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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

 

 

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

A. Umiejętności. 

B. Wiadomości. 

C. Postawa 

 

II. FORMY PODLEGAJĄCE OCENIANIU: 
 

1. Bieżąca praca ucznia na lekcji-  aktywnośd.  

2. Praca grupowa – projekty i  zadania wykonywane podczas lekcji.  

3.  Sprawdziany.  

4. Odpowiedzi ustne.  

5. Zadania domowe.  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który:  

 spełnił kryteria w zakresie oceny bardzo dobrej, 

 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  

 korzysta z różnych źródeł, w celu poszerzenia wiedzy zdobytej w szkole,  

 potrafi stosowad wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych). 

 

Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeo, który:  

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,  

 potrafi stosowad  zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów  i zadao w nowych sytuacjach,  

 korzysta z różnych źródeł, w celu poszerzenia wiedzy zdobytej w szkole,  

 wykazuje dużą samodzielnośd  i potrafi  bez pomocy nauczyciela wiedzę teoretyczną wykorzystad 

w zadaniach praktycznych. 

 

Ocenę dobra otrzymuje uczeo, który:  

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,  

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadao lub 

problemów,  

 w pełni wykorzystuje wiedze zdobyta na lekcji. 

 

Ocenę dostateczna otrzymuje uczeo, który:  

 opanował te  wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego 

kształcenia,  

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą nauczyciela typowych 

zadao lub  problemów,  

 częściowo wykorzystuje wiadomości z lekcji. 

 

 

 

UWAGA-  przedmiotowy system oceniania 

jest stosowany w czasie nauki wszystkich 

geodezyjnych przedmiotów zawodowych. 
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 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który:  

 

 ma braki wiadomości i umiejętności, ale nie przekreślają one możliwości  dalszego kształcenia,  

 rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne  lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności,  

 w niewielkiej części wykorzystuje wiadomości z lekcji. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który: 

 

 nie opanował umiejętności zawartych w podstawach programowych, 

 nie jest w stanie wykonad zadao o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, 

 bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, 

 nie wykazuje żadnych postępów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności, 

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu, 

 nie posiada żadnych wiadomości z zakresu niezbędnego dla kontynuowania nauki na wyższym 

poziomie. 

 

  

 Ogólne warunki oceniania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

 Oceny bieżące przekazywane są bezpośrednio po ich uzyskaniu uczniowi.  

 

 Uczeo może byd nieprzygotowany do lekcji z powodów osobistych, ale powinien to zgłosid 

nauczycielowi przed zajęciami. Dwa razy w semestrze można zgłosid nieprzygotowanie do lekcji. 

Nieprzygotowania nie można zgłosid w dniu zapowiedzianego (wpisanego do dziennika)  

sprawdzianu. 

 

 Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym  wyprzedzeniem wraz z podaniem zakresu 

materiału. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeo nie pisał sprawdzianu to 

powinien go zaliczyd w ustalonym terminie. Każdy uczeo może poprawiad 1 sprawdzian co najwyżej 2 

razy. 

 

 W wyniku długiej nieusprawiedliwionej nieobecności, która uniemożliwiła uzyskanie przez ucznia 

oceny semestralnej należy stosowad procedury przewidziane w szkole. 

 


