
                  PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA 

           PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ELEKTRYCZNYCH  

 

1. Liczba sprawdzianów w semestrze, z każdego przedmiotu teoretycznego, 

2-5 ( liczba uzależniona jest od liczby godzin danego przedmiotu ). 

Sprawdziany są zapowiedziane na tydzień przed napisaniem. Nie ma 

możliwości zmiany ich terminu . 

2. Oddanie sprawdzianu ocenionego w przeciągu dwóch tygodni od 

napisania. 

3. Poprawa oceny ze sprawdzianu jest możliwa tylko dla uczniów, którzy 

otrzymali ocenę nie wyższą niż dostateczną. Ocena musi być poprawiona 

w terminie dwóch tygodni, ustnie lub pisemnie, o formie decyduje 

nauczyciel. Nie ma możliwości poprawy ocen na koniec semestru. 

4. Osoby nieobecne na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych              

( choroba, ważne sprawy rodzinne ) piszą sprawdzian w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. Pozostałe osoby nieobecne na 

sprawdzianie odpowiadają ustnie na następnej lekcji. 

5. Uczeń zobowiązany jest do  poprawy oceny niedostatecznej. Na koniec 

semestru uczeń może mieć w ocenach cząstkowych, tylko jedną ocenę 

niedostateczną ( ocena ta nie może być oceną ze sprawdzianu ), 

pozostałe muszą być pozytywne. 

6. W ciągu semestru uczeń może być dwa razy nieprzygotowany. 

Nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji. 

7. Osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną na koniec semestru muszą 

ją poprawić w pierwszym miesiącu nowego semestru. Osoby, które nie 

poprawiły, muszą uzyskać na koniec roku minimum ocenę dostateczną. 

8. Osoby, które przeszły do następnej klasy z oceną niedostateczną  

( warunkowo ), mają obowiązek zaliczyć dany materiał w przeciągu  

dwóch miesięcy nowego roku. 

 

 

 

 



        
 
            PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  
             Z   PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ I ELKTRONICZNEJ  
 

1. Uczeń ma  obowiązek wykonania wszystkich ćwiczeń. Osoby nieobecne 
na ćwiczeniach odpracowują je indywidualnie. 

2. Uczniowie podzieleni są na grupy. Po wykonani ćwiczenia każdy uczeń 
oddaje sprawozdanie. Osoby wykonujące ćwiczenia indywidualnie 
również wykonują sprawozdania. 

3. Przed wykonaniem ćwiczenia, każdy uczeń zapoznaje się częścią 
teoretyczną dotycząca zjawisk, które będą przedmiotem badań. 

4. Niewykonanie trzech ćwiczeń jest jednoznaczne z oceną niedostateczną 
na koniec semestru. 

5. Podstawą wystawienia oceny końcowej są oceny ze sprawozdań, części 
teoretycznej oraz ćwiczeń. 
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