
 

 

 

Załącznik nr 1 
 
Zasady oceniania wiedzy i umiejętności ucznia realizującego program Matury Międzynarodowej (IB Diploma 
Programme). 
 

1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 
przedmiotu w systemie Matury Międzynarodowej ocenia się w stopniach według poniższej skali: 
 

 
Numerical representation 

 
SL Grade HL Grade 

7 Excellent Excellent 

6 Very good Very good 

5 Good Good 

4 Satisfactory Satisfactory 

3 Poor Failing 

2 Failing Failing 

1 Failing Failing 

 
2. Kryteria wymagań osiągnięć edukacyjnych wyrażone w formie stopni opisane są w dokumentach 

przedmiotowych (tzw. Guide) organizacji Matury Międzynarodowej (IBO). 
3. Uczeń realizujący wybrane przez siebie przedmioty programu Matury Międzynarodowej 

promowany jest do następnej klasy jeżeli: 
a) Otrzymał co najmniej 3 punkty realizując przedmiot na poziomie STANDARD 
b) Otrzymał co najmniej 4 punkty realizując przedmiot na poziomie HIGHER 
c) Otrzymał co najmniej ocenę D z przedmiotu TOK 
d) Wywiązał się terminowo ze zobowiązań core elements: CAS, EE 
e) Wywiązał się terminowo ze wszystkich zadań przewidywanych przez system Matury 

Międzynarodowej 
f) Postępował zgodnie z zasadami Academic Integrity, określonymi przez organizację IBO. 

 
4. Ostateczną ocenę z przedmiotu wystawia nauczyciel tego przedmiotu. 
5. W przypadku opuszczenia przez ucznia 10 i więcej procent zajęć z przedmiotu w semestrze, 

nauczyciel może przeprowadzić egzamin zaliczeniowy z całości materiału dydaktycznego. 
Zaliczenie egzaminu jest warunkiem klasyfikacji. 

6. Uczeń klasy Matury Międzynarodowej, który w wyniku klasyfikacji semestralnej/końcoworocznej 
otrzymał ocenę niedostateczną z trzech lub więcej przedmiotów zostaje skreślony z listy 
uczniów. 

7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona 
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z jednych 
zajęć edukacyjnych. 

8. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z 
dwóch zajęć edukacyjnych. 

9. Warunki przeprowadzania w/w egzaminów określa Rozdział 2, Paragraf 2 Regulaminu Oceniania. 
10. Wszyscy uczniowie ostatniej klasy Matury Międzynarodowej są zobowiązani w odpowiednim 

terminie do przystąpienia do tzw.matury próbnej - Mock Exams. 



 

 

 

11. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie nauki, próbnej matury i ocen z tzw. „Internal 
Assessment” nauczyciele wystawiają przewidywane oceny maturalne (tzw. Predicted Grades - 
PG). 

12. Jeśli uczeń uzyskał sumę PG z sześciu obowiązkowych przedmiotów poniżej 24 punktów, to nie 
może przystąpić do egzaminów w majowej sesji egzaminacyjnej. 

13. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć, w wyznaczonym terminie, koordynatorom CAS i TOK 
odpowiednią, wymaganą dokumentację. W przypadku niewywiązania się z wyżej opisanego 
obowiązku uczeń nie zalicza CAS/TOK jako komponentu maturalnego, co skutkuje 
niedopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej. 

14. Uczeń zobowiązany jest, w wyznaczonym przez szkołę terminie, przedstawić samodzielnie 
napisany EE spełniający wymagania i kryteria oceny określone w EE Guide. W przypadku 
niewywiązania się z wyżej opisanego obowiązku uczeń nie zalicza EE jako komponentu 
maturalnego, co skutkuje niedopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej. 

15. Szczegółowe zasady otrzymania dyplomu IB DP opisuje dokument ‘Award of the IB Diploma’. 
16. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminów Matury Międzynarodowej podejmuje 

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. 
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