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I. Zasady ogólne 

 

1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z założeniami rozdziału IX 

Statutu Szkoły: Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. J. Słowackiego w Częstochowie  

2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i 

realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. 

W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki 

podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności 

uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 

4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie 

poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka 

angielskiego. 

5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie 

orzeczeń, opinii ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez 

pracowników placówki). 

6. Główną funkcją  oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i 

przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych 

oraz postępach ucznia, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim 

sposobów pracy nad nimi, 

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych 

trudności, 

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

7. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym 

w rozdziale IX ww. Statutu.  

8. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione 

pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WSO. 
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9. Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie 

szkoły).  

 

 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa 

liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone 

powszechnie stosowane testy nauczycielskie. 

2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się 

takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia w 

zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, 

wypowiedzi ustne, prace domowe.  

3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne 

wglądowi. 

4. Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w Statucie Szkoły 

5. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 

9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości 

wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości 

podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny 

nieobecności). 

10. Ocena końcoworoczna zostaje ustalona zgodnie z WSO. 

 

Ustala się następującą skalę procentową przy ocenianiu  

 sprawdzianów:  

100% - celujący 

99%-85% bardzo dobry 

84%-70% dobry 

69%-51% dostateczny 

50%-31% dopuszczający 

30%-0% niedostateczny 

 

 

 kartkówek: 

100%-95% bardzo dobry 

94%-75% dobry 

74%-59% dostateczny 

58%-45% dopuszczający 

44%-0% niedostateczny 

 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych każdy nauczyciel opracowuje indywidualnie w oparciu o wybrany 

podręcznik i poziom zaawansowania językowego. Nauczyciel zapoznaje uczniów z 

wymaganiami na pierwszej lekcji w każdym roku szkolnym.  

 

 

 
Opracowała Agnieszka Mrowiec-Smaga 

Częstochowa, 06.09.2017r. 


