
Przedmiotowe zasady oceniania z bezpieczeństwa i higieny pracy  

1. Na sprawdzianach przyjmuje się następujące progi oceniania (zgodnie z WZO): 

Progi procentowe punktów Oceny szkolne 

0%-29% niedostateczny 

30%-49% dopuszczający 

50%-69% dostateczny 

70%-89% dobry 

90%-99% bardzo dobry 

100% celujący 

2. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „ +” przyporządkowując im 

odpowiednio wartości: 

Ocena 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 

wartość 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 

3.  Sprawdziany obejmujące więcej niż 3 tematy lekcyjne są zapowiadane wcześniej wraz z umówioną 

datą. 

4. Niesamodzielna praca podczas kartkówek lub sprawdzianów (w tym korzystanie z telefonów 

komórkowych) będzie karane oceną niedostateczną. 

5. Ocenione prace uczniowie otrzymują do wglądu na lekcjach, po czym oddają je nauczycielowi. 

Uczeń może wykonać zdjęcie swojej pracy. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku 

szkolnego. 

6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma dwa tygodnie na przystąpienie do sprawdzianu, na którym 

był nieobecny. Obowiązkiem ucznia jest zgłosić się do nauczyciela i wspólnie ustalić termin. Jeśli nie 

przystąpi w tym terminie - otrzyma ocenę niedostateczną. 

7. W ciągu roku szkolnego uczeń może poprawić ocenę z pracy pisemnej tylko jeden raz w terminie 

ustalonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od ogłoszenia wyników lub powrotu 

ucznia po dłuższej nieobecności. 

8. Jeżeli uczeń poprawi ocenę (na wyższą), to ostateczna ocena cząstkowa przyjmuje wartość: 

 Ocena 1 1 1 1 1 1 1 1 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 2 2 2 

Poprawa 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 2+ 3 3+ 

Wartość 1+ 2 2 2+ 2+ 3 3 3+ 2 2+ 2+ 3 3 3+ 3+ 2+ 3 3 

Ocena 2 2 2 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3 3 3 3 3+ 3+ 3+ 4 4 4+ 

Poprawa 4 4+ 5 3 3+ 4 4+ 5 3+ 4 4+ 5 4 4+ 5 4+ 5 5 

wartość 3+ 3+ 4 3 3+ 3+ 4 4 3+ 4 4 4+ 4 4+ 4+ 4+ 5 5 

9. Uczeń prowadzi zeszyt, który podlega sprawdzaniu (prace domowe, notatki z lekcji). Brak zadania 

domowego będzie skutkował oceną niedostateczną, której nie można poprawić. 

10. Uczeń jest przygotowany na każdą lekcję bezpieczeństwa i higieny pracy z trzech ostatnich lekcji. 

W ciągu jednego semestru uczeń może być nieprzygotowanym z ostatnich lekcji jeden raz, zgłasza 

ten fakt na początku lekcji, co zwalnia z udziału w niezapowiedzianej kartkówce, odpowiedzi ustnej i 

braku zadania domowego. 

11. Kartkówki z danych tematów mogą być zapowiedziane lub z trzech ostatnich lekcji mogą być nie 

zapowiedziane. 

12. Oceniane będzie zaangażowanie ucznia na lekcji-aktywność. Za poprawną odpowiedź podczas 

lekcji przyznawany jest plus (+). Uzyskanie trzech plusów skutkuje wpisaniem do dziennika oceny 

bardzo dobrej. Za pasywną postawę na lekcji uczeń otrzyma minus (-). Trzy minusy powodują 

wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej. 

13. Na lekcjach bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadza się średnie ważone w ocenianiu, a 

mianowicie za: 



Kategoria oceny Waga oceny Symbol 

Sprawdzian 1 S 

Konkurs przedmiotowy 1 KO 

Kartkówka 0,8 K 

Odpowiedź ustna 0,8 O 

Prezentacja multimedialna 0,7 PM 

Aktywność/praca na lekcji 0,6 A 

Praca w grupie 0,7 GR 

Zadanie domowe, 0,5 ZD 

Prowadzenie zeszytu 0,5 Z 

 

14. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej liczonej według tabeli: 

średnia ważona Ocena 

poniżej 1,76 niedostateczny 

1,76-2,5 dopuszczający 

2,51-3,5 dostateczny 

3,51-4,5 dobry 

4,51-5,19 bardzo dobry 

Od 5,2 (lub za szczególne osiągnięcia) celujący 
 

15. Powyższy system oceniania obowiązuje począwszy od 1 października 2021 roku. 

 

 


