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Przedmiotowy system oceniania (PSO) opracowany został na podstawie:
1. Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
2. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w II Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Sopocie.
I. Przedmiotem kontroli i oceny osiągnięć ucznia są:
• wiadomości – zapamiętanie i rozumienie,
• umiejętności – zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych,
• postawy i przekonania – aktywność, zaangażowanie w proces uczenia się.
II. Formy oceniania:
1. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych
wiadomości i umiejętności.
2. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują dwie ostatnie lekcje lub zadanie domowe, nie
mogą być poprawiane.
3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie/kartkówce powinien go napisać w przeciągu dwóch najbliższych tygodni, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Brak realizacji skutkuje otrzymaniem
oceny niedostatecznej.
4. Sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną można poprawić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o ocenie lub wpisania jej do dziennika elektronicznego. Można go poprawić
raz, pod uwagę brana jest ocena poprawiona.
5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia raz w semestrze nieprzygotowania się do lekcji, zgłasza to na początku lekcji w trakcie czytania listy obecności. Zgłoszenie nie przysługuje w przypadku sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki.
III. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów:
1. Sprawdzian - waga 3: odpowiedź pisemna po zakończeniu działu, zapowiadany z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Kartkówka - waga 1: obejmuje materiał z dwóch ostatnich lekcji.
3. Projekt edukacyjny/ Prace długoterminowe - waga 2: wykonane indywidualnie lub grupach zadaniowych.
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4. Referat/prezentacja - waga 2: oceniana jest wartość merytoryczna, rzeczowość, stosowany
język, umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi. Oceny bardzo dobrej i celującej nie
może otrzymać uczeń odczytujący referat/prezentację.
5. Karty pracy na lekcji / Praca na lekcji - waga 1.
6. Odpowiedź ustna - waga 1: oceniana pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi.
7. Aktywność na lekcji - waga 1: uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za zgromadzenie 3
plusów, dobrą za zgromadzenie 2 plusów oraz ocenę niedostateczna za zgromadzenie 3 minusów.
Pozostałe pojedyncze plusy i minusy przechodzą na kolejny semestr.
8. Zadanie domowe, zadanie dodatkowe - waga 1: wykonywane jest na kartkach, przesyłane
do nauczyciela.
IV. Kryteria wymagań na daną ocenę:
1. Wypowiedź ustna/referat/prezentacja:
• celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowania przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, zawiera własne przemyślenia i oceny.
• bardzo dobry - odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie
faktami i dostrzeganie związków między nimi.
• dobry - odpowiedź w większej części samodzielna, zawiera większość wymaganych treści,
poprawna pod względem językowym, zawiera nieliczne błędy, nie wyczerpuje zagadnienia .
• dostateczny - odpowiedź zawiera najważniejsze fakty oraz ich interpretację, wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela, zawiera nieliczne błędy rzeczowe.
• dopuszczający - odpowiedź zawiera jedynie treści niezbędne dla realizacji celów przedmiotu (podstawowe fakty), są liczne błędy rzeczowe a także błędy w sposobie prezentowania
informacji, wymaga pomocy nauczyciela.
• niedostateczny - odpowiedź nie spełnia wymagań podanych powyżej lub rezygnacja z
odpowiedzi.
2. Wypowiedź pisemna:
Skala punktowa przeliczana jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania na oceny
wg kryteriów:
100% - 98% - ocena celująca
97% - 85% - ocena bardzo dobra
84% - 70% - ocena dobra
69% - 55% - ocena dostateczna
54% - 45% - ocena dopuszczająca
44% - 0% - ocena niedostateczna
Skala ocen z kartkówki może zostać zawężona do 1-5.
V. Nauczanie zdalne:
Podczas nauczania zdalnego wiedza uczniów jest sprawdzana na podstawie testów: kartkówek i sprawdzianów za pomocą internetowej platformy „Formularzy Google” lub „Forms” (MS Teams) oraz
projektów indywidualnych i grupowych, które uczniowie wykonują w domu.
Ocenianiu dodatkowo podlega:
• aktywność uczniów wykazywana podczas kontaktu z nauczycielami,
• wykonane przez uczniów prace przesłane do nauczyciela w wyznaczonej formie i na wyznaczony
adres/stron.
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