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Załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 
 

Zasady Oceniania 
dla uczniów i uczennic Programu Matury Międzynarodowej  

(International Baccalaureate Diploma Programme) 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie  

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi 
IB World School no. 4464 

 

Poniższe zasady oceniania pozostają w zgodzie z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania  istniejącymi w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Lesznie. 

 

1. Co podlega ocenie/formy oceniania: 

a) Bieżące ocenianie kształtujące; 

b) Próbna matura; 

c) Ocenianie podsumowujące; 

d) Odpowiedź ustna; 

e) Kartkówka (krótki test); 

f) Osiągnięcia konkursowe (np. Olimpiada); 

g) Praca w grupie 

h) Formy wynikające ze specyfiki programu IB: projekty, eseje, prezentacje, portfolia, 

raporty, prace terenowe, „solution”, „exploration”, egzaminy ustne, komentarze, 

prace laboratoryjne, Extended Essay, Written Assignment itd.);  

 

2. Ogólne przepisy dotyczące oceniania uczniów i uczennic IB 

a) Uczniowie i uczennice są zobowiązani przestrzegać wszystkich terminów oraz 

wymagań wynikających ze specyfiki programu IB. Jeśli terminy (tzw. deadlines) 

wynikające ze szkolnego kalendarza IB i/lub ustalone przez nauczycieli zostaną 

mailto:sekretariat@IILO.leszno.pl
http://www.iilo.leszno.pl/


II Liceum Ogólnokształcące 

im. Mikołaja Kopernika w Lesznie 
z Oddziałami Dwujęzycznymi  

i Międzynarodowymi 
ul. B. Prusa 33, 64-100 Leszno 

tel./fax: +48655268485 
e-mail: sekretariat@IILO.leszno.pl 

  www.IILO.leszno.pl 
 

 

2 

 

przekroczone skutkuje to wystawieniem cząstkowej oceny niedostatecznej zgodnie z 

PSO. 

b) Oceny związane z terminami dot. Extended Essay zaliczane są do przedmiotu, w 

ramach którego pisany jest EE. 

c) Formy (arkusze egzaminacyjne tzw. Papers, Written Assignment, wszystkie formy 

Internal Assessment, TOK esay, TOK presentation) dla których istnieje możliwość 

wystawienia oceny zgodnie ze skalą IB (wg „subject report” – najświeższego raportu 

opublikowanego przez IB dla danego przedmiotu) są oceniane w ten sposób. 

Przeliczanie ocen IB na oceny w polskiej skali odbywa się zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

Ocena IB Ocena polska 

7 6 (celujący) 

6 5 (bardzo dobry) 

5 4 (dobry) 

4 3 (dostateczny) 

3 2 (dopuszczający) 

2,1 1 (niedostateczny) 

 

d) Formy niewymienione w podpunkcie c) oceniane są zgodnie z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. 

 

3. CAS 

 System oceniania programu CAS bazuje na CAS study guide Programu IB 
 

a) Uczeń/uczennica musi być zaangażowany/a w program przez 18 miesięcy. 

b) Do zaliczenia CAS niezbędna jest aktywność ucznia/uczennicy we wszystkich 

trzech działaniach (creativity, activity, service)  
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c) Musi być zachowana odpowiednia równowaga pomiędzy trzema obszarami CAS 

d) Każdy obszar CAS powinien być reprezentowany przez co najmniej 1 lub większą 

liczbę działań. 

e) Wszystkie działania muszą być nadzorowane przez dorosłego opiekuna (nie 

rodzica) 

f) Uczeń/uczennica musi zakończyć projekt CAS , który trwa co najmniej miesiąc  

g) Wszystkie działania muszą być udokumentowane i przekazane koordynatorce 

CAS. 

h) Aby zakończyć program CAS wszystkie efekty kształcenia (learning outcomes) 

muszą być spełnione i wykazane w dokumentacji CAS. 

i) Uczniowie/uczennice zobowiązani są przestrzegać wszystkich terminów i wziąć 

udział w 3 rozmowach z koordynatorką CAS 

j) Na zakończenie programu CAS uczeń/uczennica przedstawia prezentację 

podsumowującą, która spełnia wymogi programu. 

 

Jeśli powyższe wymagania nie są spełnione, zgodnie z polityką IBO dyplom IB jest 

zawieszony dopóki uczeń/uczennica nie wywiąże się z wszystkich obowiązków CAS. 
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