WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Rozdział VI.
Zasady przeprowadzania i oceniania Małych Matur.
1. Mała Matura ( MM) jest wewnętrznym egzaminem SLO Nr 5 składanym przed komisjami
powołanymi i nadzorowanymi przez dyrektora Szkoły i ocenianym przez nie.
2. MM obowiązuje uczniów klas II i III.
3. Termin MM ustalany jest na wrześniowym posiedzeniu Rady Szkoły. W szczególnych
indywidualnych przypadkach dyrektor może zmienić termin egzaminu.
4. MM ma na celu intensyfikację przygotowań do egzaminu maturalnego, próbę oswojenia ucznia
ze stresem egzaminacyjnym, możliwość sprawdzenia się w warunkach egzaminu.
5. Egzamin obejmuje materiał zrealizowany z nauczycielem do tygodnia przed MM. Nauczyciel
jest zobowiązany do podania zakresu materiału na miesiąc przed egzaminem.
6. Uczeń na miesiąc przed egzaminem deklaruje, który z przedmiotów będzie zdawał na poziomie
rozszerzonym.
7. Forma egzaminu:
a. MM ma formę egzaminu maturalnego zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej , o ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej i pozwalają na to
warunki szkoły;
b. uczeń zdaje MM z następujących przedmiotów:
i. język polski, część ustna ( bez określenia poziomu)
ii. język obcy, część ustna ( bez określenia poziomu)
iii. język polski na poziomie podstawowym - część pisemna;
iv. matematyka na poziomie podstawowym - część pisemna;
v. przedmiot wybrany na poziomie rozszerzonym - część pisemna
c. MM odbywa się w poniższych terminach:
i. egzaminy pisemne z matematyki i języka polskiego na poziomie
podstawowym oraz ustny z języka polskiego - w maju w klasie II;
ii. egzaminy pisemne z przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym
- w czerwcu w klasie II
iii. egzamin ustny z języka obcego – w klasie III, pod koniec 1. semestru.
d. komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej dwóch osób.
8. Ocenianie części ustnej i wpływ wyników egzaminu na ocenę semestralną:
a. język polski - ocena z egzaminu ustnego wystawiana jest zgodnie z Tabelą 2,
b. języki obce:
i. ocena z MM jest oceną o wadze 2 i wchodzi w skład ocen cząstkowych
wystawianych za umiejętność mówienia w I semestrze klasy III;

ii. nauczyciel przedmiotu oceniający umiejętność mówienia ma
obowiązek wystawić 2 oceny za tę umiejętność w semestrze, w którym zdawany
jest egzamin MM;
iii. oceny z MM wystawiane są zgodnie z Tabelami: 1. dla egzaminu
ustnego, 2. dla egzaminu pisemnego.
9. Ocenianie części pisemnej i wpływ wyników egzaminu na ocenę końcoworoczną:
a. oceny z egzaminów pisemnych z języka polskiego na poziomie podstawowym i
rozszerzonym oraz z matematyki na poziomie podstawowym wystawiane są zgodnie z
Tabelą 2.
b. oceny z egzaminów pisemnych z pozostałych przedmiotów wystawiane są zgodnie z
Tabelą 3.
c. ocena końcoworoczna z przedmiotów język polski i matematyka, jeśli są zdawane na
poziomie podstawowym, jest obliczana według zasady:
i. matematyka: 0,6*ocena semestralna + 0,4 ocena z MM;
ii. język polski: 0,55*ocena semestralna + 0,45* ocena z MM, przy czym
ocena z MM jest średnią ważoną ocen z egzaminu ustnego i pisemnego.
d. ocena końcoworoczna z przedmiotów język polski lub matematyka, jeśli zdawane są na
poziomie rozszerzonym, jest obliczana według zasady: 0,55*ocena semestralna +
0,45*ocena z MM, przy czym ocenę z MM ustala się w oparciu o liczbę punktów
uzyskanych z obu części egzaminu według zasady: 0,4*wynik w punktach za część na
poziomie podstawowym + 0,6*wynik w punktach za część na poziomie rozszerzonym.
e. ocena końcoworoczna z przedmiotu wybranego zdawanego na poziomie rozszerzonym
z pozostałych przedmiotów jest obliczana według zasady: 0,55*ocena
semestralna+0,45*ocena z MM.
10 Jeśli w wyniku obliczenia średniej ocen liczba dziesiątych części wynosi więcej niż 0.5, ocenę
zaokrągla się „w górę”.
11. Przy obliczaniu średniej stosuje się zasadę: „plus” zwiększa ocenę o 0.5, „minus” zmniejsza
ocenę o 0.3.
11. Oceny z Małej Matury nie są brane pod uwagę przy wystawianiu ocen z przedmiotu, jaki uczeń
zdaje na Małej Maturze. [WAŻNE]
12. Uczeń ma prawo wystąpić do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o ponowne
rozpatrzenie oceny z egzaminu pisemnego.
13. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na MM, nauczyciel ma prawo postawić
ocenę niedostateczną z tego egzaminu. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na MM ma
negatywny wpływ na ocenę ucznia z zachowania.
14. Z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym ocenę semestralną należy wystawić na
trzy dni przed MM. [Czy potrzebne?]

15. Przez trzy dni przed egzaminem uczniowie objęci są tzw. okresem ochronnym, podczas którego
nie ma sprawdzianów, testów itp. [Czy potrzebne?]
Tabela 1.
Liczba uzyskanych punktów

Ocena

29-30

bardzo dobry

27-28

dobry+

25-26

dobry

22-24

dostateczny+

19-21

dostateczny

17-18

dopuszczający+

14-16

dopuszczający

0-13

niedostateczny

Tabela 2.
Liczba uzyskanych punktów
na egzaminie ustnym

Procent punktów
uzyskanych na egzaminie

Ocena

pisemnym

40

98-100

celujący

39

96-97

bardzo dobry+

37-38

90-95

bardzo dobry

34-36

81-89

dobry+

31-33

75-80

dobry

28-30

66-74

dostateczny+

21-27

51-65

dostateczny

18-20

41-50

dopuszczający+

12-17

30-40

dopuszczający

0-11

0-29

niedostateczny

Tabela 3
Procent punktów uzyskanych na
egzaminie pisemnym

Ocena

96-100

celujący

91-95

bardzo dobry+

86-90

bardzo dobry

81-85

dobry+

71-80

dobry

61-70

dostateczny+

51-60

dostateczny

41-50

dopuszczający+

30-40

dopuszczający

0-29

niedostateczny

