
Przedmiotowy system oceniania z edukacji medialnej 

Obowiązuje od  01.09.2019 r.  

 

 

I . Ocenianiu podlegają obowiązkowo: 

1. sprawdzian pisemny  (sprawdzian może odnosić się do pracy z tekstem źródłowym) – 

waga 3; 

2. kartkówka ( niezapowiedziana – obejmująca 3 ostatnie tematy lekcyjne lub 

zapowiedziana – obejmująca zakres materiału określony przez nauczyciela) – waga 2; 

3. wybrana przez nauczyciela aktywność wskazana w punkcie II. Przy czym nie każdy 

uczeń musi mieć ocenę z tej samej aktywności. 

II.  Wybrane przez nauczyciela aktywności – waga 1, np.: 

1. praca domowa; 

2. prezentacja, referat; 

3. praca grupowa; 

4. zadania dodatkowe. 

III. Ocenianiu mogą podlegać także inne formy aktywności ucznia – według uznania   

nauczyciela i mogą przyjmować różną wagę. 

IV. Progi punktowe dotyczące sprawdzianów pisemnych 

Sumę punktów uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych przelicza się na oceny wg 

następującej skali: 

 

 Dopuszczający – od 45% 

 Dostateczny – od 60% 

 Dobry – od 75% 

 Bardzo dobry – od 90% 

 Celujący – od 95% 

 

V. Usprawiedliwianie nieobecności na sprawdzianach  

Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie prace / zadania określone przez nauczyciela 

jako obowiązkowe (punkt I i II). Ich liczba może być wyższa niż liczba elementów 

wymienionych w p. I i II niniejszego dokumentu. W przypadku, gdy uczeń jest nieobecny na 

obowiązkowej pracy do dziennika Librus wpisywany jest symbol „bz”, który liczony jest jako 

zero do momentu uzupełnienia braku. Niezaliczenie pracy / zadania uwzględniane jest przy 

wyliczaniu średniej ważonej ocen. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia zaległej 

pracy/zadania jest usprawiedliwienie nieobecności. W przypadku braku usprawiedliwienia 

uczeń traci prawo do wyznaczenia kolejnego terminu i w dzienniku Librus pozostaje wpis 

brak zadania („bz”). 

VI. Poprawianie ocen  

Uczeń ma prawo poprawić jedną ocenę w półroczu wskazaną przez  nauczyciela. 

Termin poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem / uczniami.  

VII.  Nieprzygotowanie do lekcji 

Uczeń może zgłosić jeden raz w półroczu nieprzygotowanie do lekcji. 

Nieprzygotowanie do lekcji musi być zgłoszone pisemnie przed lekcją. Uczeń 

zgłaszający nieprzygotowanie do lekcji nie jest pytany w danym dniu na ocenę, ale nie może 

odmówić pracy na zajęciach. 

       Przez nieprzygotowanie ucznia do lekcji rozumie się m.in.: brak pracy domowej, brak 

podręcznika, zeszytu oraz innych pomocy określonych  przez  nauczyciela jako niezbędne do 

pracy na lekcji lub nieprzygotowanie merytoryczne (z zakresu 3 ostatnich tematów 

lekcyjnych). 



      Nieprzygotowania nie można zgłaszać w dniu, na który zapowiedziano sprawdzian 

pisemny lub ustny, powtórzenie oraz w dniu rozliczenia się z jakichkolwiek prac / zadań 

terminowych – zarówno indywidualnych, jak i wykonywanych w grupie. 

      Jeśli nauczyciel stwierdzi, że uczeń jest nieprzygotowany do lekcji, a nie zgłosił tego 

faktu lub wyczerpał limit zgłoszeń, ocenia go niedostatecznie. 

VIII. Zasady wystawiania ocen śródrocznej i rocznej: 

1. Ocena śródroczna / roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

2. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej: 

 

Wartość średniej ważonej Ocena 

od 1,80 Dopuszczający 

od 2,75 Dostateczny 

od 3,70 Dobry 

od 4,65 Bardzo dobry 

od 5,20 Celujący 

 

3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej z przedmiotu jest osiągnięcie przez 

ucznia wymaganego progu (średnia 1,8) w obu półroczach. Oznacza to konieczność 

zaliczenia pierwszego półrocza w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej. 

IX. W sprawach nieuregulowanych szczegółowo w zbiorze zasad „Przedmiotowe zasady 

oceniania z edukacji medialnej” punktem odniesienia są zapisy w dokumencie „ 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów” obowiązującym w VIII LO w Łodzi. 

 

 


