Przedmiotowy system oceniania
z języka łacińskiego i kultury antycznej
w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie
im. Polonii i Polaków na Świecie
Rok szkolny 2020/2021
1. Przedmiotowy system oceniania z języka łacińskiego i kultury antycznej
jest zgodny z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
2. Na początku roku szkolnego uczniowie są informowani przez
nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań oraz o sposobie i zasadach
oceniania.
3. Nauczyciel przedmiotu przedstawia uczniom

zakres materiału do

opanowania na pracę klasową z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Nauczyciel na bieżąco informuje także o zakresie i terminach prac
domowych, referatów oraz innych form aktywności.
5. Skala ocen jest zgodna z zasadami wewnątrzszkolnego systemu
oceniania ( 1 – 6 ).
6. Ocena semestralna wystawiana jest z co najmniej trzech ocen
cząstkowych.
7. O ocenie semestralnej decyduje hierarchia form aktywności ucznia, a
waga ocen przedstawia się następująco:
- sprawdzian wiadomości,
- praca klasowa,
- wypowiedzi ustne,
- aktywność i zaangażowanie na lekcjach,
- prezentacje multimedialne,
- staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
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- prace wykonywane dodatkowo przez chętnych.
8. Przy ocenie (zwłaszcza sprawdzianów) stosowane są elementy
oceniania opisowego. Ma to na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się poprzez wskazywanie, co uczeń robi
dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
9. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i poinformować uczniów o ocenie z
prac klasowych w ciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia.
10. Każda ocena jest jawna. Na prośbę ucznia, rodziców, dyrekcji
nauczyciel ma obowiązek udostępnić prace do wglądu i uzasadnić
ocenę.
11. Sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel przechowuje przez
okres bieżącego roku szkolnego.
12. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z powodów losowych uczeń nie
pisze jej z klasą, powinien to uczynić w terminie ustalonym z
nauczycielem przedmiotu, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie od
momentu powrotu do szkoły – jeśli nie spełni tych warunków otrzymuje
z danej pracy klasowej ocenę niedostateczną.
13. Uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej, z wyjątkiem
celującej, w ciągu dwóch tygodni od rozdania sprawdzonych prac.
Poprawę uczeń pisze tylko raz.
14. Za niesamodzielnie pisaną pracę klasową uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną ( bez możliwości poprawy).
15. Tzw. kartkówki obejmują treść trzech ostatnich lekcji i mogą być
przeprowadzone bez zapowiedzi.
16. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie zeszytu przedmiotowego, w
którym powinien sporządzać notatki po każdej jednostce lekcyjnej.
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17. Uczeń ma prawo do wykonania maksimum dwóch dodatkowych prac
nadobowiązkowych, które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny
semestralnej.
18. Przy wystawianiu oceny śródrocznej nauczyciel bierze pod uwagę
wszystkie oceny cząstkowe.

PSO W WARUNKACH ZDALNEGO NAUCZANIA
1. Nauczyciel oceniający ucznia uwzględnia pojawiające się trudności
techniczne w związku z kształceniem na odległość i dostosowuje
sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności do indywidualnych sytuacji
( w tym także sytuacji zdrowotnej).
2. Nauczyciel bierze pod uwagę aktywność, systematyczność i postępy
ucznia.
3. Każdy uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym
zajęcia w terminach ustalonych z nauczycielem.
4. Nauczyciel udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu
swojego rozwoju.
5. Materiały nauczyciel przesyła uczniowi w dniu zajęć lub dzień
wcześniej (po godz.17:00).
6. Zadaniem ucznia jest zapoznanie się z przesłanym materiałem,
prezentacją, filmem czy zadanym tekstem a następnie wykonanie
zadania. Ilość zadanego materiału zostanie zmodyfikowana tak, by
maksymalny czas pracy dla ucznia wynosił około 30 min. przy jednej
jednostce lekcyjnej. Nauczyciel może udostępnić do przesyłania
materiałów swój adres mailowy.
ZASADY OCENIANIA
1. Nauczyciel informuje ucznia o tym, które zadanie będzie oceniane,
podaje termin, sposób wykonania i przesłania pracy. Uczeń, w podanym
przez nauczyciela terminie, przesyła pracę, którą nauczyciel będzie
oceniał. Pozostałe zadania uczeń wykonuje na bieżąco.
2. Nauczyciel sprawdza przesłane prace w terminie do dwóch tygodni od
ich otrzymania.
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3. Nauczyciel będzie zwracał uwagę na systematyczną pracę ucznia. Jeżeli
praca nie zostanie przez ucznia wysłana w terminie, uczeń otrzyma
ocenę niedostateczną, z możliwością poprawy.
4. Oceny uzyskane przez uczniów nauczyciel wpisuje do dziennika
elektronicznego.
5. Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do
materiałów, to zlecone zadania należy wykonać w innym terminie
wyznaczonym przez nauczyciela.
6. Brak oddania/wysłania pracy skutkuje oceną niedostateczną.
7. Praca wykonana niesamodzielnie przez ucznia, skopiowana z Internetu
lub wykonana z naruszeniem praw autorskich będzie równoznaczna z
uzyskaniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy tej oceny.

Maria Kisielewska
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