Przedmiot
Język polski

Języki obce

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Przedmiotowy system oceniania - wagi
Rodzaj ocenianego zadania
Waga
matura próbna - wypracowanie
4
matura próbna – test czytania ze zrozumieniem
3
sprawdzian wiadomości po epoce
sprawdzian z 13 lektur wyróżnionych „z
gwiazdką” w II semestrze klasy III
odpowiedź ustna typu maturalnego
test czytania ze zrozumieniem
2
sprawdzian znajomości lektury
odpowiedź ustna (dłuższa, przekrojowa)
aktywność (kilka dłuższych wypowiedzi)
udział w zewnętrznym konkursie/projekcie
praca domowa
1
udział w wewnętrznym konkursie/projekcie
prezentacja
referat
odpowiedź ustna (krótka, 1-3 ostatnie tematy)
kartkówka (1-3 ostatnie tematy)
osiągnięcia w konkursach, olimpiadach
6
sprawdziany pisemne
5
prezentacje, projekty, ustne zestawy maturalne
4
prace pisemne na poziomie matury w zakresie
rozszerzonym
prace pisemne na poziomie matury w zakresie
3
podstawowym
krótkie wypowiedzi ustne i pisemne na bieżących lekcjach
kartkówki
aktywność na lekcji
2
prace domowe
prace dodatkowe
sprawdzian całoroczny
8
praca klasowa (cały dział), matura podstawowa
6
sprawdzian z kilku tematów
4
aktywność na lekcji
3
kartkówka,
2
praca grupowa
zadanie rozwiązywane na lekcji,
1
praca domowa
praca klasowa
6
kartkówka,
3
odpowiedź ustna
aktywność,
1
praca domowa
sprawdzian teoretyczny (praca klasowa),
3
udział w Olimpiadzie Informatycznej
udział w projekcie „SIGG”,
2
systematyczność pracy potwierdzona bieżącym

Uwagi
dodatkowy termin
sprawdzianu/pracy
klasowej – dla
uczniów
nieobecnych z
uzasadnionych
przyczyn w
pierwszym
terminie – raz w
miesiącu

Ze względu na
możliwość
uzyskania dużej
liczby ocen w
semestrze nie ma
popraw prac
pisemnych

Biologia,
chemia,
geografia,
przyroda

kodowaniem programów
odpowiedź ustna/kartkówka
szczególna aktywność ucznia na lekcji, realizacja
zainteresowań przedmiotowych
matury próbne, wynik w konkursie lub
olimpiadzie przedmiotowej
prace pisemne trwające co najmniej jedną godzinę
testy diagnozujące
kartkówki, wypowiedzi ustne
projekty edukacyjne
prace domowe, aktywność na lekcji, prezentacje,
ćwiczenia, karty pracy i inne
sprawdziany
kartkówki: waga
odpowiedź ustna: waga
prace domowe, referaty: waga
praca na lekcji: waga

Historia,
wos,
historia
i społeczeństwo
Ekonomia
w praktyce
Wiedza o
kulturze
Podstawy
udział w projekcie „Dzień przedsiębiorczości,
przedsiębiorc sprawdzian teoretyczny (praca klasowa)
zości
Systematyczność pracy potwierdzona bieżącym
uzupełnianiem zeszytu i ćwiczeń,
odpowiedź ustna/kartkówka
Szczególna aktywność ucznia na lekcji, realizacja
zainteresowań przedmiotowych
Edukacja dla sprawdzian umiejętności w zakresie pierwszej
bezpieczeńst pomocy, sprawdzian teoretyczny (praca klasowa)
wa
systematyczność pracy potwierdzona bieżącym
uzupełnianiem zeszytu i ćwiczeń, odpowiedź
ustna/kartkówka
szczególna aktywność ucznia na lekcji, realizacja
zainteresowań przedmiotowych, sprawdzian
umiejętności pracy zespołowej (ewakuacja,
meldunek)
Wychowanie wkład pracy
fizyczne
pozostałe
Etyka
Religia
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