
SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH STATYSTYKI W PRAKTYCE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

I. PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI:

1.Opanowanie materiału z trzech ostatnich tematów.
2.Wykonanie zadania domowego (jeśli zostało zadane).
Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze.

II.OCENIANIE:
1. Obowiązkowe formy sprawdzania wiedzy: kartkówki, ćwiczenia (zadania), projekty.
W przypadku nieobecności uczeń powinien przystąpić do uzupełnienia obowiązkowej formy
sprawdzenia wiedzy w ciągu 2 tygodni, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem daty i sposobu.
Obowiązkiem ucznia jest samodzielne zgłoszenie się do nauczyciela i ustalenie terminu. Aby
poprawić ocenę uczeń musi samodzielnie zgłosić się do nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od dnia
otrzymania oceny. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń ma dwa tygodnie na uzupełnienie
sprawdzających prac pisemnych. Obowiązkiem ucznia jest samodzielne zgłoszenie się do
nauczyciela i ustalenie terminu
2.Punktacja za prace pisemne zgodna jest ze szkolnym systemem oceniania:

niedostateczny 0 - 39 %

dopuszczający 40- 54 %

dostateczny 55 - 70 %

dobry 71 - 85 %

bardzo dobry 86 - 94%

celujący 95 - 100%

3.Ocena za semestr jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

OCENA ŚREDNIA

Celujący powyżej 5,35

Bardzo dobry 4,55 -5,35

Dobry 3,60 – 4,54

Dostateczny 2,70 – 3,59

Dopuszczający 1,8 – 2,69

Niedostateczny Poniżej 1,8.

4.Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego, jako
średnia ważona wszystkich ocen.
5.Odpowiedzi pisemne (kartkówki) dotyczą trzech ostatnich tematów (nie lekcji) i nie muszą być
zapowiadane przez nauczyciela. Sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej.



6.Brak zadania domowego uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją jako nieprzygotowanie, jeśli tego nie
uczyni przed lekcją otrzymuje ocenę niedostateczną wagi 1.

III. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ICH WAGI

Waga
1. Projekty 1-4
2. Zadanie domowe 1
3. Kartkówki- krótkie formy odpowiedzi 1 lub 2
4. Aktywność (praca na lekcji) 1
5. Ćwiczenia/zadania 1-2
6. Przygotowanie referatu lub prezentacji 1 lub 2
7. Udział w konkursach i olimpiadach w zależności od
szczebla, trudności oraz zdobytych punktów

1-4


