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JĘZYK POLSKI  

1. Podstawa prawna:   
 

• Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 z póź. zm. 
• Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów       
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4. 

• Statut Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach 
 

2. Cele ogólne oceniania: 

Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów  
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
zawartych w programie nauczania, a wynikających z Podstawy Programowej, a także ocenie jego 
postawy wobec przedmiotu.  

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach  
w tym zakresie,  

• Pomoc uczniowi w rozwoju jego uzdolnień i zainteresowań,  
• Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce,  
• Dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz o uzdolnieniach ucznia,  
• Pomoc uczniowi w wyborze form pokonywania trudności,  
• Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno  

– wychowawczej 
• Uświadomienie stopnia nabycia umiejętności zdobytych w oparciu o wiadomości. 

3. Formy aktywno ści podlegaj ące ocenie: 
 

� Wypowiedzi ustne: 
a) opowiadanie, streszczenie tekstu, 

b) dialog, 

c) głos w dyskusji, 

d) odpowiedzi na konkretne pytania, 

e) recytacje, 

f) prezentacje, 

g) czytanie i analiza tekstów. 

• Wypowiedzi pisemne: 
a) test, sprawdzian, odpowiedzi na pytania, kartkówki, 

b) ćwiczenia, 

c) dłuższe formy wypowiedzi, 

d) krótkie formy użytkowe. 

�. Obszary aktywno ści podlegaj ące ocenie: 
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• Czytanie, rozumienie, analiza i interpretacja przeczytanego tekstu, 
• Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku polskim, 
• Posługiwanie się wiedzą z teorii literatury, 
• Redagowanie tekstów, 
• Poprawna ortografia i interpunkcja, 
• Zaangażowanie na lekcji, systematyczność, rzetelność, kreatywność. 

 
�. Zasady oceniania: 

• Na początku roku szkolnego, w klasach pierwszych, dokonuje się diagnozy wstępnej 
poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. 

• Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji                        
o specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia. 

• Każda ocena jest opatrzona komentarzem nauczyciela ustnym lub pisemnym. 
• Zawartością komentarza są wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść swoje 

osiągnięcia edukacyjne. 
• Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy programowej oraz 

programu nauczania w kl. I-III gimnazjum „Bliżej słowa” wyd. WSiP. 
• Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy. 
• Wymagania ponadpodstawowe zawierają w sobie wymagania podstawowe. Aby zaliczyć 

poziom ponadpodstawowy, należy najpierw zaliczyć poziom podstawowy. 
• Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. 
• W przypadku prac pisemnych przyjmuje się skalę procentową przeliczaną na oceny  wg 

kryteriów: 
100% - 94% - ocena bardzo dobra 

93% - 76% - ocena dobra 

75% - 51% - ocena dostateczna 

50% - 31% - ocena dopuszczająca 

30 % -  0% - ocena niedostateczna 

• Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać              
z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie tygodniowym od powrotu do szkoły             
po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami. W uzasadnionych przypadkach termin ten 
można przedłużyć za zgodą nauczyciela. 

• Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone 
powtórzeniem lub omówieniem materiału przewidzianego na pracy klasowej. 

• Prace klasowe są dostosowywane do możliwości uczniów z indywidualnymi potrzebami 
edukacyjnymi wg opinii lub orzeczeń PPP 

• Nie zapowiada się tzw. ,,kartkówek”, czyli sprawdzianów z trzech ostatnich lekcji. 
• Wszystkie prace klasowe uczeń powinien poprawić, czyli dokonać analizy i korekty 

popełnionych błędów.  
• Prace domowe („wypracowania” różnego typu) nie są zadawane z lekcji na lekcję. 
• Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego z podręcznika, lektury             

w wyznaczonym terminie. 
•  Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności 

zadań) uczeń otrzymuje oceny, na które składają się zdobywane systematycznie plusy (trzy 
plusy – ocena bardzo dobra). 

• Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie 
dotyczy to prac klasowych, dyktand, sprawdzianów, recytacji).  
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• Za trzykrotne i każde kolejne nieprzygotowanie w semestrze ( pięć minusów i każdy 
następny minus) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

• Jeżeli uczeń nie dotrzyma terminu wyznaczonego na oddanie długoterminowej pracy 
domowej, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

• Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem prace klasowe, sprawdziany, testy, 
dyktanda oraz długoterminowe prace domowe są sprawdzone i oddane w ciągu dwóch 
tygodni. 

• Kartkówki i prace domowe są sprawdzane i oddane w ciągu tygodnia. 
• Po dłuższej (przynajmniej tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń nie 

będzie oceniany przez kolejne 5 dni,  jednakże powinien on w tym czasie uzupełnić 
zaległości. 

• Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych może nie być klasyfikowany  z przedmiotu. 
• O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej /rocznej uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego). 
• O przewidywanej ocenie semestralnej (rocznej) uczeń informowany jest na tydzień 

            przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

• Ocena semestralna /roczna ostatecznie zostaje ustalona na trzy dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

• Ocena semestralna /roczna jest ustalana na podstawie co najmniej 6 ocen 
            cząstkowych. 

�. Metody sprawdzania osi ągni ęć: 
• Sprawdzian (test) umiejętności z kształcenia językowego – przynajmniej   2 w semestrze. 
• Wypracowanie klasowe – przynajmniej 2 w semestrze. 
• Dyktando 1-2 w semestrze lub inna forma sprawdzenia umiejętności ortograficznych. 
• Przynajmniej 1 praca w semestrze na 2 h np. w formie testów egzaminacyjnych. 
• Prace domowe. 
• Odpowiedzi ucznia. 
• Recytacje. 
• Praca na lekcji (aktywność, inwencja twórcza). 

 

             Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych: 

• Zgodnie z tematem. 
• Zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie, 

logiczna całość, unikanie powtórzeń). 
• Poprawność językowa: 

      -    Bogate słownictwo, 

      -    Stosowanie związków wyrazowych, porównań, cytatów, 

      -    Poprawność gramatyczna. 

• Odpowiednie tempo mówienia, płynność mówienia. 
 

            Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych: 

• Treść 
      -     zrozumienie tematu 
      -     ciekawy pomysł, dobór materiałów 
      -     wnioskowanie. 

• Ortografia i interpunkcja: 
      -     błędy zasadnicze i drugorzędne 

•  Język 
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      -     poprawna budowa zdania 
      -     trafne wyznaczenie granicy zdań 
      -     trafnie dobrane wyrazy 

•  Kompozycja 
      -     posługiwanie się określoną formą 
      -     spójność tekstu 

• Zapis 
      -    czytelność 
      -    akapity 
      -    tytuł (temat pracy) 
      -    data 
      -    podpis 
 

Praca nie na temat – ocena niedostateczna. 

Pod  ocenioną pracą nauczyciel może podać maksymalną do osiągnięcia ilość punktów                  
i punkty otrzymane za poszczególne kryteria brane pod uwagę przy ocenianiu danej pracy 
pisemnej.  

�. Sposoby dokumentowania osi ągni ęć i post ępów: 
 

• oceny wpisane w dzienniku lekcyjnym, 
• wpisy ocen w zeszycie przedmiotowym, 
• gromadzenie w teczkach prac pisemnych np. sprawdzianów, testów, wypracowań, dyktand 

itp., 
• gromadzenie w sali lekcyjnej wykonanych przez uczniów np. prezentacji multimedialnych, 

plakatów, referatów, albumów. 

           8.   Sposób informowania  uczniów i rodz iców o zasadach oceniania:  

• ustnie – na pierwszej lekcji języka polskiego, w każdej klasie, w danym roku szkolnym          
( ucznia) 

• ustnie  -   na pierwszym zebraniu, w każdej klasie, w danym roku szkolnym ( rodzica), 
• ustnie  –   na prośbę rodzica - podczas spotkań i konsultacji, 
• udostępnienie uczniom i rodzicom przedmiotowych zasad oceniania  w sali lekcyjnej,          

w bibliotece, w gabinecie dyrektora oraz na stronie internetowej szkoły. 
 

9. Zasady poprawiania ocen: 
 

• Uczeń ma obowiązek poprawić każdą pracę klasową, z której otrzymał ocenę 
niedostateczną. Termin poprawy uzgadnia z nauczycielem. 

• Uczeń może poprawić każdą oceną na zasadach i w terminie ustalonym  z nauczycielem. 
• Uczeń może poprawić niekorzystną ocenę z pracy domowej w ciągu tygodnia lub               

w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
• Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych kryteria ocen nie zmieniają 

się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. 
• Uczeń ma możliwość poprawiania ocen do tygodnia przed klasyfikacją.  
• Istnieje możliwość uzupełnienia braków z przedmiotu podczas zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych. 
• Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych  i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych s ą:  
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1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

• Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 
dni od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

• nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później 
niż do dnia wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

• ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

 

          10.    Wymagania na poszczególne stopnie szkolne: 

• KLASA  I 
 

  STOPIEŃ CELUJĄCY 
Uczeń: 

• w pełni posiadł wiedzę i umiejętności programowe w danej klasie; 
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; 

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe; 

• nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej 
i kulturalnej rzeczywistości; 

• wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą  
o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy; 

• osiąga sukcesy w konkursach z języka polskiego; 
• podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach, np.: kółka zainteresowań, 

gazetka, gry dramatyczne, quizy; 
• prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny, jego prace są bezbłędne,  

a język piękny. 
 

  STOPIEŃ BARDZO DOBRY  

Uczeń opanował w szerokim zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania; 
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne      
i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań i problemów w nowych sytuacjach: 

• wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno – językowym, 
logicznym i rzeczowym; 

• potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory epickie, liryczne, dramatyczne 
przewidziane programem; 

• zna tropy stylistyczne, określa ich funkcje w utworze literackim; 
• posiada bardzo dobrą znajomość tekstów kultury; 
• prace pisemne świadczą o znajomości problematyki; 
• formułuje wypowiedzi zawierające własne sądy i przemyślenia; 
• zna i stosuje zasadę trójdzielności kompozycyjnej wypowiedzi; 
• umie streszczać czytane teksty i prezentować je „własnymi słowami”; 
• zna toposy, symbole kultury, określa przynależność przekazu językowego  

do literatury pięknej, faktu, publicystyki; określa przynależność gatunkową poznanych 
tekstów; 
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• opanował w bardzo dobrym stopniu formy wypowiedzi: opowiadanie, opis sytuacji, list, 
notatka, charakterystyka ( autocharakterystyka ), zawiadomienie, ogłoszenie, zaproszenie, 
streszczenie, dyskusja, sprawozdanie; urozmaica wypowiedzi dialogami 
 i cytatami; 

• potrafi klasyfikować wszystkie części mowy określone programem oraz określać ich funkcje 
składniowe; 

• wykonuje wykresy zdań pojedynczych, wyodrębniając i nazywając wszystkie części  
zdania; 

• opanował w stopniu bardzo dobrym zasady ortografii, poprawnie stosuje znaki 
interpunkcyjne. 

 

       STOPIEŃ DOBRY 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową na tyle,  
że poprawnie je stosuje, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne  
lub praktyczne: 

• w zależności od celu komunikacji różnie kształtuje swoje wypowiedzi; 
• posługuje się słownictwem związanym z doznaniami emocjonalnymi; 
• opanował poprawność wszystkich form wypowiedzi: opowiadanie, opis sytuacji,  

list, notatka, charakterystyka (autocharakterystyka), zawiadomienie, ogłoszenie, 
streszczenie, dyskusja, sprawozdanie; 

• osiąga spójność wypowiedzi poprzez parafrazę tekstu, a także stosuje wyrazy, wyrażenia     
i zwroty spajające tekst; 

• zna treść wymaganych lektur; 
• rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie; 
• dokonuje interpretacji tekstu literackiego, wskazuje i nazywa tropy; 
• posiada usystematyzowane wiadomości o częściach mowy; 
• poprawnie określa formy gramatyczne odmiennych części mowy ; 
• zna nieodmienne części mowy; 
• wykonuje rozbiór gramatyczny i logiczny zdania oraz wykres; 
• poprawnie wskazuje stosunki zachodzące między zdaniami współrzędnie  i podrzędnie 

złożonymi; potrafi nazwać typy zdań; 
• przeprowadza klasyfikację głosek, poprawnie zaznacza akcent i potrafi zastosować  

go w praktyce; 
• dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne; 

 

STOPIEŃ DOSTATECZNY 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 
pozwalającym rozwiązywać (wykonywać) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  
o średnim stopniu trudności: 

• wypowiada się poprawnie pod względem językowym i rzeczowym; 
• rozpoznaje elementy świata przedstawionego w dziele literackim; 
• poprawnie pisze opowiadanie, opis sytuacji, streszczenie, list, sprawozdanie; 
• włącza dialog w tok narracji; 
• na prostych przykładach omawia cechy dramatu; 
• wyodrębnia elementy budowy wiersza ( strofa, wers ), wskazuje rymy, podstawowe środki 

stylistyczne, podmiot liryczny, określa temat; 
• umie posługiwać się słownikami i encyklopedią; 
• potrafi wyodrębnić podstawowe części mowy i zdania, rysuje wykres (na prostych 

przykładach ); 
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• zna reguły interpunkcji w zdaniach pojedynczych i złożonych; 
• zna podstawowe zasady ortograficzne, ale popełnia błędy ortograficzne; 

 

 STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY 

Uczeń ma braki w opanowaniu programu, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez 
ucznia podstawowej wiedzy  w ciągu dalszej nauki; samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela 
rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności: 

• rozumie i analizuje czytany na lekcji tekst; 
• poprawnie redaguje proste opowiadanie, charakterystykę, opis sytuacji, list, sprawozdanie, 

zaproszenie, a popełnione błędy nie przekreślają wartości pracy 
 i wysiłku , które włożył w jej wykonanie; 

• przy pomocy nauczyciela rozróżnia podstawowe części mowy i zdania, rysuje proste 
wykresy; 

• rozpoznaje zdania pojedyncze i złożone;  
• dzieli wyraz na głoski, litery, sylaby; 
• stara się opanować i stosować podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne; 

 

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową,  
a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywania wiedzy; nie jest 
w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności: 

• nie zna treści lektur; 
• prace pisemne nie są poprawne pod względem rzeczowym, logicznym, stylistycznym; 
• nie odrabia zadań domowych; 
• popełnia podstawowe błędy ortograficzne; 
• nie rozumie tematyki przeczytanego tekstu; 
• nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym 

stopniu trudności;  
• nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem i nie korzysta z proponowanej 

pomocy; 
 
 
KLASA  II 

 
STOPIEŃ CELUJĄCY 
Uczeń : 

• w pełni posiadł wiedzę i umiejętności programowe w danej klasie; 
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów teoretycznych      

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe; 
• nie powiela cudzych poglądów, twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia  

i zainteresowania, proponując oryginalne rozwiązania; 
• potrafi krytycznie odnieść się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości; 
• cechuje się dojrzałością myślenia w wypowiedziach ustnych i pisemnych; 
• prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny; jego prace są bezbłędne,  

a język celujący 
• osiąga sukcesy w konkursach z języka polskiego; 
• podejmuje własną działalność literacką; 
• systematycznie pogłębia swą wiedzę, prezentuje ją podczas lekcji oraz wykorzystuje, 

działając na terenie szkoły (kółka, gazetka); 
• dba o kulturę języka polskiego, jest bardzo aktywny na lekcjach; 
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STOPIEŃ BARDZO DOBRY  

      Uczeń opanował w szerokim zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania; 
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne   
i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań i problemów w nowych sytuacjach: 

• redaguje wypowiedzi pisemne i ustne poprawne  pod względem stylistyczno – językowym, 
logicznym i rzeczowym ; 

• potrafi samodzielnie dokonać interpretacji i analizy utworów literackich - lektur 
przewidzianych programem; 

• posiada bardzo dobrą znajomość tekstów kultury, toposów, symboli i mitów; 
• opanował doskonale formy wypowiedzi: rozprawkę, wywiad, recenzję, nekrolog, 

ogłoszenie, artykuł prasowy; zna cechy językowe, stylistyczne  
i  kompozycyjne tych form wypowiedzi; 

• bardzo dobrze komponuje prace pisemne (trójdzielność kompozycji), wzbogacając je 
własnymi sądami, przemyśleniami; 

• potrafi określać wszystkie części mowy, umie wykresy zdań; 
• zna wyrazy i formy modalne; 
• umie konstruować wypowiedzenia wielokrotnie złożone; 
• zna typy zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, potrafi przedstawić je  

na wykresach; 
• zna budowę słowotwórczą wyrazów; 
• wyodrębnia głoski, litery, sylaby; odróżnia upodobnienia fonetyczne; 
• w stopniu bardzo dobrym opanował zasady ortografii, interpunkcji i akcentowania, łączną     

i rozdzielną pisownię „nie” z różnymi częściami mowy; 
 

 

STOPIEŃ  DOBRY 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową na tyle,  
że poprawnie je stosuje, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne  
lub praktyczne: 

• poprawnie redaguje wszystkie formy wypowiedzi obowiązujące w klasie II: rozprawka, 
recenzja, wywiad, ogłoszenie prasowe, artykuł prasowy, nekrolog; 

• w poprawny sposób kształtuje swe wypowiedzi, stosując wyrazy spajające tekst; 
• zna treść wymaganych lektur;  
• potrafi dokonać analizy tekstu literackiego wskazując i nazywając tropy; 
• umie stosować słownictwo nazywające emocje; 
• posiada usystematyzowane wiadomości o częściach zdania; 
• zna odmienne i nieodmienne części mowy; 
• wyodrębnia wypowiedzenia składowe w  wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym; 
• przyswoił materiał z zakresu słowotwórstwa;  
• zna koniugacje czasownika, tworzy imiesłowy; 
• dobrze opanował zasady ortografii i interpunkcji; 

 

 

STOPIEŃ DOSTATECZNY 
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Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 
pozwalającym rozwiązywać (wykonywać) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  
o średnim stopniu trudności: 

• poprawnie redaguje rozprawkę, recenzję, wywiad,  notatkę i artykuł prasowy, ogłoszenie; 
• wypowiada się poprawnie pod względem językowym i rzeczowym; 
• analizuje teksty literackie, omawiając na prostych przykładach cechy epiki, liryki  

i dramatu; 
• potrafi korzystać  ze słowników i encyklopedii; 
• rozróżnia wypowiedzenia pojedyncze, złożone i wielokrotnie złożone; 
• tworzy rodzinę wyrazów, wyodrębnia temat słowotwórczy i formanty; 
• odróżnia głoski i litery, poprawnie zaznacza akcent; 
• zna podstawowe zasady ortograficzne, ale popełnia błędy ortograficzne; 

 

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY 

Uczeń ma braki w opanowaniu programu, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez 
ucznia podstawowej wiedzy  w ciągu dalszej nauki; samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela 
rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności: 

• samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania określone 
podstawą programową; 

• rozumie i analizuje  czytany tekst; 
• poprawnie redaguje formy wypowiedzi obowiązujące w klasie II; 
• przy pomocy nauczyciela wskazuje i nazywa części mowy i zdania; 
• umie podzielić wypowiedzenie wielokrotnie złożone na wypowiedzenia składowe; 
• potrafi tworzyć rodzinę wyrazów; 
• stara się opanować podstawowe zasady ortograficzne, interpunkcyjne i akcentowania; 

 

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową,  
a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywania wiedzy; nie jest       
w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności: 

• nie zna lektur; 
• jego prace nie są poprawne pod względem rzeczowym, logicznym, stylistycznym; 
• nie odrabia prac domowych; 
• popełnia liczne podstawowe błędy ortograficzne; 
• nie rozumie tematyki przeczytanego tekstu; 
• nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o podstawowym 

stopniu trudności; 
• nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem i nie korzysta z proponowanej 

pomocy; 
 

 

 

KLASA  III 
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STOPIEŃ CELUJĄCY 

Uczeń:  

• w pełni posiadł wiedzę i umiejętności programowe w danej klasie,  
• nie powiela cudzych poglądów, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia  

i zainteresowania;  
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe; 
• zna teksty tradycji, umieszcza je we właściwych ramach czasowych; 
• osiąga sukcesy w konkursach z języka polskiego; 
• właściwie określa styl dzieł sztuki surrealistycznej, abstrakcyjnej; 
• ocenia i określa postawy bohaterów; 
• zna toposy, symbole, mity; określa ich podstawowy sens i różny sposób realizacji; 
• celująco posługuje się wykształconymi formami wypowiedzi; 
• umiejętnie prezentuje własne sądy i opinie; 
• zna wszystkie terminy i pojęcia z klas I, II, III; 
• swobodnie rozpoznaje wszystkie części mowy i części zdania, rodzaje wypowiedzeń; 
• korzysta z komputerowych baz danych i Internetu; 
• sprawnie posługuje się samodzielnie przygotowanymi planami i konspektami wypowiedzi 

ustnych i pisemnych; 

• nie popełnia błędów ortograficznych; 

 

STOPIEŃ BARDZO DOBRY  
 

      Uczeń opanował w szerokim zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania; 
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne   
i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań i problemów w nowych sytuacjach: 

• zna teksty tradycji i potrafi umieszczać je we właściwych ramach chronologicznych; 
• sprawnie posługuje się w opisie dzieła literackiego kategoriami: bohater (postać), 

motywacja działania postaci, narrator, charakterystyka bezpośrednia i pośrednia  
oraz autocharakterystyka, zdarzenie, watek, akcja fabuła; obraz poetycki, przenośnia 
porównanie, epitet, antyteza, kontrast, instrumentacja głoskowa, apostrofa; wiersz 
sylabiczny i wolny; przerzutnia; fraszka, hymn, bajka, satyra, sonet nowela, opowiadanie,; 
humor, groteska, komizm, tragizm, groza, realizm, fantastyka; 

• swobodnie posługuje się poznanymi formami wypowiedzi; 
• interpretuje sens zdarzeń, właściwie ocenia postawy bohaterów; 
• dostrzega i określa różne realizacje tych samych toposów i symboli; 
• sporządza notatki i sprawnie posługuje się nimi podczas prezentacji określonych zagadnień 

na lekcji; 
• dokonuje przekładów intersemiotycznych tekstów bądź ich fragmentów; 
• nie popełnia błędów ortograficznych; 
• rozpoznaje i analizuje różne rodzaje wypowiedzeń pojedynczych i złożonych  

oraz wielokrotnie złożonych; 
• zna wszystkie części mowy; określa funkcje składniowe samodzielnych części mowy             

w wypowiedzeniu; 
• zna terminy i pojęcia obowiązujące w klasie I, II, III; 

 

STOPIEŃ DOBRY 
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Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową na tyle,  
że poprawnie je stosuje, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne  
lub praktyczne: 

• zna teksty lektur, umieszcza je w określonych ramach czasowych; 
• określa i ocenia postawy bohaterów; 
• interpretuje sens zdarzeń, wątków; 
• potrafi dokonać przekładu intersemiotycznego tekstu; 
• potrafi samodzielnie zredagować poznane w klasie I, II formy wypowiedzi 

oraz życiorys i podanie; 
• poprawnie konstruuje wypowiedzi, stosując trójdzielność kompozycyjną, akapity, dba          

o zgodność formy wypowiedzi z tematem, celem oraz sytuacją, w jakiej wypowiedź 
powstaje; 

• zna części mowy i zdania; 
• rozróżnia rodzaje wypowiedzeń; 
• potrafi przedstawiać „własnymi słowami” czytane teksty; sprawnie sporządza notatki            

i posługuje się nimi na lekcjach; 
• zna zasady pisowni polskiej, popełnia nieliczne błędy ortograficzne; 

 

STOPIEŃ DOSTATECZNY 
 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 
pozwalającym rozwiązywać (wykonywać) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  
o średnim stopniu trudności: 

• zna obowiązujące teksty literackie i nieliterackie; 
• ocenia i określa postawy bohaterów; 
• interpretuje sens zdarzeń, wątków 
• potrafi samodzielnie zredagować poznane w klasie I, II, III formy wypowiedzi; 
• pamięta o trójdzielnej kompozycji wypowiedzi, akapitach; 
• zna części mowy i zdania; 
• rozróżnia rodzaje wypowiedzeń 
• zna podstawowe zasady ortograficzne, ale popełnia błędy ortograficzne; 

 

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY 
 

       Uczeń ma braki w opanowaniu programu, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez 
ucznia podstawowej wiedzy  w ciągu dalszej nauki; samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela 
rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności: 

• czyta i rozumie tekst literacki, co pozwala na samodzielne opowiadanie odtwórcze; 
• potrafi oceniać i określać postawy bohaterów; 
• zna i umie zredagować obowiązujące formy wypowiedzi, a popełniane w nich błędy nie 

przekreślają całkowicie wartości pracy i wysiłku,  jaki włożył w ich napisanie; 
• samodzielnie lub z pomocą nauczyciela potrafi rozpoznać części mowy i zdania; 
• rozpoznaje typy wypowiedzeń; 
• na prostych przykładach tworzy rodzinę wyrazów; 
• pracuje nad poprawą popełnianych błędów ortograficznych; 
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STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY 
 

       Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową,  
a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywania wiedzy; nie jest       
w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności: 

• nie opanował elementarnych wiadomości dotyczących rodzajów i gatunków literackich, ich 
budowy, analizy utworu literackiego; 

• nie zna podstawowych tekstów kultury; 
• ma ubogi zakres słownictwa; 
• nie potrafi redagować obowiązujących form wypowiedzi; 
• nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, językowo-logicznych, 

stylistycznych; 
• ma poważne kłopoty z rozpoznawaniem części mowy i zdania; 
• nie umie rozróżnić typów wypowiedzeń; 
• nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem; jest nieprzygotowany do lekcji, 

lekceważy je; 
• nie korzysta z proponowanej pomocy; 
• nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie roz wiązać zagadnie ń  

o elementarnym stopniu trudno ści. 
 

DOSTOSOWANIE PZO Z JĘZYKA POLSKIEGO DO MO ŻLIWOŚCI UCZNIÓW                 

ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI 

• Uczniowie posiadający opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz 
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani          
z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

• Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się.  

• W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 
wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy                 
i doceniania małych sukcesów. 

 

Dysleksja:  

- nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane   fragmenty 
dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania; 

- dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej 
pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu; 

- czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie, pozwalać na korzystanie        
z książek ”mówionych”; 

- uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy  
z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej  w domu; 

- błędów nie omawiać wobec całej klasy; 
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- w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, 
planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie); 

- pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów; 

- dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji,     

  w razie potrzeby skracać wielkość notatek; 

- usprawniać zaburzone funkcje - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

- ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem; 

- kontrolować stopień zrozumienia czytanych tekstów. 

 

Uczniowie o inteligencji ni ższej ni ż przeci ętna:  

- zmniejszanie liczby, stopnia trudności i obszerności zadań; 

- dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie  i odpytywanie; 

 - wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury; 

- odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego; 

- formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji; 

- częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej 
pomocy, wyjaśnień; 

- organizowanie zajęć w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego ( zajęcia dodatkowe są 
niezbędne, bowiem dziecko z inteligencją niższą niż przeciętna nie jest w stanie opanować 
wiadomości i  umiejętności tylko dzięki pracy na lekcji i samodzielnej nauce własnej w domu); 

- zapewnienie większej liczby ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność; 

- w miarę możliwości pomaganie, wspieranie, dodatkowe instruowanie, naprowadzanie, 

pokazywanie na przykładzie; 

- dzielenie zadania na etapy i zachęcanie do wykonywania pracy; 

- dawanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwe udzielanie instruktażu; 

- odpytywanie z zastosowaniem pytań pomocniczych i naprowadzających 

 

Nadpobudliwo ść psychoruchowa:  

- poświęcanie uczniowi dużo uwagi, uczenie współdziałania, pracy w grupie, 

- ustalenie zrozumiałych dla ucznia reguł, 

- stosowanie zrozumiałego systemu pochwał i kar (życzliwa konsekwencja) 
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- wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania; 

- wydawanie poleceń krótkimi, zdecydowanymi zdaniami, 

- przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie (zadania powinny być krótkie,                  
ale urozmaicone), 

- pomoc w zorganizowaniu świata wokół ucznia (usuwanie z otoczenia przedmiotów, które mogą 
go rozpraszać; w miarę możliwości działać według wcześniej ustalonego planu. 

 

Problemy emocjonalne:  

- stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

samooceny, odpowiedzialności za własne działania; 

- pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów społecznych z rówieśnikami; 

- kształtowanie motywacji do pracy; 

- nagradzanie wkładu pracy, nie tylko efektów; 

- dostrzeganie mocnych stron ucznia; 

- minimalizowanie napięcia związanego z sytuacją weryfikowania wiedzy, umiejętności. 

Dysgrafia:  

- jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub 
przepytać ustnie z tego zakresu materiału; 

- dać uczniowi możliwość pisania drukowanymi literami; 

- strona graficzna pisma nie wpływa na uzyskiwaną przez ucznia ocenę. 

Dysortografia:  

- podczas oceny prac pisemnych - nie uwzględniać całościowo poprawności ortograficznej, brać 
pod uwagę przy ocenie tylko pisownię wyrazów z ó/u, rz/ż, ch/h, w których da się ją uzasadnić, 
wykorzystując znajomość reguł ortograficznych; 

- pozwolić na korzystanie ze słownika ortograficznego przy pisaniu dłuższych i krótszych form 
wypowiedzi; 

- oceniając prace pisemne, brać pod uwagę przede wszystkim ich treść, kompozycję, stronę 
stylistyczno-językową; 

- usprawnia ć zaburzone funkcje - zaj ęcia korekcyjno-kompensacyjne, trening ortograficzny . 

      11.   Ewaluacja przedmiotowego systemu ocenia nia: 

Ewaluacja pozwoli nauczycielom j. polskiego zebrać informacje na temat przyjętego przez nich 
oceniania oraz poznać opinie uczniów i rodziców. 



16 
 

            Kryteria ewaluacji : 

• zgodność PZO ze Statutem Szkoły 
• wspieranie rozwoju ucznia, 
• zgodność PZO z podstawą programową, 
• znajomość PZO przez uczniów i rodziców. 

 

            Metody ewaluacji: 

• analiza dokumentacji ucznia, 
• ankieta, 
• wywiad z uczniami i rodzicami. 
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HISTORIA 

•  Podstawa prawna: 

Przedmiotowe zasady oceniania z historii obejmują ocenę:  

- wiadomości,  

- umiejętności, 

- postaw uczniów.  

Zostały opracowany na podstawie: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.                         

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                    

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. 

U. nr 83, poz. 562 z późn. zmianami). 

Podstawy programowej dla gimnazjum z historii. 

Programu nauczania historii w gimnazjum autorstwa Teresy Kowalewskiej i Tomasza 

Maćkowskiego. 

Podręcznika „Śladami przeszłości”. 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich                         

w Pyskowicach.  

 

•  Sposoby informowania o obszarach i kryteriach ocen y wiedzy i umiej ętności: 

 

• Informacja jest przekazywana uczniom na początku roku szkolnego na pierwszej lekcji 

historii, udokumentowana wpisem do dziennika lekcyjnego i zeszytu przedmiotowego. 

• Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, 

udostępniane do wglądu rodzicom u nauczyciela podczas spotkań z rodzicami oraz godzin 

konsultacji. 

• Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne i uzasadnione oraz wpisane do dziennika 

lekcyjnego. 

• Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego . Powinien być prowadzony 

systematycznie, starannie i czytelnie. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien 

go uzupełnić.  

• Trzy braki zadań domowych powodują otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej. 

•  Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza dwa nieprzygotowania (dotyczy odpowiedzi).  

• Sprawdziany zawsze są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz poprzedzone 

powtórzeniem materiału. 

• Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być zapowiadane lub nie. 
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• Sprawdziany są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną ocenę, zgodnie     

z WZO. 

• Uczniowie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia, będą dodatkowo oceniani za udział      

w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych konkursach.  

• Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną na półrocze, musi zaliczyć nieopanowany 

materiał na ocenę pozytywną w ciągu drugiego półrocza (wg. zasad  i terminu 

z nauczycielem). 

•  Informacja o przewidywanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej przekazywana jest 

zgodnie z WZO.  

• We wrześniu uczniowie pierwszych klas piszą test diagnostyczny z całego materiału 

przyswojonego w szkole podstawowej.  

 

• Narzędzia stosowane w ocenianiu: 

Są to: sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, referaty, prezentacje, kartkówki, praca z tekstem 

źródłowym, praca z mapą, zadania domowe, etc. 

a) sprawdziany/testy  

- obowiązkowe,  

- zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,  

- odnotowane w dzienniku,  

- poprzedzone powtórzeniem,  

- sprawdzone i omówione do dwóch tygodni od napisania, 

- udostępnione rodzicom do wglądu u nauczyciela,  

- przechowywane do końca roku szkolnego,  

- poprawiane zgodnie z WO, 

b) odpowiedzi ustne: obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji oraz kluczowych 

wiadomości z całego omówionego materiału, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu; 

c) kartkówki  – trwające do 15 minut z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane przez 

nauczyciela, nie podlegają poprawie; 

d) zadania domowe  – w różnej formie (ćwiczenia, krótkie wypowiedzi, krzyżówki i inne). Trzeci 

brak prac domowej skutkuje oceną niedostateczną. Zadania domowe są odrabiane w zeszycie 

przedmiotowym. 
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e) aktywno ść – zaangażowanie w procesie lekcyjnym, wypowiedzi samodzielne, analiza 

tekstu z podręcznika, odpowiedzi w czasie powtórzeń materiału, 

- prace dodatkowe – przygotowane przez ucznia prezentacje, pomoce naukowe, plansze, 

- sukcesy w konkursach historycznych/humanistycznych ( laureaci etapu szkolnego 

i międzyszkolnego), 

- aktywny udział w projektach edukacyjnych; 

f) przygotowywanie na lekcje dodatkowych informacji , korzystanie z ró żnych źródeł;  

g) uczeń zobowi ązany jest do posiadania podr ęcznika oraz zeszytu przedmiotowego.  

h) inne.  

• Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej  

Ocena śródroczna  wynika z ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu półrocza. Oceny ze 

sprawdzianów, testów są ważniejsze od ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. 

Oceny z aktywności, referatów i prac dodatkowych itp. są ocenami wspomagającymi. 

Ocena klasyfikacyjna (roczna)  z przedmiotu wynika z ocen: śródrocznej oraz oceny uzyskanej 

na koniec II półrocza, uwzględnia również postępy ucznia.  

Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej ni ż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych zaj ęć 

edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

• Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 
dni od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

• nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później 
niż do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

• ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                

i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

a) celuj ąca 

Uczeń: 

- w wysokim stopniu opanował treści programowe, 

- dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, 
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- potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  

  lub praktycznych, 

- proponuje rozwiązania nietypowe, 

- osiąga sukcesy w konkursach historycznych/humanistycznych, 

- swobodnie posługuje się mapą historyczną, 

- analizuje i wnioskuje na podstawie danych materiałów źródłowych. 

b) bardzo dobra  

Uczeń: 

- posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje 

  problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami, 

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

- potrafi wiązać wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań, 

- wypowiedzi ucznia są samodzielne, wyczerpujące pod względem merytorycznym, poprawne 

rzeczowo i językowo, 

- wyjaśnia i ocenia przebieg i konsekwencje procesów historycznych, ekonomicznych, politycznych 

i kulturowych. 

c) dobra  

Uczeń: 

- zna definicje, fakty, pojęcia, 

- operuje poprawnie językiem historycznym, 

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, a trudniejsze 

  pod kierunkiem nauczyciela, z pewną dozą samodzielności i inwencji, 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu odczytywania, interpretowania  

i przetwarzania informacji zapisanych w postaci mapy, tekstu, wykresu, fotografii. 
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d) dostateczna  

Uczeń: 

- zna fakty, definicje i pojęcia pozwalające na rozumienie najważniejszych zagadnień, 

- wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie trudności, 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

- stosuje wiedzę w typowych sytuacjach. 

e) dopuszczaj ąca 

Uczeń: 

- posiada poważne braki w wiedzy, nie wykluczają one jednak możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, przy 

wyraźnej pomocy nauczyciela, 

- odpowiedzi ucznia są fragmentaryczne, popełnia błędy rzeczowe, nie potrafi ująć zagadnienia 

całościowo, 

- posiadane umiejętności przy zaangażowaniu ucznia umożliwiają jego edukację  na następnym 

poziomie nauczania 

f) niedostateczna  

Uczeń: 

- nie posiada podstawowej wiedzy, 

- popełnia błędy rzeczowe, 

- nie potrafi zastosować wiedzy w sytuacji typowej, nieskomplikowanej nawet przy pomocy 

nauczyciela, 

- nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, 

- brak zeszytu przedmiotowego. 

• Bieżące ocenianie 

Bieżące ocenianie uwzględnia założenia zapisane w WZO, m.in. różnorodność 

i systematyczność wystawiania ocen. Uczeń nie ma prawa na pracach pisemnych 
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„ściągać”. Każda taka próba kończy się odebraniem pracy i wystawieniem oceny 

niedostatecznej.  

Bieżące oceny z prac pisemnych wystawione są na podstawie progów procentowych: 

0-30%: niedostateczny 

31-50%: dopuszczający 

51-75%: dostateczny 

76-93%: dobry 

94-100%: bardzo dobry. 

• Stosowanie innych znaków graficznych   

Uczeń może otrzymać „minus”, jeśli nie odrobił zadania domowego. Trzy „minusy” skutkują 

otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. Dwa razy w półroczu uczeń ma prawo zgłosić 

brak przygotowania do zajęć, które nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

•  Szczegółowe okre ślenie warunków i zasad poprawiania ocen i uzupełnia nie braków 

edukacyjnych. 

4. Poprawianie ocen odbywa zgodnie z zasadami znajdującymi się w WZO.  

5. Jeżeli uczeń był w szkole, a zwolnił się z kilku lekcji, wówczas przepisuje notatki i ćwiczenia 

oraz sam opanowuje wiadomości i umiejętności z tych zajęć na następną lekcję. 

6. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole nie więcej niż tydzień, wówczas uzupełnia notatki oraz 

wiadomości ze wszystkich lekcji, na których był nieobecny w przeciągu tygodnia. 

7. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole dłużej niż tydzień, wówczas nauczyciel ustala wraz      

z uczniem termin uzupełnienia braków. 

8. Prace nieczytelne będą oceniane negatywnie na ocenę niedostateczną. 

9. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien go napisać w terminie         

2 tygodni od powrotu do szkoły. 

10. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni       

od momentu oddania prac.  
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WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  
  

 

Głównym celem działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły jest zapewnienie uczniom 
możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez realizację przez nauczycieli zadań w obszarze 
nauczania, wychowania oraz rozwijania umiejętności i postaw. Wiedza o społeczeństwie kształtuje 
postawy uczniów, ich tożsamość osobistą i społeczną, aktywność oraz szacunek dla własnego 
państwa. 

 Program nauczania „Dziś i jutro” Teresy Kowalewskiej jest zgodny z założeniami podstawy 
programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawartymi w załączniku nr 4   
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. Proponowany program 
nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” dla klas I–III gimnazjum zawiera treści 
programowe dotyczące wychowania obywatelskiego oraz treści związane z gospodarką.                   
Te pierwsze zostają omówione w rozdziałach I–III każdej z książek, drugie zaś – w rozdziale IV 
poszczególnych części podręcznika. 

Korzystamy z podręczników: 

Wydawnictwa Nowa Era: 

Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski 

1. „Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Część 1”, 

2. „Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Część 2”. 

1. Przedmiotem oceny ucznia s ą:  

- wiadomości, 

- umiejętności, 

- przygotowanie do zajęć, 

- aktywność, 

- podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy,  

- uczniowski projekt edukacyjny.  

2.Formy sprawdzania wiedzy: 

- wypowiedzi ustne -  obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji oraz kluczowych 
wiadomości z całego omówionego materiału, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu; 
 - pisemne prace klasowe w formie: 

  * kartkówki trwające do 15 minut z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane przez 
nauczyciela, nie podlegają poprawie; 
  * sprawdziany/testy,  obowiązkowe, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, odnotowane   
w dzienniku, poprzedzone powtórzeniem, sprawdzone i omówione do dwóch tygodni od napisania, 
obowiązkowe, udostępnione rodzicom do wglądu u nauczyciela, przechowywane do końca roku 
szkolnego, poprawiane zgodnie z WZO,  
 
- prace domowe, 

- referaty, projekty edukacyjne, prezentacje multimedialne jako samodzielne lub zespołowe prace. 
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- aktywność -oceniana przy pomocy „+”, za 3 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 
- przygotowanie wiadomości dotyczącego aktualnych wydarzeń z Polski lub świata.  
 
3. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocena z WOS winna przede wszystkim uwzględniać 
aktywność uczniów. 

  Wiedza merytoryczna równie ważna jak wspomniano, winna być służebna do tychże 
aktywności. Aktywne uczenie się organizowane przez nauczyciela jest rozumiane w programie 
jako zdobywanie kompetencji i sprawności w zakresie uczenia się, myślenia, poszukiwania, 
doskonalenia się, współpracowania i działania.  

Nauczyciel WOS wystawiając ocenę semestralną bądź roczną powinien przyjąć następującą 
hierarchię ocen: 

I. Aktywne uczenie się poprzez działanie – 

    Oceny za aktywność, pracę w grupie, projekt uczniowski 

II. Wiedza merytoryczna – 

     Oceny ze sprawdzianów i odpowiedzi ustnych. 

III. Systematyczna praca na lekcji i w domu. 

IV Ze względu na stawiane cele, około 20% treści określanych w podstawie programowej 
przedmiotu wiedza o społeczeństwie powinno być realizowanych w formie uczniowskiego 
projektu edukacyjnego.  

Projekt powinien mieć charakter zespołowy; jednak poszczególne zadania mogą być 
realizowane indywidualnie. Wskazane jest, by uczeń uczestniczył, w co najmniej jednym 
projekcie w każdym roku nauczania przedmiotu.  

Realizuj ąc projekt, ucze ń: 
1) zdobywa wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu; 
2) wybiera zagadnienie: problem lub działanie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami                        
i założonymi celami projektu; 
3) poszukuje sposobów zbadania i rozwiązania problemu oraz skutecznego przeprowadzenia 
 założonego w projekcie działania; 
4) organizuje własną pracę i współpracuje z innymi realizatorami projektu; 
5) wytrwale i w przemyślany sposób dąży do realizacji zamierzonego celu; 
6) przygotowuje i przeprowadza publiczną prezentację efektów projektu (na przykład na forum 
klasy). 
 
4. Bieżące ocenianie 
 Bieżące ocenianie uwzględnia założenia zapisane w WZO, m.in. różnorodność 
i systematyczność wystawiania ocen. Uczeń nie ma prawa na pracach pisemnych „ściągać”. 
Każda taka próba kończy się odebraniem pracy i wystawieniem oceny niedostatecznej.  
Bieżące oceny z prac pisemnych wystawione są na podstawie progów procentowych: 
0-30%: niedostateczny 
31-50%: dopuszczający 
51-75%: dostateczny 
76-93%: dobry 
94-100%: bardzo dobry. 
 Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel, na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowuje stopień trudności zadań oraz kryteria ocen   
do możliwości uczniów. 
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1. Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej 
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

2. Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 
dni od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

3. nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później 
niż do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

4. ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

 

5. Kryteria ocen: 

Ocenę celuj ącą (6) otrzymuje uczeń, który: 

- wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania, 

- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, 

- samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym wypowiedzi ustne     
i pisemne na określony temat, 

- doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje, 

- formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywująco uzasadnić, 

- potrafi powiązać dzieje własnego regionu z historią Polski i dziejami powszechnymi. 

 

Ocenę bardzo dobr ą (5) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 

- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę 
zdobytą w szkole i samodzielnie, 

- potrafi współpracować w grupie, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

Ocenę dobr ą (4) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to 
poznawania wiedzy, 

- rozumie genezę, przebieg i skutki różnych źródeł wiedzy,  

- poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych oraz posługuje się pojęciami 
źródłowymi, 
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- umie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne. 

 

Ocenę dostateczn ą (3) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na rozumienie 
najważniejszych zagadnień, 

- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 

- umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi. 

 

Ocenę dopuszczaj ącą (2) otrzymuje uczeń, który: 

- wiedzę ucznia charakteryzują znaczne braki, ale nie uniemożliwia mu to opanowanie wiadomości 
w dalszej edukacji, 

- wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy nauczyciela, 

- nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych. 

 

Ocenę niedostateczn ą (1) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków 
dydaktycznych, 

- nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

- nie zna podstawowej terminologii źródłowej. 

6. Nieprzygotowanie do lekcji. 

 Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Każde następne 
nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 

7. Sposoby dokumentowania osi ągni ęć uczniów. 

 Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 

8. Informowanie rodziców.  

 Rodzice są informowani o postępach w nauce dziecka poprzez zebrania i konsultacje,       
nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

  O przewidywanej semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej rodzice będą 
powiadomieni na miesiąc przed klasyfikacją. 

9. Przedmiotowe zasady oceniania podlega ć będą corocznej ewaluacji. 
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JĘZYK ANGIELSKI  

PODSTAWA PRAWNA 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów                   
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr83 poz. 562 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                             
w poszczególnych typach szkół. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

4. Statut Gimnazjum nr 1w Pyskowicach – rozdział  „Wewnątrzszkolny System Oceniania”. 

CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA : 

• jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie się kierował przy 
wystawianiu ocen, 

• bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, 
• zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
• dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 
• informowanie nauczyciela o efektywności zastosowanych metod i form pracy. 

I ELEMENTY PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA (PZO) 

PZO z języka angielskiego składa się z następujących komponentów: 

• założenia ogólne PZO, 
• sposoby oceniania i techniki kontroli, 
• zasady kontroli wiadomości i umiejętności, 
• sposoby omawiania osiągnięć uczniów z nimi samymi i ich rodzicami, 
• sposoby poprawiania ocen cząstkowych i końcowych, 
• informacje końcowe. 

 

II ZAŁOŻENIA OGÓLNE PZO  

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego są zgodne  
z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Gimnazjum nr 1.  

2.  PZO jest rozwinięciem WSO uwzględniającym specyfikę uczenia i nauczania języka 
angielskiego, ale nie zmienia ustaleń WSO. 

3. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu  
o zakresie wymagań z języka angielskiego, obowiązującym w danym roku oraz o sposobie         
i zasadach oceniania z tego przedmiotu.  
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III SPOSOBY OCENIANIA I TECHNIKI KONTROLI 

 

PRZEDMIOT OCENIANIA: 

1. Zakres leksyki: znajomość słownictwa i struktur 
2. Gramatyka 
3. Rozumienie ze słuchu 
4. Czytanie ze zrozumieniem 
5. Mówienie 
6. Pisanie – redagowanie krótkich tekstów użytkowych (wg wzoru) 

1. Proponowane są dwa sposoby oceniania: ocenianie bieżące i ocenianie okresowe.  Ocenianiu 
bieżącemu podlegają: 
 

• krótkie zapowiedziane kartkówki z 3 ostatnich lekcji (grammar, vocabulary), 
• ustne lub pisemne sprawdzenie struktur gramatycznych, tj. tłumaczenie zdań, 

przekształcanie konstrukcji, wstawianie odpowiedniej formy gramatycznej, 
• umiejętność mówienia (speaking), 
• zadania domowe, 
• praca na lekcji. 

 

2. Ocenianiu okresowemu podlegają: 
 

• testy kontrolne (2-3 razy w semestrze) zapowiadane z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

• umiejętność czytania (reading comprehension), 
• umiejętność pisania (writing), 
 

IV ZASADY KONTROLI WIADOMO ŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

1. Na początku każdego semestru nauczyciel określa przybliżoną ilość:  
a. testów 
b. kartkówek 
c. odpowiedzi ustnych 

2. Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według szkolnego systemu, w skali 1-6. Ocenianie 
roczne, semestralne oraz cząstkowe z języka angielskiego odbywa się według następującej 
skali: 
 
- Ocena celująca 6 
- Ocena bardzo dobra 5 
- Ocena dobra 4 
- Ocena dostateczna 3 
- Ocena dopuszczająca 2 
- Ocena niedostateczna 1 
  

ZAKRES PROCENTOWY (W PRACACH PISEMNYCH) 
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94 – 100%    5 

93 – 76%   4 

75 – 52%    3 

51 – 31%    2 

30 – 0%   1 

3. Możliwe jest zdobycie oceny celującej ze sprawdzianu pod warunkiem, że podstawową część 
sprawdzianu uczeń napisze na ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo rozwiąże zadanie dodatkowe 
(na ocenę celującą) i zdobędzie z niego co najmniej 51% punktów.  

4.  O dokładnym terminie i zakresie pracy kontrolnej uczniowie zostaną powiadomieni                  
z tygodniowym wyprzedzeniem, jednocześnie zostanie on wpisany do dziennika lekcyjnego.  

5. Bieżące sprawdziany pisemne (kartkówki) obejmują treść trzech ostatnich lekcji.  
6. Testy i kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać testu  

z całą klasą, to ma obowiązek zaliczenia go w terminie uzgodnionym z nauczycielem 
przedmiotu, jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły. 

7. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę  
i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym semestrze.  

8. O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje całokształt pracy ucznia. Oceny śródroczne 
(cząstkowe) są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej. 

9. Istnieje możliwość uzyskania oceny celującej (jako rocznej) z języka angielskiego. Aby ją 
uzyskać należy zapoznać się i spełnić poniższe kryteria na ocenę celującą.   

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘĆ 

• wpisy do zeszytu przedmiotowego ucznia 
• wpisy do dziennika lekcyjnego 

 

KRYTERIA  OCEN  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

Uczeń może otrzymać ocenę celującą (jako ocenę semestralną) z języka angielskiego, jeżeli 
spełnia następujące kryteria: 

1. wykazuje się znajomością bieżącego materiału na oceną bardzo dobrą; 
2. bierze czynny udział w lekcji i jest zawsze  do niej przygotowany; 
3. wykazuje się znajomością dodatkowego materiału, potrafi zastosować ponadprogramową 

wiedzę w wypowiedzi ustnej i pisemnej; 
 

Dodatkowy materiał obejmuje: 

a. ponadprogramowe konstrukcje gramatyczne,  
b. idiomy,  
c. czasowniki frazowe (np. look at, look out, look for)  
d. związki frazeologiczne 

 

4. bierze udział w konkursach i olimpiadach językowych (szkolnych i międzyszkolnych); 
Aby uczeń mógł otrzymać ocenę celującą z języka angielskiego, powinien obowi ązkowo  spełniać 
kryteria 1-4. 
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BARDZO DOBRY 

Uczeń potrafi budować zdania w większości przypadków spójne. Posługuje się  poprawnym 
językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Mówi poprawnie pod względem fonetycznym. 
Potrafi poprawnie operować większością prostych i bardziej złożonych struktur i na ogół używa 
szerokiego zakresu słownictwa. Rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzemieniu. Potrafi 
zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i polecenia nauczyciela. Potrafi w sposób 
komunikatywny wypowiadać się w piśmie. W nauce języka obcego potrafi  korzystać ze słowników 
i środków multimedialnych. Chętnie współpracuje z rówieśnikami w trakcie lekcji. Jest bardzo 
aktywny na lekcjach, pracuje systematycznie, z dużym zaangażowaniem, wszystkie zadania 
wykonuje na czas. Bierze udział w konkursach językowych. 

DOBRY 

Uczeń posługuje się na ogół poprawnym językiem, czasem popełnia  błędy. Potrafi zwykle 
poprawnie operować większością poznanych struktur. Mówi z intonacją i fonetyką niezakłócającą 
komunikacji. Czasami ma problem z rozróżnieniem znaczeń wyrazów o podobnym brzmieniu. 
Potrafi zazwyczaj zrozumieć sens czytanych lub słyszanych tekstów i polecenia nauczyciela. 
Potrafi pisać teksty zawierające proste struktury i słownictwo. W nauce języka obcego  korzysta ze 
słowników i środków multimedialnych.  Prawie zawsze ma odrobione prace domowe. Wykonuje 
zadane prace w terminie określonym przez nauczyciela. Samodzielnie poprawia wskazane błędy. 

DOSTATECZNY 

Uczeń buduje zdania, ale przeważnie niespójne. Czasami posługuje się poprawnym językiem,     
ale popełnia wiele zauważalnych błędów. W sposób bardzo ogólny potrafi zrozumieć czytane lub 
słuchane teksty. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa. Ma trudności z rozróżnieniem 
znaczeń wyrazów o podobnym brzmieniu. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale 
może potrzebować pomocy lub podpowiedzi. Ma trudności z napisaniem tekstu zawierającym 
proste struktury i słownictwo, robi to z wyraźnym wsparciem ze strony nauczyciela. Potrafi 
zastosować zdobyte wiadomości, umiejętności w sytuacjach typowych (podstawić do wzoru).  

DOPUSZCZAJĄCY 

Wykazuje się słabą znajomością słownictwa i struktur całkowicie podstawowych, koniecznych      
do dalszej nauki. Uczeń buduje zdania tylko z pomocą nauczyciela. Mówi pojedynczymi wyrazami. 
Ma bardzo ograniczony zasób słownictwa. Nie rozróżnia znaczeń wyrazów o podobnym brzmieniu. 
Z trudnością rozumie polecenia nauczyciela. Zawsze potrzebuje pomocy i podpowiedzi. Rzadko 
rozumie sens przeczytanego tekstu. Nie potrafi samodzielnie napisać zdania. Pisząc według 
wzoru, popełnia błędy. Mimo licznych trudności uczeń wykazuje chęć i podejmuje wysiłek w nauce. 

NIEDOSTATECZNY  

nie wykonuje zadań nawet o niewielkim stopniu trudności  - wymaga stałej pomocy nauczyciela. 
Nie rozumie instrukcji nauczyciela. Wykazuje braki ze wszystkich dziedzin (słownictwo, fonetyka, 
gramatyka). Popełnia błędy uniemożliwiające komunikację. Wykazuje niechęć do jakiejkolwiek 
pracy i brak aktywności na lekcjach. Nie umie zapisać podstawowych słów  
ze słuchu. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia prac domowych. Nie 
wykazuje zainteresowania nauką języka angielskiego. 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNO ŚCIAMI W  NAUCE 

• indywidualne podejście do ucznia – monitorowanie jego pracy i jej wspieranie 
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• udzielanie dodatkowych wskazówek i sprawdzanie, jak zostały zrozumiane; dodatkowe 
wyjaśnianie poleceń  

• wydłużanie czasu na wykonanie zadań, zwłaszcza prac pisemnych 
• obniżenie wymagań pod względem poprawności ortograficznej 
• nagradzanie za włożony wysiłek a nie tylko uzyskany efekt  

 
VI SPOSOBY OMAWIANIA OSI ĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z NIMI SAMYMI I ICH 
RODZICAMI/OPIEKUNAMI 

1. Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych: kontrolnych, domowych i innych. 
2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres całego roku 

szkolnego i pozostają one do wglądu uczniów i ich rodziców/opiekunów.   
3. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na zebraniach ogólnych 

 i konsultacjach.  
4. Nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie i oddanie prac pisemnych (sprawdzianów, 

kartkówek).   
5. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje 

ucznia  
o przewidywanej ocenie, wpisując ją do zeszytu przedmiotowego.  

6. Nauczyciel informuje rodziców w formie pisemnej o przewidywanej ocenie niedostatecznej      
na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego). 

 
VII SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN CZ ĄSTKOWYCH I KOŃCOWYCH 

1. Uczeń może poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
2. Uczniowie mają możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie 14 dni. Ocenę  

z poprawy wpisuje się do dziennika.  
3. Uczeń może poprawić test, jeśli (pisząc w pierwszym terminie) otrzymał z niego ocenę 

niedostateczną. Uczeń poprawia test w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch 
tygodni od oddania testu przez nauczyciela.  

4. Uczniowie mający kłopot ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą zwrócić się  
do nauczyciela o pomoc lub wziąć udział w zajęciach dodatkowych, gdzie ten temat będzie im 
ponownie wyjaśniony.    

5. Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia d o trybu uzyskania wy ższej ni ż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych zaj ęć 
edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 

2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

6. Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 dni 
od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

7. nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później niż 
do dnia wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

8. ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                     
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

VIII INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Uczeń jest zobowiązany do noszenia niezbędnych przyborów do języka angielskiego – 
podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego.  

2. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w estetycznej formie 
 i do udostępniania zeszytu nauczycielowi do wglądu. 
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3. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji, ma obowiązek przygotować się do zajęć we 
własnym zakresie (zadanie domowe + omawiane zagadnienia). Wyjątek stanowi przypadek, 
gdy uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą.                   
W przypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie, termin uzupełnienia braków należy ustalić       
z nauczycielem. 
 

IX. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

Ma on charakter jawny dla rodziców i uczniów i jest dokumentem ogólnodostępnym. Na początku 
roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów i ich rodziców z zasadami oceniania 
obowiązującymi na lekcjach języka angielskiego. 

Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania będzie przeprowadzona po roku pracy. Jej celem 
jest sprawdzenie, jak uczniowie i ich rodzice oceniają przedmiotowy system sprawdzania                
i oceniania i czy sprawdził się on w praktyce szkolnej. Ewaluacja będzie dokonana na podstawie 
obserwacji nauczyciela i rozmów z uczniami i ich rodzicami / prawnymi opiekunami. 
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JĘZYK NIEMIECKI 

1. Podstawa prawna 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego są zgodne z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania (WZO) Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich,  

Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania,  

           podstawą programowa z języka niemieckiego w gimnazjum. 

2. Cele ogólne oceniania 

Ocenianie ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

b) pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -

wychowawczej. 

3. Obszary aktywno ści ucznia, które podlegaj ą ocenie 

a) rozumienie tekstu słuchanego, 

b) rozumienie tekstu pisanego/czytanego, 

c) mówienie, 

d) pisanie, 

e) gramatyka i słownictwo, 

f) aktywność na lekcjach, 

g) prace projektowe, praca w grupach, 

h) prowadzenie zeszytu i ćwiczeń. 

4. Formy aktywno ści podlegaj ące ocenie 

a) wypowiedzi ustne – dialogi, konwersacje, 

b) prace domowe, 
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c) praca w grupach, 

d) praca samodzielna, 

e) aktywność na zajęciach, 

f) prace pisemne – sprawdziany, kartkówki prace klasowe, 

g) udział w konkursach przedmiotowych, 

h) prowadzenie zeszytu. 

5. Metody sprawdzania osi ągni ęć  

Na lekcjach języka niemieckiego stosowane są następujące metody sprawdzania osiągnięć            

i postępów ucznia: 

a) sprawdzian pisemny - oznaczenie w dzienniku „S”, 

b) kartkówka - oznaczenie w dzienniku „K”, 

c) odpowiedź ustna - oznaczenie w dzienniku „O”, 

d) praca projektowa – oznaczenie w dzienniku „P”, 

e) aktywność, przygotowanie do lekcji – oznaczenie w dzienniku „A” , 

 f) praca na lekcji –  oznaczenie w dzienniku „PL” 

6. Sposób oceniania 

6.1. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1- 6). 

6. 2. W ocenach cząstkowych, oprócz 6 i 1 dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaku 

„+"(plus). 

6.3. Wszystkie prace pisemne sprawdzane są według skali punktowej, a punkty przeliczane          

na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową : 

              0 - 30 % - ocena niedostateczna, 

             31 - 50 % - ocena dopuszczająca, 

             51 - 75 % - ocena dostateczna, 

             76 - 93 % - ocena dobra, 

             94 - 100 % - ocena bardzo dobra. 
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6.4. Nauczyciel zobligowany jest do dostosowania formy i wymagań stawianych uczniom                 

z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz 

mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zaleceń  zawartych w tych 

opiniach lub orzeczeniach. 

7. Sposób dokumentowania osi ągni ęć i post ępów 

Osiągnięcia i postępy ucznia dokumentowane są: 

a) w dzienniku lekcyjnym, 

b) w  teczce prac klasowych,  

c) w zeszycie ucznia,  

d) w zeszycie ćwiczeń. 

8. Sposób informowania uczniów i rodziców  

8.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

8.2. Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny. Uczeń ma 

możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny jeśli wyrazi 

taką chęć. 

8.3. Podczas wywiadówek lub indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje               

o postępach dziecka w nauce. 

9. Zasady poprawiania ocen 

• Poprawa sprawdzianów pisemnych i kartkówek jest dobrowolna i powinna odbywać się      

w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny na zajęciach pozalekcyjnych. 

• Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej 
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

• Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 
dni od podania proponowanej oceny rocznej ),       z których chce uzyskać wyższą ocenę 
niż przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

• nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później 
niż do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

• ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych               
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 
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10. Kryteria oceniania – wymagania ogólne na poszcz ególne oceny 

Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie 

ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo. 

Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe i podsystemy języka, 

wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają pracę ucznia na lekcjach. 

Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę 

zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony    w wykonanie zadania, pracę w parach           

i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie  języka obcego w ćwiczonych 

dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem zadania, pracę projektową      

w grupach, tj. produkt końcowy, jak i proces jego przygotowania, np. wykorzystanie źródeł, 

współpracę w grupie, podział ról, rozplanowanie czasu itp. 

W związku z tym ustala się następujący zakres wiadomości, umiejętności i wymagań edukacyjnych 

na poszczególne oceny: 
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OCENA CELUJĄCA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

- uczeń rozumie wszystkie 

polecenia  

i wypowiedzi nauczyciela,  

- rozumie teksty słuchane i 

pisane, których słownictwo i 

struktury gramatyczne wykraczają 

poza program nauczania, 

- na bazie 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu określa główną jego myśl, 

znajduje określone informacje, 

określa intencje autora tekstu, 

- potrafi opowiedzieć treść 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu stosując bogate 

słownictwo, skomplikowane 

- tworzy wypowiedzi 

zawierające bogate 

słownictwo  

i skomplikowane 

struktury gramatyczne, 

wykraczające poza 

materiał nauczania, 

- wypowiedzi są spójne  

i logiczne, 

- nie popełnia  

w wypowiedzi błędów, 

które zakłócają 

komunikację, 

- wypowiedzi są 

płynne, 

- wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej 

formie, 

- wypowiedź pisemna 

jest zgodna z tematem i 

logiczna, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera bogate 

słownictwo  

i skomplikowane 

struktury gramatyczne, 

wykraczające poza 

program nauczania, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera tylko 

sporadyczne błędy, które 

nie wpływają na 

- uczeń bezbłędnie 

stosuje struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania 

oraz wykraczające 

poza program, 

- stosuje w 

wypowiedziach ustnych 

i pisemnych bogaty 

zasób słów 

wykraczający poza 

materiał nauczania. 

- uczeń posiadł wiedzę  

i umiejętności wykraczające 

poza program nauczania w 

danej klasie, 

- jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny, wykonuje 

prace projektowe oraz 

wszystkie zadania domowe, 

- z prac klasowych uzyskuje 

100% punktów i rozwiązuje 

dodatkowe zadania na 

ocenę celującą, 

- uzyskał większość ocen 

cząstkowych celujących i 

bardzo dobrych, 

- swobodnie posługuje się 
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struktury gramatyczne. - potrafi spontanicznie 

nawiązać i podtrzymać 

rozmowę, wypowiada 

się swobodnie bez 

przygotowania. 

 

zrozumienie tekstu, 

- wypowiedź pisemna nie 

zawiera błędów 

interpunkcyjnych. 

 

nabytymi kompetencjami 

językowymi, 

- odnosi sukcesy w 

konkursach  

i olimpiadach, 

- uczęszcza na zajęcia koła  

j. niemieckiego, 

- korzysta z różnych źródeł 

informacji w j. niemieckim, 

- zna kulturę i obyczaje 

krajów 

niemieckojęzycznych. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

- uczeń rozumie wszystkie 

polecenia 

- uczeń wypowiada się 

swobodnie, stosując 

bogaty zasób słów i 

- wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej 

formie, 

- uczeń bezbłędnie 

stosuje struktury 

gramatyczne zawarte w 

- uczeń opanował cały 

materiał objęty programem 

nauczania 
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 i wypowiedzi nauczyciela,  

- rozumie teksty słuchane i pisane  

w około 90%, 

- na bazie 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu określa główną jego myśl, 

znajduje określone informacje, 

określa intencje autora tekstu, 

- potrafi opowiedzieć treść 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu, stosując słownictwo i 

struktury gramatyczne objęte 

programem nauczania. 

struktury gramatyczne 

zawarte  

w programie 

nauczania, 

- wypowiedzi są spójne  

i logiczne, 

- w wypowiedzi nie 

popełnia błędów, które 

zakłócają komunikację, 

- wypowiedzi są 

płynne, 

- potrafi nawiązać i 

podtrzymać rozmowę. 

- wypowiedź pisemna 

jest zgodna z tematem i 

logiczna, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera bogate 

słownictwo i struktury 

gramatyczne zawarte  

w programie nauczania, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera sporadyczne 

błędy, które nie wpływają 

na zrozumienie tekstu, 

- wypowiedź pisemna  

zawiera sporadyczne 

błędy interpunkcyjne. 

 

programie nauczania, 

- stosuje w 

wypowiedziach ustnych 

i pisemnych bogaty 

zasób słów zawarty  

w materiale nauczania, 

- buduje spójne zdania. 

 w danej klasie, 

- jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny, bierze 

udział  

w pracach projektowych  

oraz systematycznie odrabia 

zadania domowe, 

- z prac klasowych uzyskuje  

94%-100% punktów, 

- uzyskał większość ocen 

cząstkowych bardzo 

dobrych, 

- swobodnie posługuje się 

nabytymi kompetencjami 

językowymi, 

- bierze udział w konkursach  

i olimpiadach, 

- uczęszcza na zajęcia koła  

j. niemieckiego, 
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- korzysta z różnych źródeł 

informacji w j. niemieckim, 

-zna kulturę i obyczaje 

krajów 

niemieckojęzycznych. 

 

OCENA DOBRA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

- uczeń rozumie wszystkie 

polecenia 

 i większość wypowiedzi 

nauczyciela,  

- rozumie teksty słuchane i pisane  

w około 75%, 

- na bazie 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu określa główną jego myśl, 

znajduje większość informacji, 

- uczeń wypowiada się, 

stosując zasób słów  

i struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

- wypowiedzi są spójne  

i logiczne, 

- popełnia w 

wypowiedzi błędy, ale 

nie zakłócają one 

- wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej 

formie, 

- wypowiedź pisemna 

jest zgodna z tematem i 

logiczna, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera  słownictwo i 

struktury gramatyczne 

zawarte  

w programie nauczania, 

- uczeń poprawnie 

stosuje struktury 

gramatyczne zawarte w 

programie nauczania, 

- stosuje w 

wypowiedziach ustnych 

i pisemnych dość duży 

zasób słów zawarty  

w materiale nauczania, 

- buduje spójne zdania. 

- uczeń opanował materiał 

objęty programem 

nauczania  

w danej klasie, 

- jest aktywny na zajęciach, 

systematyczny, bierze 

udział  

w pracach projektowych 

oraz systematycznie odrabia 

zadania domowe, 

- z prac klasowych uzyskuje 
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określa intencje autora, 

- potrafi opowiedzieć treść 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu, stosując słownictwo i 

struktury gramatyczne objęte 

programem nauczania. 

komunikacji, 

- wypowiedzi, 

formułowane przy 

niewielkiej pomocy 

nauczyciela, są płynne, 

- prezentuje wypowiedź 

zgodnie z tematem, 

- wypowiedź jest 

poprawna fonetycznie. 

- wypowiedź pisemna 

zawiera nieliczne błędy, 

które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu, 

- wypowiedź pisemna  

zawiera nieliczne  błędy 

interpunkcyjne, 

- wypowiedź zawiera 

nieliczne powtórzenia 

słownictwa i struktury 

składniowe. 

76%-93% punktów, 

- uzyskał większość ocen 

cząstkowych dobrych, 

- dość swobodnie posługuje 

się nabytymi kompetencjami 

językowymi, 

- korzysta z różnych źródeł 

informacji w j. niemieckim, 

- potrafi korzystać ze 

słownika dwujęzycznego. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

- uczeń rozumie większość 

poleceń 

 i niektóre wypowiedzi 

nauczyciela,  

- rozumie teksty słuchane i pisane  

- uczeń wypowiada się, 

stosując pojedyncze 

słowa  

i struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

- wypowiedź pisemna 

odpowiada założonej 

formie, 

-  wypowiedź pisemna 

jest zgodna z tematem i 

- uczeń poprawnie 

stosuje niektóre 

struktury gramatyczne 

zawarte  

w programie nauczania, 

- uczeń opanował materiał 

objęty programem 

nauczania  

w danej klasie na poziomie 

podstawowym, 
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w około 60%, 

- na bazie 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu potrafi znaleźć większość 

potrzebnych informacji,  

- potrafi opowiedzieć treść 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu, stosując słownictwo i 

struktury gramatyczne objęte 

programem nauczania. 

nauczania, 

- wypowiedzi nie 

zawsze są spójne i 

logiczne, 

- w wypowiedzi 

popełnia dość liczne 

błędy, które czasami 

zakłócają  

komunikację, 

- wypowiedzi są zbyt 

krótkie i nie zawsze 

tworzą logiczną całość, 

- prezentuje wypowiedź 

zgodnie z 

opracowanym 

tematem, 

- wypowiedź nie 

zawsze jest poprawna 

fonetycznie. 

logiczna, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera  słownictwo i 

struktury gramatyczne 

zawarte  

w programie nauczania, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera nieliczne błędy, 

które nie wpływają na 

zrozumienie tekstu, 

- wypowiedź pisemna  

zawiera nieliczne  błędy 

interpunkcyjne, 

- wypowiedź zawiera 

nieliczne powtórzenia 

słownictwa i struktury 

składniowe. 

 

- w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych 

stosuje niewielki zasób 

słów zawarty 

w materiale nauczania, 

- sporadycznie buduje 

spójne zdania, 

- potrafi budować 

proste zdania.  

- w miarę systematycznie 

uczestniczy w zajęciach, ale 

nie zawsze odrabia zadania 

domowe, 

- z prac klasowych uzyskuje 

51%-75% punktów, 

- uzyskał większość ocen 

cząstkowych dostatecznych, 

- w stopniu dostatecznym 

posługuje się nabytymi 

kompetencjami językowymi, 

- potrafi korzystać w stopniu 

dostatecznym ze słownika 

dwujęzycznego. 
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OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

- uczeń nie rozumie większości 

poleceń  

i wypowiedzi nauczyciela,  

- rozumie teksty słuchane i pisane  

w około 30%, 

- na bazie 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu nie potrafi znaleźć 

większości potrzebnych 

informacji,  

- potrafi wydobyć niedużą ilość 

informacji i przekształcić je w 

formę pisemną lub wypowiedź 

ustną. 

- uczeń wypowiada się, 

stosując pojedyncze 

słowa  

i struktury gramatyczne 

zawarte w programie 

nauczania, 

- wypowiedzi nie są 

spójne  

i logiczne, 

- popełnia w 

wypowiedzi liczne 

błędy, które zakłócają 

komunikację, 

- wypowiedzi są zbyt 

krótkie i rzadko tworzą 

logiczną całość, 

- ma trudności  

- wypowiedź pisemna nie 

odpowiada w 

przeważającej części 

założonej formie, 

- wypowiedź pisemna 

jest tylko częściowo 

zgodna  

z tematem, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera  podstawowe 

słownictwo  

i struktury gramatyczne 

zawarte w minimum 

programowym, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera liczne błędy, 

które w znacznej mierze 

zakłócają zrozumienie 

- uczeń nie stosuje 

poprawnie struktur 

gramatycznych 

zawartych  

w programie nauczania, 

- w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych 

stosuje bardzo niewielki 

zasób słów zawarty w 

materiale nauczania, 

- buduje sporadycznie 

spójne zdania, 

- potrafi budować 

proste zdania, które nie 

są spójne, 

- zasób słownictwa nie 

zawsze odpowiada 

- uczeń nie opanował 

materiału objętego 

programem nauczania w 

danej klasie na poziomie 

minimum, 

- nie uczestniczy 

systematycznie bądź 

aktywnie w zajęciach  

i sporadycznie odrabia 

zadania domowe, 

- z prac klasowych uzyskuje 

31%-50% punktów, 

- uzyskał większość ocen 

cząstkowych 

dopuszczających, 

- w stopniu bardzo 

podstawowym posługuje się 

nabytymi kompetencjami 
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z przygotowaniem 

wypowiedzi na dany 

temat 

- wypowiedź nie jest 

poprawna fonetycznie. 

tekstu, 

- wypowiedź pisemna  

zawiera liczne  błędy 

interpunkcyjne, 

- wypowiedź zawiera 

ubogie słownictwa i 

struktury składniowe. 

tematowi. językowymi. 

  

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO/CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 

MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I 

FORMY AKTYWNOŚCI 

- uczeń nie rozumie poleceń 

i wypowiedzi nauczyciela,  

-nie rozumie tekstów słuchanych  

i czytanych nawet w 30%, 

- na bazie 

przeczytanego/wysłuchanego 

tekstu nie potrafi znaleźć 

potrzebnych informacji,  

- uczeń nie potrafi 

wypowiedzieć się  

na określony temat  

ani odpowiedzieć na 

bardzo proste pytania 

nauczyciela, - w 

wypowiedzi popełnia 

liczne błędy, które 

uniemożliwiają 

- wypowiedź pisemna nie 

odpowiada założonej 

formie, 

- wypowiedź pisemna nie 

jest zgodna z tematem, 

- wypowiedź pisemna nie 

zawiera  podstawowego 

słownictwa i struktur 

gramatycznych 

- uczeń nie stosuje 

poprawnie struktur 

gramatycznych 

zawartych  

w programie nauczania, 

- w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych 

stosuje pojedyncze 

słowa, co uniemożliwia 

- uczeń nie opanował 

materiału objętego 

programem nauczania w 

danej klasie na poziomie 

minimum, 

- nie uczestniczy 

systematycznie bądź 

aktywnie w zajęciach i nie 

odrabia prac domowych, 



45 
 

- nie potrafi wydobyć informacji  

i przekształcić ich w formę 

pisemną lub wypowiedź ustną. 

komunikację, 

 - nie potrafi 

przygotować 

wypowiedzi na dany 

temat. 

 

zawartych  

w minimum 

programowym, 

- wypowiedź pisemna 

zawiera liczne błędy,  

które uniemożliwiają 

zrozumienie tekstu, 

- wypowiedź pisemna  

zawiera liczne  błędy 

interpunkcyjne, 

- wypowiedź zawiera 

bardzo ubogie 

słownictwo i struktury 

składniowe, 

-uczeń nie potrafi 

zbudować prostego 

zdania. 

komunikację, 

- nie buduje spójnych 

zdań, 

- zasób słownictwa 

bardzo ubogi i 

nieodpowiadający 

tematowi. 

- z prac klasowych nie 

uzyskuje nawet 30% 

punktów, 

- uzyskał większość ocen 

cząstkowych 

niedostatecznych, 

- nawet w stopniu bardzo 

podstawowym nie posługuje 

się nabytymi kompetencjami 

językowymi. 
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11. Ewaluacja PZO 

 

Zespół przedmiotowy w ciągu całego roku szkolnego gromadzi wszystkie uwagi na temat 

wdrażanych zasad oceniania. Zgromadzone w ten sposób informacje oraz doświadczenia 

stanowią materiał do ewaluacji PZO. 
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 MATEMATYKA 

Podstawa prawna 
                  Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej analizie 
i uwzględnieniu następujących dokumentów: 

1. Podstawa programowa z matematyki dla gimnazjum podpisana przez Ministra 
Edukacji Narodowej 23 sierpnia 2007 roku, 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 
poz.562) wraz ze zmianami, 
3. Program nauczania „Matematyka wokół nas” zatwierdzony przez MEN do użytku 
szkolnego 23 grudnia 2008 roku. 

 

Cele ogólne oceniania. 
1. rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów,  

                  wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,  

2. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć,  
3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,  
4. przekazanie rodzicom informacji o postępach dziecka,  
5. pomoc uczniowi w samokształceniu,  
6. dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego 
nauczania, 
7. przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. 

 

Obszary aktywno ści ucznia, które podlegaj ą ocenie. 
Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 
2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 
3. Prowadzenie rozumowań. 
4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 
5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu      

     kształcenia. 
6. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym. 
7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązaniu problemów z życia. 
8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 
9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

Formy aktywno ści podlegaj ące ocenie. 
prace klasowe,  
kartkówki,  
odpowiedzi ustne,  
prace domowe,  
aktywność i zaangażowanie na lekcji,  
prace długoterminowe,  
przygotowanie do lekcji, 
praca w grupie, 
inne formy aktywności, np. udział w konkursach matematycznych, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych, aktywny udział w pracach koła matematycznego.  
           Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu nauczania oraz 
liczby godzin w danej klasie i jest modyfikowana co  semestr.  

 



48 
 

Metody sprawdzania osi ągni ęć. 
 

Obszar kontroli Metody Formy 

Prace klasowe • Testy 
• Sprawdziany pisemne 

• pisemne prace kontrolne w formie różnego rodzaju testów lub prac klasowych, 
mających na celu szczegółowe sprawdzenie treści nauczania po realizacji  

         poszczególnych partii materiału, 
• sprawdziany są zapowiadane z jednotygodniowym wyprzedzeniem i podaniem 

zakresu materiału oraz wpisaniem terminu sprawdzianu w dzienniku, 
• nauczyciel sprawdza prace do 2 tygodni             
• oceny niedostateczne (za zgodą nauczyciela oceny wyższe) ze sprawdzianu mogą 

być poprawiane w terminie 2 tygodni od podania ocen z prac pisemnych, 
• w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia, sprawdzian musi być 

zaliczony w terminie ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem, 

Kontrola bieżąca • Kartkówki 
• Odpowiedzi ustne 
• Rozwiązywanie zadań 

• kartkówki sprawdzające opanowanie wiedzy i umiejętności z 3 ostatnich lekcji, czas 
do 15 minut, kartkówki z pracy domowej. 

• krótkie testy, 
• nauczyciel sprawdza prace w ciągu 1 tygodnia, 
• precyzyjność odpowiedzi połączona z analizą lub rozwiązaniem przykładu na 

tablicy, 

Praca na lekcji • Wypowiedzi ustne,  
• Zadania na lekcji 

 

• aktywność ucznia na lekcji, 
• umiejętność współpracy w grupie, 
• posługiwanie się przyrządami, 
• organizacja własnego warsztatu pracy (staranne prowadzenie zeszytu, notowanie 

w czasie lekcji, posiadanie podręcznika, zbioru, przyrządów geometrycznych), 

Prace domowe Ocena efektu i wkładu pracy ucznia • przygotowanie do lekcji, 
• prawidłowość odrobionych prac domowych, 
• uczeń 2 razy w ciągu semestru ma prawo być nieprzygotowany do lekcji co 

powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, 
 

Prace dodatkowe Ocena pracy własnej i kreatywności 
ucznia 

• rozwiązywanie zadań dodatkowych, 
• przygotowanie pomocy dydaktycznych, 
• praca nad projektem edukacyjnym, 
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Sposoby oceniania. 
Obszary aktywności oceniane są w skali 1-6. 
Oceny są jawne. 
Aktywność i zaangażowanie w pracę dodatkową są oceniane na korzyść ucznia. 
Oceny ze sprawdzianu, testu, kartkówki są wystawiane w następującej skali procentowej: 

 

Standardowy poziom wymagań  Ocena 

0% – 30%  niedostateczny 

31% - 50%  dopuszczający 

51% - 75%  dostateczny 

76% - 93% dobry 

94% - 100%  bardzo dobry 

bardzo dobry + zadanie wykraczające powyżej poziomu celujący 

 

1. Uczniom o specjalnych wymaganiach edukacyjnych należy stworzyć 
najdogodniejsze warunki wykazania zdobytej wiedzy: 
1. zapewnić spokojną i przyjemną atmosferę, 
2. w razie potrzeby wydłużyć czas pracy, 
3. dostosować formę pracy pisemnej do jego indywidualnych predyspozycji, np. 
czcionka, dodatkowe wzory, pomocnicze rysunki, miejsce   do rozwiązywania na tej 
samej stronie pracy, 
4. wyjaśnić lub udzielić niezbędnych wskazówek, 
5. dostosować wymagania do indywidualnych możliwości uczniów. 

 

Sposoby dokumentowania osi ągni ęć i post ępów. 
Podstawą dokumentowania osiągnięć ucznia są oceny wpisywane do dziennika, przy czym 

oceny z prac klasowych wpisywane są kolorem czerwonym, natomiast kartkówki – 
kolorem zielonym.  

Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac klasowych przez okres 1 roku szkolnego.  
Prace klasowe mogą być udostępniane rodzicom do wglądu w obecności nauczyciela. 
Analizę osiągnięć uczniów nauczyciel przeprowadza na lekcji przy wystawianiu ocen 

rocznych i semestralnych. Analiza ta służyć ma ukierunkowaniu pracy ucznia i jego 
motywowaniu do dalszej nauki.  

Analizę wyników egzaminów gimnazjalnych i egzaminów próbnych przeprowadza zespół 
przedmiotowy. Wnioski z tejże analizy powinny być uwzględnione przez nauczycieli      
w dalszej pracy.  

 

Sposób informowania uczniów i rodziców. 
O ocenach cząstkowych uczeń jest informowany na bieżąco. 
Oceny ucznia są również wpisywane do jego zeszytu przedmiotowego . 
Nauczyciel przygotowuje informacje o wynikach w nauce, które wychowawca przekazuje 

rodzicom podczas zebrań.   
Szczegółowe informacje o postępach w nauce, trudnościach w opanowaniu materiału 
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udziela nauczyciel podczas indywidualnych  
                  rozmów z rodzicami lub w czasie konsultacji.  

            Ustalone terminy konsultacji podawane są do wiadomości rodziców.   

Na wniosek rodziców, wychowawcy bądź zainteresowanego nauczyciela informację             
o wynikach klasy z przedmiotu nauczyciel może  

                  przedstawić osobiście na zebraniu.  

Na prośbę rodziców nauczyciel udostępnia treść prac pisemnych ucznia oraz uzasadnia 
postawioną ocenę.  

Prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela przedmiotu.  
 

Zasady poprawiania ocen. 
Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny niedostatecznej. 
Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie do 2 

tygodni od dnia podania informacji o ocenach. 
Uczeń zagrożony na koniec roku szkolnego lub semestru oceną niedostateczną ma 

obowiązek poprawić dane oceny niedostateczne lub formy aktywności pracy wskazane 
przez nauczyciela do dnia, o którym mowa w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

Uczeń może być zwolniony z pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej 
w wyjątkowych sytuacjach losowych 

Istnieje możliwość uzupełnienia braków z przedmiotu podczas zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych. 

Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej  
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych s ą:  
1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 
7. Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 dni 
od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 
8. nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później niż 
do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 
9. ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                        
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 
 
Kryteria oceniania – wymagania ogólne na poszczegól ne stopnie. 

Ocenę celuj ącą- otrzymuje uczeń, który: 

• Posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania 
• Potrafi operować pojęcia matematycznymi wykraczającymi poza zakres 
programu 
• Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych) 
• Operuje twierdzeniami i je dowodzi 
• Potrafi oryginalnie, nieszablonowo rozwiązywać zadania nie tylko                   
z obowiązującego programu 
• Osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych 
• Wzorowo i aktywnie pracuje 

            Ocenę bardzo dobr ą-otrzymuje uczeń, który: 

• W pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe 
• Umie klasyfikować pojęcia ( definicje i twierdzenia) 
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• Uzasadnia twierdzenia w nieskomplikowanych przypadkach 
• Umie analizować i doskonalić swoje rozwiązania 
• Wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać    
z różnych źródeł wiedzy 
• Systematycznie i aktywnie pracuje na lekcji i w domu 

         Ocenę dobr ą-otrzymuje uczeń, który: 

• Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone 
programem 
• Potrafi formułować twierdzenia proste i odwrotne, definicje i zapisuje je 
• Potrafi przeprowadzić proste wnioskowania 
• Analizuje treść zadania, układa plan rozwiązania i samodzielnie rozwiązuje 
typowe zadania 
• Potrafi sprawdzić wyniki po ich otrzymaniu i zastosowaniu w zadaniu, 
posiada sprawność rachunkową 
• Wykazuje aktywność na lekcji 

      Ocenę dostateczn ą-otrzymuje uczeń, który: 

• Opanował w podstawowym zakresie wiadomości 
• Potrafi stosować twierdzenia w typowych zadaniach 
• Potrafi naśladować podane rozwiązania w analogicznych przykładach 
• Wykonuje proste rysunki 
• Przygotowuje się do zajęć i pracuje podczas lekcji 
• Sporadycznie jest aktywny na lekcji 

     Ocenę dopuszczaj ącą-otrzymuje uczeń, który: 

• Ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności 
określonych zakresem materiału 
• Potrafi podać przykłady podstawowych pojęć matematycznych, zna ich 
nazwy 
• Zna symbole matematyczne 
• Potrafi wskazać dane i szukane w zadaniu 
• Wykonuje rysunki do zadań z oznaczeniami 
• Odczytuje dane z rysunków, diagramów i tabel 
• Wykonuje proste zadania z pomocą nauczyciela 
• Uzupełnia zaległości, korzysta z oferowanych form pomocy np. na zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych 

    Ocenę niedostateczn ą-otrzymuje uczeń, który: 

� Wykazuje brak przygotowania i pracy na lekcji 
� Nie potrafi wykonać najprostszych zadań nawet z pomocą nauczyciela 
� Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na poziomie 
wymagań koniecznych 
� Nie wykazuje chęci poprawy i nie korzysta z proponowanych form pomocy 
� Nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
 

         Uwzgl ędniaj ąc  zalecenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ( PPP) w zakresie 
pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjn ych na matematyce przewiduje si ę 
nast ępujące formy pracy i sprawdzania wiadomo ści: 

◦ Dla ucznia z opini ą o dysleksji:  
    - przy pracach przewidzianych na godzinę lekcyjną przygotowanie dodatkowych  
zestawów ze zmniejszoną ilością zadań ( lub  o  
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      mniejszej ilości  podpunktów  w zadaniu) dostosowaną  do planowanego czasu 
pracy pisemnej ale obejmujący  niezbędne treści  

      podstawy programowej, 

    - na kartkówkach wydłużenie czasu pisania o połowę planowanego  

      czasu, 

    - sprawdzanie prac z uwzględnieniem błędów dyslektycznych. 

•    Dla ucznia z opini ą o dostosowaniu wymaga ń do jego mo żliwo ści:  

     - przy odpowiedziach ustnych ukierunkowywanie na poprawną  

      odpowiedź, 

    - przy pracach samodzielnych w trakcie ćwiczeń na lekcji udzielanie  

       licznych wskazówek, naprowadzanie na poprawne rozwiązania. 

 

•    Dla uczniów z orzeczeniem o dysfunkcjach(niedo słuch, krótkowzroczno ść): 

      - ścisłe przestrzeganie zaleceń PPP. 

 

Ewaluacja PSO.  
2. Przedmiotowe Zasady Oceniania  podlegają ewaluacji. 

3. W celu ewaluacji zasad oceniania nauczyciel przeprowadza rozmowy z uczniami                 
i  rodzicami. Na podstawie wniosków wnosi poprawki  do sytemu. 
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 FIZYKA 

PODSTAWA PRAWNA 

• Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r w sprawie oceniania, klasyfikowania                     
i promowania uczniów. 

• WZO. 
• Program nauczania fizyki w gimnazjum wydawnictwa „ZamKor”. 

 

CELE OGÓLNE OCENIANIA 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki, polega na rozpoznaniu przez nauczyciela 
poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z programu nauczania. 

Celami sprawdzania osiągnięć uczniów na różnych ogniwach lekcji są: 

1. dostarczanie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przez ucznia               
na  danym etapie kształcenia, 

2. wykrycie luk i błędów wiedzy ucznia, 
3.  wskazanie uczniom w jaki sposób mogą luki w wiedzy uzupełnić, a błędy poprawić, 
4. uwzględnić zaangażowanie, staranność i wkład pracy ucznia, 
5. wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania nauki, 
6. prognozować przyszłe wyniki nauczania, 
7. motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
8. stanowić pomoc przy planowaniu czynności nauczycielskich  i opracowywaniu 

scenariuszy działań dydaktycznych, 
9. uzmysłowić nauczycielowi konieczność zmiany modyfikacji czy też kontynuacji metod 

pracy z uczniem, a zatem dawać podstawę do ewaluacji programu 
 

OBSZARY AKTYWNO ŚCI UCZNIA, KTÓRE PODLEGAJ Ą OCENIE 

wiadomo ści 

• zapamiętanie wiadomości - znajomość pojęć i wielkości fizycznych i ich jednostek, praw, 
zasad, reguł itp. 

• zrozumienie  wiadomości - umiejętność przedstawienia wiadomości w innej formie niż 
uczeń zapamiętał, wytłumaczenie wiadomości. 

 

umiej ętności 

• stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych - umiejętność zastosowania wiadomości     
w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.  

• stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych -  umiejętność formułowania 
problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Analiza zadań problemowych. 

 

postawy 

• samodzielność i aktywność na lekcji, 
• pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem, 
• praca w zespole, 
• obecność i przygotowanie do lekcji, 
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• prowadzenie zeszytu i wykonywanie zadań w zeszycie przedmiotowym  
• samodzielność, zaangażowanie i dociekliwość poznawcza, 
• kształcenie kreatywnej postawy wobec problemu, 
• umiejętność samooceny, planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania 
za nią odpowiedzialności, dokładności, rzetelności, systematyczności, wiary we własne siły. 

 
FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCEJ OCENIE:  

1. dłuższe wypowiedzi ustne ( przynajmniej raz w semestrze),  
2. wypowiedzi pisemne:  

- kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów  

- sprawdziany podsumowujące działy, 

3. praca na lekcji, 
4. prace domowe,  
5. udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią. 

 

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ 

• wypowiedź ustna -  przynajmniej jedna ocena w semestrze, obejmuje ostatnie 3 tematy 
lekcji. 

• wypowiedź pisemna - 
• kartkówki: obejmują wiadomości z trzech ostatnich tematów, nie muszą być 
zapowiedziane. Sprawdzane są w ciągu 1 tygodnia. 
• sprawdzian wiadomości: obejmuje wiadomości z działu i trwa do 45 minut. Jest 
zapowiedziany przynajmniej tydzień wcześniej i wpisany do dziennika. W tygodniu 
uczeń może pisać trzy sprawdziany, ale jeden dziennie. Sprawdzane są w ciągu 2 
tygodni. 

• praca na lekcji (indywidualna lub grupowa, aktywność, ćwiczenia praktyczne). Oceniana 
jest na tej samej lekcji w formie  stopnia lub plusów 

• prace domowe: każdy uczeń otrzymuje minimum 1 ocenę za wykonanie pracy domowej, 
prace sprawdzane są na bieżąco. 

• udział w konkursach - uczeń otrzymuje dodatkową ocenę za udział w konkursach 
fizycznych.  

 
SPOSÓB OCENIANIA 

CO OCENIAMY W JAKI SPOSÓB OCENIAMY 

 Opanowanie podstawowych pojęć Sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedzi ustne, praca na lekcji 

Poprawne stosowanie 
języka przedmiotowego 

Sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedzi ustne, prace domowe,  

Umiejętności analizy, prezentacje wykresów, 
diagramów 

Ćwiczenia praktyczne, 
sprawdziany, odpowiedzi ustne 

Stosowanie wiadomości 
 fizycznych w sytuacjach 
 typowych i nietypowych 

Sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedzi ustne 

 

Nauczyciel na podstawie opinii PPP dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim 
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realizuje nauczanie programem szkoły specjalnej lub programem stworzonym przez nauczyciela 
fizyki.  

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z fizyki do możliwości uczniów ze specjalnymi 
wymaganiami edukacyjnymi polega na: 

1. dostosowaniu wymagań edukacyjne do  indywidualnych możliwości ucznia,  
2. doborze  metod  i form oceniania do  indywidualnych możliwości ucznia, 
3. podczas odpowiedzi ustnych dłuższe oczekiwanie na odpowiedź, powtórzenie 
pytania, precyzowanie jasno i krótko pytania, 
4. podczas robienia notatek - ograniczenie do najistotniejszych wiadomości, 
5. wydłużeniu czasu pracy przy pisemnych formach wypowiedzi, 
6. zmniejszeniu ilości zadań podczas prac pisemnych, 
7. ocenianie prac pisemnych tylko pod względem zawartości merytorycznej, poziom 
graficzny pisma i estetyka nie mają wpływu na ocenę; 

 

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSI ĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW 

 
• Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 
• Oceny wpisywane są w następujących rubrykach: odpowiedź ustna, praca domowa, 

aktywność, kartkówka, sprawdzian pisemny. 
• Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii: 

1. laureat konkursu przedmiotowego 
2. sprawdziany 
3. kartkówki 
4. odpowiedzi ustne  
5. prace domowe 
6. prace na lekcji 

 

SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW 

• Wychowawcy klas zapoznają uczniów z WZO na godzinach wychowawczych na początku 
roku szkolnego. Nauczyciel fizyki zapoznaje uczniów z PZO na lekcjach fizyki we wrześniu. 

• WZO i PZO z fizyki znajdują się w pracowni fizycznej.  
• Wychowawcy klas zapoznają rodziców z WZO na zebraniach na początku roku szkolnego. 
• Informacje o postępach i zagrożeniach są przekazywane uczniowi przez nauczyciela fizyki 

w czasie wystawiania ocen cząstkowych. 
• Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
• Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel fizyki  uzasadnia 

ustaloną ocenę śródroczną i roczną. 
• Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone prace pisemne oraz 

inna dokumentacja oceniania ucznia są udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym 
opiekunom). 

• Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 
nauczyciele fizyki informują o przewidzianej dla niego rocznej (śródrocznej) ocenie 
niedostatecznej z przedmiotu. Rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani 
pisemnie. 

• Na 3 dni przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele informują uczniów o wystawionych ocenach z fizyki. Rodzice (prawni 

opiekunowie) zostają poinformowani pisemnie. 
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ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

� Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z odpowiedzi pisemnej typu 
sprawdzian lub kartkówka ustala z nauczycielem formę i termin poprawy oceny. Ocena 
niedostateczna       z odpowiedzi pisemnej jest wstawiana do dziennika. 
� Przy poprawie odpowiedzi pisemnych kryteria ocen nie ulegają zmianie, a ocena 
wpisywana jest do dziennika, jeśli jest wyższa od oceny poprawianej. 
� Uczeń może również poprawić każdą ocenę z odpowiedzi ustnej na lekcjach 
następnych       z bieżącej partii materiału.  
� W celu poprawy ocen każdy uczeń ma prawo do wykorzystania różnych form 
aktywności. 
� Jeżeli uczeń jest nieobecny nie więcej niż tydzień uzupełnia notatki oraz 
wiadomości i 
umiejętności, ze wszystkich lekcji fizyki, na których był nieobecny. Termin uzupełnienia 

braków ustala z nauczycielem. Nieobecność na jednaj lekcji fizyki nie zwalnia ucznia          
z nieprzygotowania się do niej. 

� Jeżeli uczeń jest nieobecny 2 tygodnie lub dłużej, wówczas uzgadnia                        
z nauczycielem fizyki 
zakres materiału, sposób opanowania najważniejszych wiadomości, umiejętności oraz 
termin ich uzupełnienia. W przypadku ustalonego terminu, jeśli uczeń był obecny w szkole, 
a nie stawił się w celu pisania zaległego sprawdzianu czy testu, nauczyciel wstawia ocenę 
niedostateczną. Ocenę tą można poprawiać. 

� Uczeń który opuścił więcej niż 50 % lekcji i nie zaistniała możliwość wstawienia mu 
oceny może być nieklasyfikowany z przedmiotu. Dla ucznia o którym mowa przeprowadza 
się egzamin klasyfikacyjny. 
� Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania 
wyższej ni ż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych                  
i dodatkowych zaj ęć edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

� Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie 
później niż 2 dni od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą 
ocenę niż przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna 
zawierać uzasadnienie; 
� nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie 
później niż do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 
� ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 
 

KRYTERIA OCENIANIA – WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓL NE STOPNIE 

Wymagania na stopień niedostateczny 
  
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 
• nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 
• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych, 
• często opuszcza zajęcia; nie uzupełnia podstawowych zaległości,  
• nie korzysta z proponowanych form pomocy ( np. zespoły wyrównawcze), 
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Wymagania na stopień dopuszczający – dotyczą zapamiętywania wiadomości, czyli gotowości 
ucznia  do przypomnienia sobie treści podstawowych praw fizyki, podstawowych wielkości 
fizycznych, najważniejszych zjawisk fizycznych. Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy 
nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i 
umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu 
codziennym. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenie, 

• zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, 
• potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenia fizyczne, 
• systematycznie uczęszcza na zajęcia i uczestniczy w nich w miarę swoich możliwości.  

 
Wymagania na stopień dostateczny – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to że uczeń 
potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości 
fizyczne, zna jednostki tych wielkości, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki, umie je 
potwierdzić odpowiednimi, prostymi eksperymentami 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 
• potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 
• potrafi wykonać proste doświadczenia fizyczne z pomocą nauczyciela, 
• zna podstawowe wzory, jednostki i wielkości fizyczne, 

 
Wymagania na stopień dobry  – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności  
w sytuacjach typowych. Oznacza to opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego 
posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań 
podstawowych, uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 
korzystając przy tym ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych.  
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania, 
• poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 
• potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki,  rozwiązywać proste zadania 
lub problemy, 

 
Wymagania na stopień bardzo dobry – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności                   
w sytuacjach problemowych, w projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających 
prawa fizyczne, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych oraz przedstawionych wiadomości 
ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami nauczania.  
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
• zdobytą wiedze potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 
• jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, 
• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne, 
• rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 
• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych  
•  

Wymagania na stopień celujący – są to wszystkie wymienione powyżej wymagania.  
 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
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• potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ) 
• umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, 
• umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 
• osiąga sukcesy w konkursach poza szkolnych ( na szczeblu rejonowym 

 i wojewódzkim ), 
 

Ewaluacja PZO: 

Karta samooceny ucznia 

Imię i nazwisko ............................................................... Data ........... 

Klasa .............. Przedmiot ................................... 

 

Rodzaj zachowania Tak Nie 

W tym semestrze pracowałem ( pracowałam) wytrwale i dobrze   

Tematy lekcji były dla mnie zrozumiałe   

Miałem (miałam) trudności w wykonaniu prac domowych   

Dużo czasu poświęcałem (poświęcałam) na przygotowanie się 
do lekcji 

  

W przypadku kłopotów mogę liczyć na pomoc nauczyciela   

Potrafię pracować samodzielnie   

Chętnie odrabiam zadania   

Stać mnie na więcej   

Jestem zadowolony (zadowolona) z moich ocen   

Biorę czynny udział na lekcji   

Dbam o sprzęt w klasie   

Na lekcjach pracowałem (pracowałam) z przyjemnością   
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CHEMIA 
 

• Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w gimnazjum opracowane zostały               
na podstawie: 

- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów                   
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ), 
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r., w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach   i placówkach, 

- Podstawa Programowa z chemii dla gimnazjum, 

- Statut Szkoły- WZO, 
 
- Program nauczania chemii w gimnazjum wydawnictwa WSiP. 
 

• Cele ogólne i szczegółowe  oceniania z chemii 
 
Cele ogólne  
Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości              
i umiejętności  w stosunku do wymagań programowych w gimnazjum, 
Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć w zakresie chemii i postępach w tym zakresie, 
Pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu chemicznym, 
Motywowanie ucznia do pracy, 
Dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  
Dostarczenie informacji o systematyczności  pracy ucznia przez cały rok(przygotowanie się          
do zajęć lekcyjnych, udział  w wykonywaniu zadań na  lekcji). 

 Cele   szczegółowe  

 Sprawdzanie stopnia : 

1.Przyswojenia i operowania informacjami chemicznymi: 

• znajomość pojęć chemicznych , faktów, praw , zasad i reguł, 

• rozumienie tekstu chemicznego i komunikowania informacji, 

• odczytywanie informacji z różnych źródeł, 

2.Umiejętność posługiwania się wiedzą chemiczną: 

• umiejętność dokonywania spostrzeżeń i wyciągania na ich podstawie wniosków, 

• umiejętność stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach       

podobnych do ćwiczeń szkolnych i w życiu codziennym, 
• umiejętność formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych  

zjawisk(kształtowanie umiejętności samodzielnego , logicznego myślenia), 

• umiejętność stosowania metod chemicznych i matematycznych do rozwiązywania  zadań 
praktycznych. 
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• Obszary aktywno ści ucznia, które podlegaj ą ocenie 
 
• logiczne rozumowanie z zastosowaniem poznanych pojęć, praw, faktów chemicznych, 

• stosowanie wiadomości do opisu i interpretacji obserwowanych przemian chemicznych, 

• podejmowanie działań prowadzących do rozwiązywania problemów, 

• stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zadaniach z różnych dziedzin, w tym              
z życia codziennego, 

• dostrzeganie związków chemii z innymi przedmiotami, 

• formułowanie i zapisywanie obserwacji i wniosków, 

• uogólnianie, uzasadnianie rozpatrywanego problemu, 

• dostrzeganie problemu, formułowanie w języku chemicznym i rozwiązywanie go, 

• samodzielność stawiania hipotez i weryfikowanie ich, 

• sposoby prezentowania efektów pracy, 

• wykorzystanie zadań problemowych i rachunkowych, 

• wykorzystanie   przyswojonej wiedzy (próbne testy gimnazjalne- według decyzji 
nauczyciela). 

 
• Formy aktywno ści podlegaj ące ocenie. 

• Wypowiedzi ustne 

• Sprawdziany pisemne 

• Kartkówki 10 – 15 min 

• Systematyczna obserwacja zachowania uczniów: aktywność na lekcjach, 
• Prace domowe 

 
• Metody  i narz ędzia sprawdzania osi ągni ęć 
 
• Wypowiedzi ustne  
1. oceniane są pod względem rzeczowości, stosowania języka 
     chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi, 
2. przy  odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,                

w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 
3. uczeń może w czasie semestru zgłosić raz nieprzygotowanie  do zajęć lekcyjnych, jednak 

nie dotyczy to sprawdzianów i prac klasowych. 

 
• Sprawdziany pisemne  

• są całogodzinne przeprowadzane po zakończeniu każdego 
            działu,  

• zapowiadane są tydzień wcześniej,  
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• sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą,  
• przed sprawdzianem obowiązuje  lekcja powtórzeniowa, 
• sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian lub 
pracę klasową  z przyczyn losowych powinien je napisać w terminie nie 
przekraczającym 2 tygodni  od powrotu do szkoły. Czas i sposób uczeń uzgadnia          
z nauczycielem, 
• prace są oceniane i oddane w ciągu dwóch tygodni od daty napisania. 

 
• Kartkówki  

• czas trwania 10-15 min, 
• obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, 
• uczeń może lecz nie musi uzupełniać niepisanej kartkówki. 
 

Wszystkie prace pisemne, napisane w okresie edukacyjnym w gimnazjum,                        
są przechowywane do momentu ukończę danej klasy przez ucznia. Uczniowie  i ich rodzice 
mają do nich wgląd (uczniowie podczas lekcji, gdy prace są oddawane, rodzice podczas 
zebrań rodziców). 

• Prace domowe – przynajmniej jedna w ciągu semestru. 
• Mogą być  sprawdzane w następujący sposób: 

• wybiórczo na ocenę podczas lekcji ( rozwiązanie na tablicy z wyjaśnieniem), 

•  poprzez głośne odczytanie  lub omówienie przez ucznia,                                 

•  prace domowe nie zawsze muszą być ocenione,                                              

•  każdy brak zadania domowego oceniany jest oceną niedostateczną. 

 
• Systematyczna obserwacja zachowania uczniów: aktywność na lekcjach, 

    umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, 
    udział w dyskusjach prowadzących do końcowych wniosków, 

1. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusy -  odpowiednio: 
     pięć plusów   – ocena bardzo dobra, 

cztery  plusy  – ocena dobra 
trzy plusy       - ocena dostateczna  
dwa plusy     -  ocena dopuszczająca  

W przypadku dużej aktywności na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo 
        dobrą. 
 

• Zeszyt przedmiotowy i podręcznik 
� Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika, prowadzenia zeszytu 
przedmiotowego. 

  
• Sposób oceniania 
 
2. W przypadku  prac klasowych , sprawdzianów lub kartkówek  przyjmuje się  

skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe według kryteriów: 
- bardzo dobra           100% - 94%     

- dobra                        93% - 76 % 

- dostateczna             75% -  51% 

- dopuszczaj ąca         50% - 31% 
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- niedostateczna         30%  

3. Prace dodatkowe, schematy, plansze, wykresy , doświadczenia ocenia się w skali     1 – 6. 
Przy ocenianiu uwzględnia się: - wkład włożonej pracy, - twórczość pracy, -estetyka. 

4. Wyniki próbnych testów gimnazjalnych -według decyzji nauczyciela. 

 
Oceny wystawiane  przez nauczyciela s ą jawne dla ucznia i jego rodziców. 
 

• Sposoby dokumentowania osi ągni ęć i post ępów uczniów 

• Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj   
      aktywności ucznia,  
• Wystawienie oceny semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie 
      ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej      
      kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające. Ocena    
      semestralna i roczna nie jest średnią  arytmetyczną  ocen cząstkowych. 
 
• Sposoby informowania uczniów i rodziców     

 a) ucznia:  
- ustna informacja o otrzymanej ocenie,  
- wpis oceny do zeszytu przedmiotowego  
 b) rodziców (opiekunów prawnych):  
- wywiadówki (spotkania z rodzicami),  
- konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami,  
- wgląd rodziców (prawnych opiekunów) do prac pisemnych ucznia,  
- wpis oceny do zeszytu przedmiotowego ucznia. 

• Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. 

• Wszystkie prace pisemne, napisane w okresie edukacyjnym w gimnazjum, są 
przechowywane do momentu ukończę danej klasy przez ucznia.  

 
•  Zasady  poprawiania ocen   

• Istnieje możliwość poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych i sprawdzianów. 
-Poprawa jest dobrowolna, odbywa się poza lekcjami  w ciągu dwóch tygodni od daty 
oddania prac, w terminie  uzgodnionym z nauczycielem i tylko jeden raz. Przy pisaniu i 
poprawianiu  sprawdzianu czy też pracy klasowej, punktacja nie ulega zmianie, otrzymane 
oceny  są wpisywane do dziennika.  

• Uczeń może być zwolniony z pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej 
w wyjątkowych sytuacjach losowych. 

• Istnieje możliwość uzupełniania braków z przedmiotu podczas zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych( harmonogram tych zajęć podany jest do wiadomości uczniów). 

• Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć 
uzupełnienia braków z przedmiotu. 

• Pomoc koleżeńska. 
• Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

• Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 
dni od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
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przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

• nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później 
niż do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

• ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

 
 

• Kryteria oceniania – wymagania ogólne na poszczegól ne   

    Oceny.  
Ocenę celuj ącą otrzymuje ucze ń który:  

     - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

     - potrafi korzystać z źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez  nauczyciela, 

     - potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych(problemowych), 

     - proponuje rozwiązania nietypowe, 

     - umie formułować problemy i dokonywać analizy, syntezy nowych zjawisk, 

     - potrafi precyzyjnie rozumować posługując się wieloma elementami wiedzy nie tylko                        
z   zakresu   chemii, 

     - potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji , będącej   skutkiem   
zdobytej samodzielnie wiedzy, 

     - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających  wiedzy   
chemicznej szczebla wyższego niż szkolny 

 Ocenę bardzo dobr ą otrzymuje ucze ń który:  

      - opanował w zakresie pełnym wiadomości i umiejętności przewidziane  programem, 

      - potrafi stosować zdobyta wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych  sytuacjach, 

      - wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych   

        źródeł  wiedzy   np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień. 

      - sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł,  dociera 
do innych źródeł informacji, 

      - potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, 

      - potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych , 

      - wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

      - bierze udział w konkursach chemicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności  
związanych z chemią, 

      - potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych  wykorzystując wiedzę 
przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów. 
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 Ocenę dobr ą otrzymuje ucze ń, który:  

       - opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

       - poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania  

         typowych   zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu  trudniejszym wykonuje przy 
pomocy  nauczyciela, 

       - potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcjach źródeł informacji (układ okresowy 
pierwiastków ,wykresy, tablice i inne), 

   - potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne, 

   - rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkim stopniu trudności, 

  - poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, 

   - jest aktywny w czasie lekcji, 

  Ocenę dostateczn ą otrzymuje ucze ń , który:  

       - opanował w stopniu podstawowym te wiadomości i umiejętności które są konieczne   do 
dalszego kształcenia, 

       - poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela,  
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu  trudności, 

       - potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy jak układ  okresowy   
pierwiastków, wykresy tablice, 

       - z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne, 

       - potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

       - w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. 

  Ocenę dopuszczaj ącą otrzymuje ucze ń, który:  

       - ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie   
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

       - rozwiązuje z pomocą zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu  trudności, 

       - z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać bardzo proste eksperymenty chemiczne,   
pisać proste wzory chemiczne i równania   chemiczne, 

     -  przejawia niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się.           

   Ocenę niedostateczn ą otrzymuje ucze ń, który:  

       - nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne  
do dalszego kształcenia, 

       - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych  o elementarnym  stopniu   
trudności nawet przy pomocy nauczyciela, 
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       - nie zna symboliki chemicznej, 

       - nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań reakcji 
chemicznych nawet przy pomocy nauczyciela, 

       - nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym   i odczynnikami, 

       - nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. 

Uwzgl ędniaj ąc  zalecenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ( PPP) w zakresie pracy     
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na  chemii przewiduje si ę nast ępujące 
formy pracy i sprawdzania wiadomo ści: 

◦ Dla ucznia z opini ą o dysleksji:  
    - przy pracach przewidzianych na godzinę lekcyjną przygotowanie  dodatkowych  
zestawów ze zmniejszoną ilością zadań ( lub  o mniejszej ilości  podpunktów                        
w zadaniu) dostosowaną do planowanego czasu pracy pisemnej ale obejmujący  
niezbędne treści  podstawy programowej, 

    - na kartkówkach wydłużenie czasu pisania o połowę planowanego czasu, 

    - sprawdzanie prac z uwzględnieniem błędów dyslektycznych. 

•    Dla ucznia z opini ą o dostosowaniu wymaga ń do jego mo żliwo ści:  

     - przy odpowiedziach ustnych ukierunkowywanie na poprawną  odpowiedź, 

    - przy pracach samodzielnych w trakcie ćwiczeń na lekcji udzielanie  licznych 
wskazówek, naprowadzanie na poprawne rozwiązania.  

• Dla uczniów z orzeczeniem o dysfunkcjach(niedosłu ch, krótkowzroczno ść): 

      - ścisłe przestrzeganie zaleceń PPP. 

• Ewaluacja PZO 

• Przedmiotowe Zasady Oceniania jest formą kontraktu i podlega ewaluacji. 

• W celu ewaluacji systemu oceniania nauczyciel przeprowadza rozmowy z uczniami               

          i  rodzicami. Na podstawie wniosków wnosi poprawki do zasad. 
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 BIOLOGIA 
 

• Podstawa prawna 
 

- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów                    
i egzaminów  w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ), 

- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r., w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

- Podstawa Programowa z biologii dla gimnazjum, 

- Statut Szkoły- WZO 

 

• Cele ogólne oceniania na biologii 
 

 - rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                      

i   umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

 - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

 - motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 - pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym, 

 - przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

 - dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 
prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

• Obszary aktywno ści ucznia podlegaj ące ocenie 
 

- wiadomości przedmiotowe:  zgodne z programem nauczania i kryteriami wynikającymi                  
z podstawy programowej, 

- umiejętności przedmiotowe: planowanie prostych eksperymentów,  analizowanie                                  
i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów, gromadzenie danych, dostrzeganie 
związków przyczynowo-skutkowych, porównywanie i wnioskowanie,  wykonywanie prostych 
wykresów, diagramów i ich interpretowanie,  korzystanie z różnych źródeł informacji, 

- postawa ucznia:  systematyczność,  pilność,  przygotowanie do lekcji (posiadanie podręcznika, 
zeszytu, zadania domowego itp.),  praca w grupie, odpowiedzialność za podjęte działania. 
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• Formy aktywno ści podlegaj ące ocenie 

� Sprawdzian wiadomości, 

� Kartkówka, 

� Odpowiedź ustna, 

� Aktywność na lekcji, 

� Praca na lekcji  

� Praca domowa i prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

� Praca dodatkowa: referat, wykonanie doświadczenia w domu, prezentacja multimedialna. 

 

•       Metody i narz ędzia sprawdzania osi ągni ęć uczniów  

Lp. Forma  Częstotliwo ść   

1. 

Sprawdzian lub test jest pisemną formą 
sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów. 
Termin i zakres materiału (najczęściej jeden dział 
programowy)  podawane są uczniom i zapisywane 
w dzienniku lekcyjnym co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

po zakończeniu każdego        
działu programowego 

2. 
Kartkówka to pisemna forma pomiaru osiągnięć 
uczniów obejmująca materiał z trzech ostatnich 
lekcji. Może, ale nie musi być zapowiedziana. 

jedna – dwie w semestrze 

3. 
Odpowiedź ustna (obejmuje materiał z trzech 
ostatnich lekcji). 

jeden raz  

4. 

Aktywność w czasie lekcji – liczona i zapisywana w 
dzienniku w formie plusów: 
pięć plusów   – ocena bardzo dobra, 
cztery  plusy  – ocena dobra 
trzy plusy  - ocena dostateczna  
dwa plusy  -  ocena dopuszczająca  
W przypadku dużej aktywności na lekcji uczeń 
może otrzymać ocenę bardzo dobrą. 

indywidualnie 

5. 

Praca domowa, zeszyt przedmiotowy, praca na 
lekcji. Praca domowa może być sprawdzona w 
następujący sposób: 
- wybiórczo na ocenę podczas lekcji (np. 
rozwiązanie na tablicy z wyjaśnieniem)           - 
poprzez głośne odczytanie  lub omówienie przez 
ucznia. Każdy brak zadania domowego oceniany 
jest oceną niedostateczną. 
Zeszyt przedmiotowy jest sprawdzany 
przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego u 
każdego ucznia.  
Praca na lekcji (w zależności od jej rodzaju) może 
być oceniania wszystkim uczniom lub tylko 
wybranym na danej lekcji. Uczniowie na początku 
lekcji zostają poinformowani, że wykonywane 

minimum jeden raz (do wyboru) 
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przez nich zadanie będzie podlegało ocenie.  

 

6. 
Przygotowanie referatu, prezentacji multimedialnej, 
wykonanie doświadczenia w domu  i 
przedstawienie klasie. 

chętni uczniowie – jeden raz 

 

• Sposób oceniania  

Wszystkie oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. 

W przypadku prac pisemnych przyjmuje się skalę procentową przeliczaną na oceny  wg kryteriów: 

           100% - 94% - ocena bardzo dobra 

93% - 76% - ocena dobra 

75% - 51% - ocena dostateczna 

50% - 31% - ocena dopuszczająca 

30 % -  0% - ocena niedostateczna 

- uczeń, który był nieobecny na zapowiadanym sprawdzianie lub teście, musi napisać sprawdzian              
do tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną jeśli: był 
nieobecny tylko na lekcji biologii w dniu pisania pracy klasowej/sprawdzianu, a także gdy odmówił 
pisania pracy, 

- jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie w czasie pisania kontrolnych prac – sprawdzianu, testu 
lub kartkówki tj. ściąga, zagląda do kolegi w ławce, odwraca się do kolegi, nie odkłada długopisu 
na prośbę nauczyciela (sygnał zakończenia pracy) wtedy uzyskuje ocenę niedostateczną , 

- uczeń może raz/dwa (w zależności od ilości godzin w tygodniu) w semestrze zgłosić 
nieprzygotowanie     do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów 
i kartkówek). Fakt ten zgłasza nauczycielowi przed lekcją  Adnotację o tym fakcie wpisuje             
do zeszytu przy dacie zajęć (skrót NP.), którą daje do podpisu nauczycielowi, 

- raz w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania domowego. Fakt ten również zgłasza 
nauczycielowi przed lekcją, 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. W przypadku nieobecności na lekcji, 
uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie. Kompletność notatek w zeszycie może 
podlegać ocenie, 

- uczeń, który miał przygotować referat i przedstawić go klasie, a nie zrobił tego w wyznaczonym 
przez nauczyciela terminie, przynosi go na pierwsze zajęcia po swoim powrocie do szkoły, 

- ocena semestralna/roczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych zdobytych przez 
uczniów w ciągu całego semestru. Nie jest to średnia arytmetyczna.  Najwyższą ważność mają 
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oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnej. Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się 
pod uwagę ocenę semestralną.  

 

     DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI    

• uczniowi z dysleksją  
- wydłuża się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej oraz podczas odpowiedzi ustnej, 

- uwzględnia się wykonywanie przez ucznia podczas prac pisemnych czy odpowiedzi typowych 
błędów dyslektycznych, 

- zeszyt przedmiotowy lub zadania dodatkowe sprawdza się pod względem merytorycznym, 

- docenia się przede wszystkim wysiłek włożony w wykonanie różnych zadań, 

b)   uczniowi z dysgrafią 

 - w większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi ustnych i aktywności na lekcji, 

 - w pracach pisemnych lub przy ocenie zeszytu, sprawdza się przede wszystkim ich treść 
(stronę merytoryczną),  

c)  uczniowi z dostosowaniem wymagań edukacyjnych 

- stosuje się ogólne zasady pracy tzn. przy odpowiedziach ustnych ukierunkowywanie na 
poprawną odpowiedź, przy pracach samodzielnych, w trakcie ćwiczeń na lekcji, udzielanie  
wskazówek, naprowadzanie na poprawne rozwiązania, 

- stosowane są także indywidualne zalecenia zawarte w opinii PPP, 

d) innego typu dysfunkcje - zgodnie z zaleceniami PPP. 

• Sposoby dokumentowania osi ągni ęć i post ępów  

- oceny wpisane w dzienniku lekcyjnym, 

- wpisy ocen w zeszycie przedmiotowym, 

- gromadzenie prac pisemnych – sprawdzianów, testów, prac domowych, kart pracy i referatów, 

- gromadzenie prac wykonanych przez uczniów – prezentacji multimedialnych, plakatów  itp. 

• Sposób informowania  uczniów i rodziców o zasadach oceniania z biologii 

-  ustnie – na pierwszej lekcji biologii, w każdej klasie, w danym roku szkolnym, 

-  ustnie – na prośbę rodzica - podczas spotkań i konsultacji, 

- udostępnienie uczniom i rodzicom przedmiotowych zasad oceniania poprzez wywieszenie ich     
na gazetce w pracowni biologicznej. 
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• Zasady poprawiania ocen 

- uczeń może poprawić ocenę z pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania oceny              
od nauczyciela, 

- poprawa oceny odbywa się na zajęciach dodatkowych i jest dobrowolna, 

- jedną ocenę można poprawiać tylko jeden raz, 

- wszystkie braki i zaległości uczniowie mogą uzupełniać podczas zajęć zespołu wyrównawczego   
z biologii pod kierunkiem nauczyciela, 

- w szczególnych przypadkach można ustalić inny termin poprawy, po wcześniej konsultacji                         
z nauczycielem. 

• Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej 
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych  s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

• Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 
dni      od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

• nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później 
niż      do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

• ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 
 

• Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 
będące efektem jego samodzielnej pracy, 
• prezentuje swoje wiadomości posługując się rozbudowaną terminologią biologiczną, 
• potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 
• formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, 
• dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych, 
• wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,  
• potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 
• bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
• wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza    
   nią, 
• z prac pisemnych uzyskuje oceny celujące 
• bierze udział w konkursach biologicznych (reprezentuje szkołę w konkursach 
pozaszkolnych i zdobywa wysokie lokaty). 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
• wykazuje szczególne zainteresowania biologią, 
• potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych 
sytuacjach, 
• bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 
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• potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze, 
• sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym, 
• potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je, 
• prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, 
• aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
• w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 94% do 100% punktów 
możliwych  do zdobycia. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne 
i użyteczne  w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 
• potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych,                    
w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 
• posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny, 
• wykonuje proste preparaty mikroskopowe, 
• udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 
• jest aktywny na lekcji, 
• w pracach pisemnych osiąga od 76% do 93% punktów. 

  

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze                
w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych                    
i pozaszkolnych, 
• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 
• z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, 
wykresy, itp., 
• wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 
• w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 75% punktów. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 
przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  
• wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem 
nauczyciela, 
• z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne, 
• wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, 
• jest mało aktywny na lekcji, 
• w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, 
koniecznymi         do dalszego kształcenia, 
• nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi, 
• wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 
domowych, 
• nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy 
pomocy nauczyciela, 
• wykazuje się bierną postawą na lekcji, 
• w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów. 
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• Ewaluacja PZO  

Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje analizy funkcjonowania PZO             
na lekcjach biologii. Propozycje zmian mogą być również zgłoszone przez rodziców. Ewentualne 
zmiany PZO będą obowiązywały od następnego roku szkolnego. 
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GEOGRAFIA 

 

 I Przedmiotowy system oceniania z geografii  w gim nazjum opracowany w oparciu o :  

Podstawę programową. 
Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania  
uczniów. 
WZO. 
Program nauczania geografii w gimnazjum wydawnictwa „Nowa Era”. 

 

 II Cele przedmiotowego systemu oceniania 

Motywowanie do samodzielnego poszukiwania elementów świata przyrody. 
Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć, postępach, sukcesach, specjalnych 
uzdolnieniach. 
Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 
Wdrażanie ucznia do samooceny. 
Uświadamianie uczniom braków w zakresie wiedzy oraz wdrażanie do samokontroli. 
Rozwijanie odpowiedzialności za osobisty rozwój oraz postępy w dziedzinie geografii. 
Dawanie poczucia sprawiedliwego oceniania.  
Dostarczanie nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, trudnościach, 
uzdolnieniach ucznia. 
Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

 
 III  Cele ogólne oceniania: 

A) Ocenę celuj ącą otrzymuje ucze ń, który: 

- Inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe, 

- Sporządza materiały pomocne przy prowadzeniu lekcji z własnej inicjatywy, 

- Jego wiedza wykracza poza materiał omówiony na lekcji, 

- Posługuje się bardzo bogatym słownictwem, 

- Jego wiedza wskazuje na korzystanie ze źródeł pozalekcyjnych, 

- Wypełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i ponadto pełni funkcję asystenta 
nauczyciela, 

Uczeń powinien wypełniać wymagania jak na ocenę bardzo dobrą i ponadto: wykazywać 
szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularno – naukową i specjalistyczną, 
podejmować zadania dodatkowe wykraczające poza podstawę programową, brać udział                         
w konkursach i olimpiadach geograficznych lub podobnych tematycznie i uzyskiwać wyróżniające 
wyniki. 

B) Ocenę bardzo dobr ą otrzymuje ucze ń, który: 

- Ma pomysły i chętnie się nimi dzieli, 

- Pobudza innych do aktywności, 

- Przejmuje inicjatywę innych i ją realizuje, 
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- Zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na lekcji, 

- Posiada dużo informacji na temat aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, 

- Zna i rozumie wszystkie zagadnienia geograficzne i nie tylko poruszane na lekcji, 

- Potrafi samodzielnie argumentować swoje zdanie, stosując wielość i różnorodność argumentów, 

- W sposób jasny i precyzyjny prezentuje swoje myśli, 

- Dostrzega i formułuje problemy samodzielnie, 

- Samodzielnie tworzy uogólnienia i wyciąga wnioski, 

- Skutecznie poznaje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu, 

Wypełnia takie wymagania jak na ocenę dobrą i ponadto: mieć bogate wiadomości na poziomie 
treści dopełniających, umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je 
selekcjonować, właściwie interpretować zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy, 
kierować pracą zespołu rówieśników.  

C) Ocenę dobr ą otrzymuje ucze ń, który: 

- Zadania powierzone mu przez grupę wykonuje samodzielnie, 

- Czynnie uczestniczy w lekcji, 

- Wykonuje polecenia nauczyciela, 

- Zna i rozumie większość pojęć geograficznych i przyrodniczych, 

- W znacznym stopni orientuje się w sytuacji kraju i na świecie, 

- Zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcji, 

- Potrafi samodzielnie: znaleźć argument uzasadniający swoją wypowiedź; prezentować swoje 
myśli; 

opisać sytuację problemową, wnioskować, stosować zdobytą wiedzę w praktyce, 

Uczeń powinien również : rozumieć polecenia i instrukcje, znać omawianą tematykę na poziomie 

rozszerzonym, oraz w sposób spójny i logiczny ją prezentować, rozumieć omawiane treści, 
uogólniać i formułować wnioski, poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia i zadania, umieć 
poprawnie wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. 

D) Ocenę dostateczn ą otrzymuje ucze ń, który: 

- Współpracuje z grupą w realizacji zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela, 

- Zna i rozumie podstawowe pojęcia geograficzne, 

- Orientuje się w najważniejszych wydarzeniach w kraju i najbardziej nagłośnionych na świecie, 

- Zna i rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na lekcji, 
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- Pod kierunkiem nauczyciela potrafi: podać argument uzasadniający zdanie; czasami 
prezentować swoje myśli; opisać sytuację problemową, zastosować zdobytą wiedzę, 
odwzorowując poprzednie doświadczenia, 

Uczeń powinien również: rozumieć polecenia i instrukcje, zapamiętać podstawowe wiadomości       
i samodzielnie je interpretować, dokonywać selekcji i porównywania zjawisk geograficznych, umieć 
praktycznie zdobytą wiedzę wykonując samodzielnie proste ćwiczenia i zadania, 

systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i wykonywać zadania w zeszycie ćwiczeń. 

E) Ocenę dopuszczaj ącą otrzymuje ucze ń, który: 

- Jest biernym uczestnikiem zajęć i nie przeszkadza w ich prowadzeniu, 

- Przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie najprostszych pojęć geograficznych                     
i przyrodniczych, 

- W minimalnym stopniu opanował zagadnienia poruszane na lekcji, 

- Sporadycznie wykazuje się pewnymi informacjami o wydarzeniach w kraju, 

- Przy dużej pomocy nauczyciela potrafi: odtworzyć argumenty podane przez innych; odwzorować 

zaprezentowane przez innych praktyczne zastosowania wiedzy, 

Uczeń powinien również: - częściowo rozumieć polecenia nauczyciela, zapamiętać wiadomości 

konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą 
nauczyciela je odtworzyć, poprawnie za pomocą nauczyciela rozpoznawać nazywać i klasyfikować 

poznane pojęcia, zjawiska, procesy in., Wykonuje samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela 
proste ćwiczenia i polecenia, prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

F) Ocenę niedostateczn ą otrzymuje ucze ń, który: 

- Nie włącza się w realizację zadań 

- Przeszkadza innym w pracy, 

- Blokuje aktywność innych - np. ośmiesza innych, nie orientuje się w sytuacji w kraju i na świecie, 

- Nie zna podstawowych pojęć z geografii, 

- Nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji, 

- Nawet przy dużej pomocy nauczyciela nie potrafi: powtórzyć użytego przez innych argumentu; 

opisać sytuacji problemowych, odwzorować zaprezentowanych przez innych praktycznych 
zastosowań wiedzy. 

 IV  Obszary aktywno ści ucznia, które podlegaj ą ocenie: 

wiedza: 

• znajomość pojęć, zasad, zagadnień i reguł dotyczących zagadnień geograficznych 
przewidzianych w programie nauczania, 
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• zrozumienie i zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej, 

• uporządkowanie i streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na odpowiednich 
przykładach. 

 

umiej ętności: 

• posługiwanie się wiadomościami na lekcjach bieżących i podczas wykonywania własnych 
prac domowych lub referatów,  

• prawidłowa interpretacja i samodzielne rozwiązywanie problemów związanych                     
z przedmiotem, 

• prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią, a praktyką              
i stosowanie w rozwiązywaniu zadań oraz dokonywaniu analizy problemów,  

• formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich na własny 
sposób, 

• ocenianie, wartościowanie, wnioskowanie, 

• poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych (podręczniki, plansze, słowniki, rysunki, 
schematy) 

• wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce. 
 

postawy: 

• samodzielność i aktywność na lekcji, 

• pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem, 

• praca w zespole, 

• obecność i przygotowanie do lekcji, 

• prowadzenie zeszytu i wykonywanie zadań w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie 
ćwiczeń, 

• samodzielność, zaangażowanie i dociekliwość poznawcza, 

• kształcenie kreatywnej postawy wobec problemu, 

• umiejętność samooceny, planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią 
odpowiedzialności, dokładności, rzetelności, systematyczności, wiary we własne siły. 

 
 V Formy aktywno ści podlegaj ącej ocenie:  

• dłuższe wypowiedzi ustne ( przynajmniej raz w semestrze)  
• wypowiedzi pisemne:  
- kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów  

- sprawdziany podsumowujące działy  

• aktywność na lekcjach  
• znajomość mapy Polski i świata  
• prace domowe  
• zeszyty ćwiczeń  
• prace dodatkowe ( referaty, prezentacje, opracowania projektów, plansze tematyczne, 

prace plastyczne, albumy) 
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• udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią  
 

 VI Metody sprawdzania osi ągni ęć: 

• Wypowied ź ustna; przynajmniej jedna ocena w semestrze, obejmuje ostatnie 3 tematy 
lekcji. 

 

• Odpowied ź pisemna; 
 

Kartkówki:  obejmują wiadomości z trzech ostatnich tematów, nie muszą być zapowiedziane, 
Kartkówki obejmują też umiejętności rozpoznawania obiektów na mapie fizycznej Polski lub świata. 
Sprawdzane są w ciągu 1 tygodnia. 

Sprawdzian wiadomo ści:  obejmuje wiadomości z działu i trwa do 45 minut. Jest zapowiedziany 

przynajmniej tydzień wcześniej i wpisany do dziennika. W tygodniu uczeń może pisać trzy 

sprawdziany, ale jeden dziennie. Przeniesienie sprawdzianu z geografii, ale na wyraźną prośbę 

uczniów jako czwartego w tygodniu jest możliwe. Sprawdzane są w ciągu 2 tygodni. 

 

Kartkówki i sprawdziany: pokazywane są uczniowi po sprawdzeniu, po czym uczniowie je oddają 
na tej samej lekcji, są one przechowywane przez nauczyciela przez okres 1 roku. 

 

• Prace domowe:  wykonywane są w zeszycie ćwiczeń, każdy uczeń otrzymuje minimum              
2 oceny za wykonanie pracy domowej, prace sprawdzane są na bieżąco. 

 

• Prace dodatkowe: 
 

Referaty: obejmują określony temat, uczniowie korzystają w opracowaniach z własnych źródeł 
wiedzy lub udostępnionych przez nauczyciela lub bibliotekę szkolną. Sprawdzane i oceniane są     
w ciągu 3 tygodni, po czym nauczyciel je pokazuje uczniowi i je przechowuje. 

Krzyżówki:  uczeń otrzymuje krzyżówkę wraz z pytaniami, na które musi odpowiedzieć                   
a odpowiedź wpisać w odpowiednie pola krzyżówki. Hasło krzyżówki ma być opracowane w formie 
krótkiego referatu. Praca sprawdzana i oceniana jest w ciągu 2 tygodni. 

Projekty, albumy:  prace obejmują tematycznie określone zjawiska przyrodnicze (w klasie I) lub 
obszar Polski lub świata (w klasie II i III) zawarte w nich informacje stanowią podsumowanie 
omawianych programowo treści, ale również zawierają informacje wykraczające poza program 
nauczania z geografii. 

• Praca na lekcji:  nauczyciel obserwuje pracę, zaangażowanie i postawę ucznia w ciągu 
całego 



78 
 

semestru. Za aktywną postawę uczeń otrzymuje plusy, za 3 plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 
natomiast w przypadku kiedy uczeń nie pracuje na lekcji, przeszkadza innym i nie potrafi 
opowiedzieć co omawiamy na lekcji otrzymuje minus, za trzy minusy jest ocena niedostateczna.  

 VII Sposób oceniania: 

CO OCENIAMY  W JAKI SPOSÓB OCENIAMY 

1. Opanowanie podstawowych pojęć Sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedzi ustne, praca na lekcji, 
zadania w zeszycie ćwiczeń,  

2. Poprawne stosowanie 
języka przedmiotowego 

Sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedzi ustne, zadania w 
zeszycie ćwiczeń, prace domowe,  

3. Umiejętności analizy prezentacje 
map, wykresów, diagramów 

Ćwiczenia praktyczne, 
sprawdziany, praca w zeszycie 
ćwiczeń, odpowiedzi ustne 

4. Planowanie, wykonywanie, analiza  Karty pracy, praca w zeszycie 
ćwiczeń 

5.Stosowanie wiadomości 
 geograficznych w sytuacjach 
 typowych i nietypowych 

Sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedzi ustne, karty pracy, 
praca w zeszycie ćwiczeń 

 

•  Nauczyciel na podstawie opinii i orzeczeń  PPP dostosowuje wymagania edukacyjne                          
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

 

 VIII Sposoby dokumentowania osi ągni ęć i post ępów: 

• Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, zeszycie przedmiotowym         
i zeszycie ćwiczeń. 

• Oceny wpisywane są w następujących rubrykach: odpowiedź ustna, praca domowa, 
aktywność, kartkówka, sprawdzian pisemny, zeszyt i innych np. referaty. 

• Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii: 
• laureat konkursu przedmiotowego 

• sprawdziany 

• kartkówki 

• odpowiedzi ustne  

• prace domowe 

• aktywność 

• zeszyt 

• inne  

 IX Sposób informowania uczniów i rodziców: 

• Wychowawcy klas zapoznają uczniów z WZO na godzinach wychowawczych na początku 
roku szkolnego. Nauczyciel geografii zapoznaje uczniów z PZO na lekcjach geografii we 
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wrześniu. WZO i PZO z geografii znajdują się w pracowni geograficznej i czytelni szkolnej 
do wglądu dla uczniów i rodziców (opiekunów). 

• Wychowawcy klas zapoznają rodziców z WZO na zebraniach na początku roku szkolnego. 
         Przekazują również informację o możliwości zapoznania się z PZO z geografii w czytelni               
 szkolnej. 

• Informacje o postępach i zagrożeniach są przekazywane uczniowi przez nauczyciela 
geografii w czasie wystawiania ocen cząstkowych. 

  
• Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 
• Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel geografii uzasadnia 

ustaloną ocenę śródroczną i roczną. 
 

• Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone prace pisemne oraz 
inna dokumentacja oceniania ucznia są udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym 
opiekunom). 

 
• Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

            nauczyciele geografii informują o przewidzianej dla niego rocznej (śródrocznej) ocenie 

       niedostatecznej z przedmiotu. Rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani pisemnie. 

• Na 3 dni przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 
            nauczyciele informują uczniów o wystawionych ocenach z geografii. Rodzice (prawni 

            opiekunowie) zostają poinformowani pisemnie. 

 

 X  Zasady poprawiania ocen: 

� Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z odpowiedzi pisemnej typu 
sprawdzian lub kartkówka ustala z nauczycielem formę i termin poprawy oceny. Ocena 
niedostateczna   z odpowiedzi pisemnej jest wstawiana do dziennika. 

 

� Przy poprawie odpowiedzi pisemnych kryteria ocen nie ulegają zmianie, a ocena 
wpisywana jest do dziennika, jeśli jest wyższa od oceny poprawianej. 

 

� Uczeń może również poprawić każdą ocenę z odpowiedzi ustnej na lekcjach 
następnych   z bieżącej partii materiału.  

 

� Nie ma możliwości poprawy ocen na tydzień przed klasyfikacją. 
 

� W celu poprawy ocen każdy uczeń ma prawo do wykorzystania różnych form 
aktywności. 

 

� Fakt nie przygotowania do zajęć z geografii (brak pracy domowej, zeszytu ćwiczeń) 
zgłasza się nauczycielowi przed lekcją. Uczeń ma do swojej dyspozycji 1 nieprzygotowanie 
oraz jeden brak zadania domowego w semestrze, każde kolejne nie przygotowanie 
skutkuje oceną niedostateczną. Ocenę niedostateczną otrzymuje również uczeń który nie 



80 
 

zgłosił faktu nieprzygotowania do zajęć przed ich rozpoczęciem. 
 

� Jeżeli uczeń jest w szkole, a zwalnia się z lekcji geografii przepisuje notatki, odrabia 
pracę domową oraz samodzielnie opanowuje wiadomości i umiejętności z lekcji, na której 
nie był. 

 

� Jeżeli uczeń jest nieobecny nie więcej niż tydzień uzupełnia notatki oraz 
wiadomości i umiejętności, ze wszystkich lekcji geografii, na których był nieobecny. Termin 
uzupełnienia braków ustala z nauczycielem. Nieobecność na jednaj lekcji geografii nie 
zwalnia ucznia  z  nieprzygotowania się do niej. 

 

� Jeżeli uczeń jest nieobecny 2 tygodnie lub dłużej, wówczas uzgadnia                        
z nauczycielem geografii zakres materiału, sposób opanowania najważniejszych 
wiadomości, umiejętności oraz termin ich uzupełnienia. W przypadku ustalonego terminu, 
jeśli uczeń był obecny  w szkole, a nie stawił się w celu pisania zaległego sprawdzianu czy 
testu, nauczyciel wstawia ocenę niedostateczną. Ocenę tą można poprawiać. 

 

� Uczeń nowy w ciągu pierwszych dwóch tygodni podlega tzw. „ochronie", nie musi 
otrzymywać ocen cyfrowych, otrzymuje plusy i minusy, oceny negatywne jeśli się pojawiają 
nie są wpisywane do dziennika. 
 

XI  Kryteria oceniania – wymagania ogólne na poszcz ególne stopnie w klasie I gimnazjum: 

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące   

  efektem jego samodzielnej pracy,  

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,  

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,  

- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,  

- samodzielnie planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astronomiczne,  

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,  

- w pracach pisemnych osiąga co najmniej 95% punktów możliwych do zdobycia i w pełni 
odpowiada na dodatkowe pytania ,  

- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów  w nowych   
sytuacjach, 
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- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej świata,  

- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze dowolnego obszaru na podstawie map i innych  

  źródeł,  

- potrafi oceniać wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze, 

- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania środowiska przyrodniczego Ziemi,  

- rozwiązuje zadania astronomiczne,  

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 95% do 100% punktów możliwych 
do zdobycia  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne   
w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

- dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe, 

- dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi,  

- odczytuje główne cechy klimatu z wykresów lub tabel,  

- sprawnie posługuje się współrzędnymi geograficznymi i pojęciami geograficznymi,  

- porównuje treści map geograficznych, 

- jest aktywny na lekcji,  

- w pracach pisemnych osiąga od 76% do 94% punktów.      

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu  

 geografii oraz takie, które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych                    
i    wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,  

- potrafi określić główne cechy Ziemi jako planety oraz jej miejsca w Układzie Słonecznym,  

- wykazuje zrozumienie podstawowych procesów zachodzących w atmosferze, hydrosferze                  
i  litosferze,  

- opisuje klimat regionu w którym znajduje się szkoła,  

- podaje przykłady prostych związków przyczynowo – skutkowych,  

- wykonuje wykres na podstawie danych liczbowych,  

- odczytuje informacje z map tematycznych,  
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- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,  

w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 75% punktów. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają 
one możliwości dalszego kształcenia,  

- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,  

- potrafi wymienić planety Układu Społecznego, podać różnice między ruchem obrotowym                     
i obiegowym Ziemi,  

- potrafi wymienić sfery Ziemi,  

- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,  

- tylko z pomocą nauczyciela jest w stanie określić współrzędne geograficzne,  

- na pytanie dotyczące mapy, pogody i klimatu, krajobrazów, kontynentów odpowiada jedynie za  

   pomocą nauczyciela, 

- jest mało aktywny na lekcji,  

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi 
do dalszego kształcenia,  

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,  

- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 
nauczyciela, 

- nie potrafi czytać mapy,  

- nie potrafi opisywać pogody,  

- wykazuje się bierną postawą na lekcji,  

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.  

 

Kryteria oceniania – wymagania ogólne na poszczegól ne stopnie w klasie II gimnazjum: 

 

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące   

  efektem jego samodzielnej pracy,  
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- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,  

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,  

- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,  

- samodzielnie planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astronomiczne,  

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,  

- w pracach pisemnych osiąga co najmniej 95% punktów możliwych do zdobycia i w pełni 
odpowiada na dodatkowe pytania ,  

- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów  w nowych  

  sytuacjach, 

- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej Europy i Świata,  

- porównuje cechy społeczno – gospodarcze regionów Polski na podstawie danych statystycznych 
i map, 

- dostrzega związki własnego regionu z innymi obszarami,  

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 95% do 100% punktów możliwych 
do zdobycia  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne   
w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

- dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe na obszarze Europy i Świata, 

- dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Europy i Świata,  

- odczytuje główne cechy klimatu z wykresów lub tabel,  

- podaje przykłady współzależności środowiska przyrodniczego i sposobów gospodarowania na  

  obszarze Europy i Świata  

- wielostronnie charakteryzuje cechy społeczno – gospodarcze omawianych państw za pomocą 
map tematycznych,  

- sprawnie posługuje się poznaną terminologią i mapami,  
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- jest aktywny na lekcji,  

- w pracach pisemnych osiąga od 76% do 94% punktów.      

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu  

  geografii oraz takie, które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych i  

  wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,  

- potrafi omówić położenie geograficzne omawianych państw,  

- w stopniu zadowalającym potrafi samodzielnie korzystać z mapy,  

- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze omawianych państw za pomocą map 

  tematycznych,  

- wykazuje zróżnicowanie przestrzenne gospodarki państw w Europie i na Świecie,  

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,  

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 75% punktów.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają 
one  

  możliwości dalszego kształcenia,  

- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,  

- potrafi omówić położenie geograficzne omawianych państw,  

- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,  

- na pytania dotyczące mapy, środowiska przyrodniczego, rozmieszczania ludności odpowiada 
jedynie 

  z pomocą nauczyciela,  

- jest mało aktywny na lekcji,  

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi 
do  

  dalszego kształcenia,  

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,  
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- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 
nauczyciela, 

- nie potrafi czytać map tematycznych,   

- nie potrafi opisywać środowiska przyrodniczego omawianych państw,   

- nie posiada umiejętności opisywania głównych cech społecznych i gospodarczych państw Europy 
i  Świata,   

- wykazuje się bierną postawą na lekcji,  

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.  

Kryteria oceniania – wymagania ogólne na poszczegól ne stopnie w klasie III gimnazjum: 

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące   

  efektem jego samodzielnej pracy,  

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,  

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,  

- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,  

- samodzielnie planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astronomiczne,  

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,  

- w pracach pisemnych osiąga co najmniej 95% punktów możliwych do zdobycia i w pełni 
odpowiada na dodatkowe pytania ,  

- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów  w nowych  

  sytuacjach, 

- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej Polski,   

- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze dowolnego regionu w Polsce na podstawie map 
i innych źródeł,  

- charakteryzuje poziom rozwoju społeczno – gospodarczego i struktury gospodarki na podstawie  

  danych statystycznych, 

- potrafi oceniać wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze, 
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- dostrzega pozytywne i negatywne skutki globalizacji,  

- porównuje rozwój przemysłu, rolnictwa i usług na obszarze Polski oraz dokonuje analizy 

  porównawczej tych regionów do państw w Europie, 

ocenia wpływy UE w Polsce, 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 95% do 100% punktów możliwych 
do zdobycia. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne   
w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

- dostrzega, nazywa i wyjaśnia problemy społeczne i gospodarcze w Polsce,   

- dostrzega i opisuje zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego państw w Europie,   

- sprawnie posługuje się pojęciami geograficznymi,  

- zna procesy prowadzące do globalizacji gospodarki,  

- podaje przyczyny i skutki wpływu UE na gospodarkę Polski,  

- porównuje treści map geograficznych, 

- jest aktywny na lekcji,  

- w pracach pisemnych osiąga od 76% do 94% punktów.      

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu  

  geografii oraz takie, które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych i  

  wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,  

- wymienia przyczyny zróżnicowania przestrzennego środowiska przyrodniczego w Polsce,    

- wykazuje zrozumienie podstawowych procesów gospodarczych i społecznych w Polsce,   

- odczytuje informacje z map tematycznych,  

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,  

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 75% punktów.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają 
one możliwości dalszego kształcenia,  

- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,  
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- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,  

- wskazuje główne cechy ukształtowania Polski,   

- na pytanie dotyczące mapy i klimatu oraz rozmieszczenia przestrzennego zjawisk w Polsce 

  odpowiada jedynie z pomocą nauczyciela, 

- potrafi wymienić główne cechy rozwoju przemysłu, rolnictwa i usług w Polsce,   

- jest mało aktywny na lekcji,  

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi 
do dalszego kształcenia,  

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,  

- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 

  nauczyciela, 

- nie potrafi czytać mapy,  

- nie potrafi wskazać głównych cech ukształtowania powierzchni Polski,   

- wykazuje brak orientacji w zróżnicowaniu poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego              
w Polsce,   

- wykazuje się bierną postawą na lekcji,  

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.  

  XII  Tryb ustalania i podwy ższania oceny semestralnej i rocznej: 

• Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, 
przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są 
odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający.  
�   Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania 
wyższej ni ż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych                   
i dodatkowych zaj ęć edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

� Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie 
później niż 2 dni od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą 
ocenę niż przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna 
zawierać uzasadnienie; 
� nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie 
później niż do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 
� ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna.          
� Uczeń który opuścił więcej niż 50 % lekcji i nie zaistniała możliwość wstawienia mu 
oceny może być nieklasyfikowany z przedmiotu. Dla ucznia o którym mowa przeprowadza 
się egzamin klasyfikacyjny. 
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  XIII    Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceni ania z geografii do mo żliwo ści 

uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi: 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 
            trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

            indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- 
pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną 
zasady 

            wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy                        

            i doceniania małych sukcesów. 

Ocenianie uczniów z dysfunkcjami: 

- Dyskalkulia,  czyli trudności w liczeniu 

Oceniany jest przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczna stronę liczenia. Dostosowanie 
wymagań dotyczy tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku 

rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny -wystawienie uczniowi oceny pozytywnej. 

- Dysgrafia,  czyli brzydkie, nieczytelne pismo 

Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania 
merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej są ogólne, takie same, jak dla innych uczniów, 
natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np. jeśli nie można przeczytać pracy 
ucznia, można go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. 
Można też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze.  

- Dysleksja,  czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze 
zrozumieniem treści. Dostosowanie wymagań w zakresie formy: 

- Krótkie i proste polecenia, czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń. 

- Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. 

Uczeń ze sprawno ścią intelektualn ą niższą od przeci ętnej: 

W przypadku tych dzieci dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści wymagań. 

Obniżenie wymagań, które obejmują wiadomości i umiejętności określone podstawą programową. 
Poprawa prac klasowych odbywa się przy pomocy nauczyciela. Zastosowanie metod ułatwiających 
opanowanie materiału. Wymagania co do formy mogą obejmować między innymi: 

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

- pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie, 

- podawanie poleceń w prostszej formie, 
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- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, 

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 

- wolniejsze tempo pracy, 

- szerokie stosowanie zasady poglądowości, 

- odrębne instruowanie dzieci, 

- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie. 

 

  XIV Ewaluacja PZO: 

Karta samooceny ucznia 

Imię i nazwisko ............................................................... Data ........... 

Klasa .............. Przedmiot ................................... 

Rodzaj zachowania Tak Nie 

W tym semestrze pracowałem ( pracowałam) wytrwale i dobrze   

Tematy lekcji były dla mnie zrozumiałe   

Miałem (miałam) trudności w wykonaniu prac domowych   

Dużo czasu poświęcałem (poświęcałam) na przygotowanie się 
do lekcji 

  

W przypadku kłopotów mogę liczyć na pomoc nauczyciela   

Potrafię pracować samodzielnie   

Chętnie odrabiam zadania   

Stać mnie na więcej   

Jestem zadowolony (zadowolona) z moich ocen   

Biorę czynny udział na lekcji   

Dbam o sprzęt w klasie   

Na lekcjach pracowałem (pracowałam) z przyjemnością   
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 PLASTYKA 

 

1. Podstawa prawna: 

 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów            
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4 

 

2. Cele ogólne oceniana: 

 - rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

 - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z plastyki  i postępach    
w tym zakresie, 

 - pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu plastycznym, 

 - motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 - przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

 - dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 
prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

3. Obszary aktywno ści ucznia, które podlegaj ą ocenie: 

 - wykonywanie praktycznych ćwiczeń plastycznych, 

 - aktywne działania w zakresie różnych form plastycznych, 

 - odpowiedzi ustne i pisemne z zakresu: historii sztuki, analizy dzieł sztuki, znajomości 
pojęć, terminów i określeń plastycznych, znajomości środków wyrazu artystycznego, 

 - prace domowe, 

 - quizy i konkursy plastyczne. 

 

4. Formy aktywno ści podlegaj ące ocenie: 

 - praktyczna 

 - ustna 

 - pisemna 

 

5. Metody sprawdzenie osi ągni ęć: 

 - praca na lekcji (odpowiedzi ustne, twórczość plastyczna) 

 - prace domowe (prace pisemne, prace praktyczne) 

 - test, kartkówka (dot. określonego zakresu wiadomości) 

 

6. Sposoby oceniania: 

 - prace i ćwiczenia plastyczne, 

 - wypowiedzi uczniów w trakcie dyskusji oraz w związku z omawianym dziełem sztuki, 

 - odpowiedź ustna, 
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 - kartkówki, 

 - testy wiadomości, 

 - prace domowe, 

 - ćwiczenia, zagadki, quizy, rebusy. 

 

 Uczniowie, którzy zgodnie opinią PPP mają obniżone wymagania lub stwierdzone zostały        
u nich deficyty rozwojowe oceniani są w sposób zindywidualizowany, zgodnie                            
z zaleceniami zawartymi w opinii (np. mają wydłużony czas pracy na wykonanie zadania) 

 

7. Sposoby dokumentowania osi ągni ęć i post ępów : 

 - dzienniki lekcyjne (oceny cząstkowe, śródroczne i końcowe), 

 - prace plastyczne, 

 - zeszyty przedmiotowe, 

 - prace pisemne uczniów. 

 

8. Sposób informowania uczniów i rodziców: 

 - na bieżąco przez systematyczne wpisywanie ocen do dziennika lekcyjnego                         
i informowanie ucznia o otrzymanej ocenie, 

 - zapis oceny z wypowiedzi ustnej w zeszycie ucznia i pozostałych ocen na życzenie 
ucznia, 

 - indywidualne spotkania z rodzicami podczas konsultacji – rodzic otrzymuje informacje       
o postępach edukacyjnych swojego dziecka bezpośrednio  od nauczyciela, 

 - ogólnoklasowe spotkania – wychowawca informuje rodziców o postępach edukacyjnych 
uczniów, 

 - kontakt telefoniczny (w razie potrzeby) – potwierdzony zapisem w dzienniku lekcyjnym, 

 - nauczyciel przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej informuje ucznia o grożącej mu ocenie niedostatecznej semestralnej lub 
końcowej, 

 - nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej lub 
końcowej. 

 

9. Zasady poprawiania ocen: 

 - kartkówki z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną ma prawo poprawić w ciągu 
dwóch tygodni od ich zwrotu, 

 - uczeń może poprawić każdą otrzymaną ocenę w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, 

 - uczeń nieobecny na kartkówce ma obowiązek napisania kartkówki w ciągu dwóch tygodni 
od daty powrotu do szkoły, 

 - jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać kartkówki lub testu w określonym 
terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to w ciągu dwóch tygodni lub w terminie 
ustalonym z nauczycielem, 

 - w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel udzieli 
pomocy, 
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 - jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może wykonać pracy plastycznej w określonym 
terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to w terminie ustalonym  z nauczycielem, 

 - poprawianie ocen odbywa się na zajęciach wyrównawczych, 

Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej ni ż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych zaj ęć 
edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 dni 
od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później niż 
do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                       
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

 

10. Kryteria oceniania – wymagania ogólne na poszcz ególne stopnie: 

 Ocena celuj ąca – wiedza, umiejętności praktyczne, zamiłowania artystyczne przewyższające 
zakres pełnej realizacji programu, a tym samym podstawy programowej; zaważanie złożonych 
związków kulturowych plastyki z innymi dziedzinami sztuki, nauki, kultury; świadomość wpływu 
sztuki na rzeczywistość; realizacja prac konkursowych; motywacja i dojrzałość podejścia do 
nauki plastyki przewyższająca wymagania edukacyjne przewidziane dla młodzieży na tym 
etapie edukacyjnym; postawa twórcza, aktywna, poszukująca. 

 Ocena bardzo dobra – pełna realizacja wymagań programowych oraz podstawy 
programowej; bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych, zauważanie związków               
i wpływu plastyki na różne dziedziny sztuki kultury; umiejętność stosowania poznanej wiedzy 
do wykonywania oryginalnych zadań twórczych, myślenie przekrojowe, analizowanie, 
wnioskowanie widoczne w realizowanych zadaniach teoretycznych i praktycznych; bardzo 
duża twórcza aktywność i zaangażowanie w podejmowaną pracę. 

 Ocena dobra  – przyswojenie szerszego zakresu praktycznych i teoretycznych treści 
programowych pozwalających na wykonywanie złożonych ćwiczeń praktycznych                   
i teoretycznych, analizowanie poznawanych treści, przenoszenie wiedzy na inne dziedziny, 
zauważanie związków wiedzy teoretycznej z praktycznym działanie i życiem codziennym, 
kształtowaniem otoczenia; duża aktywność twórcza  

 Ocena dostateczna  – przyswojenie wybranych umiejętności i treści nauczania, 
wykorzystywanie ich w celu wykonania prostych zadań teoretycznych i ćwiczeń plastycznych   
o charakterze odtwórczym, stereotypowym i schematycznej formie. 

 Ocena dopuszczaj ąca – przyswojenie prostych informacji, umiejętności i treści przydatnych 
życiowo umożliwiających realizację zadań życia codziennego nawiązujących do plastyki            
i umożliwiających kontynuacje nauki na następnym stopniu edukacyjnym. 

 Ocena niedostateczna  – poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki na 
następnym etapie edukacyjnym 

11. Ewaluacja PZO: 

- bieżąca obserwacja osiągnięć i postępów uczniów – porównywanie uzyskiwanych informacji 
zwrotnych, 

- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. 
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MUZYKA 

 

1. Podstawa prawna: 

 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów            
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4 

 

2. Cele ogólne oceniana: 

 - rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

 - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z muzyki i postępach      
w tym zakresie, 

 - pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu muzycznym, 

 - motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 - przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

 - dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 
prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

3. Obszary aktywno ści ucznia, które podlegaj ą ocenie: 

 - wykonywanie praktycznych ćwiczeń muzycznych: rytmicznych, melodycznych, 
ruchowych, słuchowych, 

 - aktywne działania w zakresie różnych form muzycznych: śpiewu, gry  na instrumencie, 
słuchania muzyki, twórczości muzycznej (np.: śpiewanie pieśni i piosenek, kanonów dwu-, 
trzygłosowych, przyśpiewek ludowych, granie akompaniamentu, fragmentów utworów 
różnych kompozytorów, rozpoznawanie: stylu muzycznego epoki w słuchanych utworach, 
brzmienia instrumentów i głosów ludzkich, budowy formalnej utworu, tworzenie melodii), 

 - odpowiedzi ustne i pisemne z zakresu znajomości: zasad muzyki (np.: elementów muzyki, 
znaków chromatycznych, znaków dynamicznych), historii muzyki (np.: znajomość epok 
muzycznych, twórczości kompozytorów), form muzycznych 

 - prace domowe, 

 - quizy i konkursy muzyczne. 

 

4. Formy aktywno ści podlegaj ące ocenie: 

 - praktyczna 

 - ustna 

      -    pisemna 

5. Metody sprawdzenie osi ągni ęć: 

 - praca na lekcji (odpowiedzi ustne, aktywność w zakresie form muzycznych: śpiewu, gry 
na instrumencie, słuchania muzyki, twórczości muzycznej), 

 - prace domowe (prace pisemne, prace praktyczne), 

 - test, kartkówka (dot. określonego zakresu wiadomości). 



94 
 

 

6. Sposoby oceniania: 

 - śpiewanie solo i w grupie piosenki lub jej fragmentu, 

 - zagranie utworu indywidualnie i w grupie, 

 - wypowiedzi uczniów w trakcie dyskusji oraz w związku ze słuchanym utworem, 

 - odpowiedź ustna, 

 - kartkówki, 

 - testy wiadomości, 

 - prace domowe wykonane w zeszycie przedmiotowym, 

 - ćwiczenia, zagadki, quizy, rebusy. 

 

 Uczniowie, którzy zgodnie opinią PPP mają obniżone wymagania lub stwierdzone zostały        
u nich deficyty rozwojowe oceniani są w sposób zindywidualizowany, zgodnie                           
z zaleceniami zawartymi w opinii (np. nie wykonują zadań, które wykraczają poza ich 
możliwości psychofizyczne) 

 

7. Sposoby dokumentowania osi ągni ęć i post ępów: 

 - dzienniki lekcyjne (oceny cząstkowe, śródroczne i końcowej), 

 - zeszyty przedmiotowe, 

 - prace pisemne uczniów. 

 

8. Sposób informowania uczniów i rodziców: 

 - na bieżąco przez systematyczne wpisywanie ocen do dziennika lekcyjnego                         
i informowanie ucznia o otrzymanej ocenie, 

 - zapis oceny z wypowiedzi ustnej w zeszycie ucznia i pozostałych ocen na życzenie 
ucznia, 

 - indywidualne spotkania z rodzicami podczas konsultacji – rodzic otrzymuje informacje       
o postępach edukacyjnych swojego dziecka bezpośrednio  od nauczyciela, 

 - ogólnoklasowe spotkania – wychowawca informuje rodziców o postępach edukacyjnych 
uczniów, 

 - kontakt telefoniczny (w razie potrzeby) – potwierdzony zapisem w dzienniku lekcyjnym, 

 - nauczyciel przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej informuje ucznia o grożącej mu ocenie niedostatecznej semestralnej lub 
końcowej, 

 - nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej lub 
końcowej. 

 

9. Zasady poprawiania ocen: 

 - kartkówki z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną ma prawo poprawić w ciągu 
dwóch tygodni od ich zwrotu, 

 - uczeń może poprawić każdą otrzymaną ocenę w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, 
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 - uczeń nieobecny na kartkówce ma obowiązek napisania kartkówki w ciągu dwóch tygodni 
od daty powrotu do szkoły, 

 - jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać kartkówki lub testu  w określonym 
terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to w ciągu dwóch tygodni lub w terminie 
ustalonym z nauczycielem, 

 - w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel udzieli 
pomocy, 

 - poprawianie ocen odbywa się na zajęciach wyrównawczych, 

• Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej 
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 dni 
od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później niż 
do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                      
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

 

10. Kryteria oceniania – wymagania ogólne na poszcz ególne stopnie: 

 Ocenę bardzo dobr ą może otrzymać uczeń, który w pełni opanuje zakres wiedzy                     
i umiejętności przekazany przez nauczyciela: 

 a) potrafi interpretować (charakteryzować) słuchaną muzykę jako przekaz kultury,                
na przykład: stylu epoki, gatunku, rodzaju brzmienia, formy, ekspresji, treści 
programowych, funkcji 

 b) potrafi osobiście ustosunkować się do wartości utworu, uzasadnić swoją opinię 

 c) bierze czynny udział w zespołowym muzykowaniu, poprawnie wykonując zadania 
muzyczne. 

 Ocenę dobr ą może otrzymać uczeń, który wystarczająco opanuje przekazany przez 
nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności. 

 W przypadku braku zdolności muzycznych zadania punktu a) i b) rozwiązuje z pomocą 
nauczyciela, 

 c) bierze czynny udział w zespołowym muzykowaniu na lekcjach, poprawnie wykonując 
zadania muzyczne. 

 Ocenę dostateczn ą może otrzymać uczeń, który opanował przekazaną przez nauczyciela 
wiedzę i umiejętności w podstawowym zakresie, ale nie wykazuje się osobistym 
zainteresowaniem (zaangażowaniem): 

 zadania punktu a) i b) wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, 

 c) bierze udział w zbiorowym muzykowaniu w klasie, ale pracuje mało aktywnie. 

 Ocenę dopuszczaj ącą może otrzymać uczeń, który podany przez nauczyciela zakres wiedzy 
i umiejętności opanował w stopniu niepełnym i nie wykazuje osobistej aktywności: 

 zadania punktu a) i b) wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, 

 c) w zespołowym muzykowaniu uczestniczy w nikłym stopniu. 
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 Ocenę niedostateczn ą otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum zakresu wiedzy             
i umiejętności przewidzianych programem i nie przejawia osobistej aktywności  na zajęciach 
muzycznych: 

 a) nie wykonuje zadań muzycznych nawet z pomocą nauczyciela, 

 b) nie wypowiada się o muzyce, nie bierze udziału w dyskusjach, 

 c) nie bierze udziału w zbiorowym muzykowaniu, 

 d) nie wykazuje chęci zmiany postawy wobec przedmiotu. 

 

 Uczeń, który odpowiada wymogom sformułowanym dla oceny bardzo dobrej a ponadto bierze 
aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska – śpiewa w chórze, gra     w zespole 
muzycznym, uczęszcza na koncerty, bierze udział w konkursach na temat sztuki lub na 
przykład przygotowuje na zajęcia lekcyjne dodatkowe materiały poszerzające zakres wiedzy 
przewidzianej przez program może otrzymać ocenę celuj ącą. 

 

11. Ewaluacja PZO: 

- bieżąca obserwacja osiągnięć i postępów uczniów – porównywanie uzyskiwanych informacji 
zwrotnych, 

− wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. 
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INFORMATYKA 

Podstawa prawna 

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z: 

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 
562 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz.U.09.4.17 z dnia 15 stycznia 2009 r.) 

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie 
standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 
(Dz.U.01.92.1020 z dnia 3 września 2001 r. z późn. zm.)  

• Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO). 

 

• Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania 

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie gimnazjum 

nauczyciel ma tak ukierunkować młodego człowieka, aby ten umiejętnie poruszał się w gąszczu 

informacji, stosował różne multimedialne źródła informacji, narzędzia informatyczne i programy    

do rozwiązywania problemów oraz dostrzegał i korzystał z wartościowych źródeł unikając zagrożeń 

związanych z rozwojem komputeryzacji. 

Cele Przedmiotowych  Zasad Oceniania: 

• zmobilizowanie do aktywności poznawczej; 

• wdrażanie do systematyczności; 

• dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie; 

• wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach; 

• kształcenie umiejętności samooceny.  

 

Obszary aktywno ści ucznia podlegaj ące ocenie  

• Posługiwanie się poznaną, prawidłową terminologią informatyczną. 

• Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

• Praca z programem – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiągania 
przewidzianych rezultatów. 

• Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska 
programu do rozwiązywanego zadania. 

• Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 
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• Aktywność na lekcjach. 

• Współpraca w grupie. 

• Wkład pracy ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości. 

 

Formy aktywno ści, które podlegaj ą ocenie: 

• Praca na lekcji: 

� ćwiczenia praktyczne; 

� odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami 

i pojęciami informatycznymi); 

� prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień; 

� aktywność, systematyczność oraz jakość pracy; 

� współpraca w grupie; 

� stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny przy 

stanowisku komputerowym. 

•  Sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności.  

•  Kartkówki. 

• Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze 

poglądowe, instrukcje itp. 

• Udział w konkursach, olimpiadach 

 

      Sposób i kryteria oceniania  

Stosowana jest zasada stopniowania trudności i samodzielności zastosowanej wiedzy 
i umiejętności w działaniach praktycznych (każda ocena wyżej zawiera wiadomości i umiejętności 
oceny niższej). 

Oceny ustala się w stopniach według skali: 

Stopień celuj ący  -  6 

Stopień bardzo dobry  -       5 

Stopień dobry   -      4 

Stopień dostateczny  -      3 

Stopień dopuszczaj ący  -       2 

Stopień niedostateczny -          1 
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• Stopień celuj ący  otrzymuje uczeń, który: 

wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania 

przedmiotu obowiązującymi w danej klasie,  

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,  

samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych 

sytuacjach problemowych, 

bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

chętnie podejmuje prace dodatkowe, 

służy pomocą innym, 

pomaga w pracach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni. 

• Stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który: 

opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu 

obowiązującego w danej klasie, 

potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, 

wie, jak poprawić ewentualne błędy, 

sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi. 

jest aktywny na lekcjach i chętnie pomaga innym uczniom. 

 

• Stopień dobry  otrzymuje uczeń, który: 

dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania, 

korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy, 

potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań,  

zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu, 

czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić. 

• Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

opanował podstawowe treści programowe określone programem nauczania danej 

klasy, 

posiadł umiejętności typowe i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, 

umie opisać przebieg wykonania zadania i rozumie sens jego rozwiązania,  

potrafi posługiwać się podstawowymi programami użytkowymi i wykonywać zadania   

o niewielkim stopniu trudności, 

• Stopień dopuszczaj ący  otrzymuje uczeń, który: 

niewystarczająco opanował wiadomości określone programem nauczania w danej 

klasie,  

rozumie pojęcia informatyczne, 
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ma trudności z obsługą systemu operacyjnego i podstawowych programów 

użytkowych, 

stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela, 

ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce. 

• Stopień niedostateczny  otrzymuje uczeń, który: 

             nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy,  

             braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej nauki                       

             z   zakresu przedmiotu, 

             nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą     

             nauczyciela. 

             

 U uczniów ze szczególnymi trudnościami w przyswajaniu wiadomości i opanowywaniu         
umiejętności praktycznych z przedmiotu obniża się poziom wymagań stosownie do ich     
możliwości. 

 

           Ustalanie oceny semestralnej i ko ńcowej  

a. Ocena końcowa (semestralna, roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

b. Ocena roczna może być podwyższona w stosunku do semestralnej o jeden stopień wyższej 

w przypadku, gdy uczeń wyraźnie podwyższył poziom swojej wiedzy i umiejętności lub np. 

osiągał sukcesy w konkursach informatycznych.  

c. Na koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych.  

d. Uczniowie, którzy w semestrze mają ponad 50% godzin nieobecności, nie będą 

klasyfikowani. 

      e. Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych zaj ęć 

edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 
 

� Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych  ( nie później niż  
2 dni od podania proponowanej oceny rocznej ),  z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

� nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później 
niż do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej)  i sposób ich sprawdzenia; 
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� ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                      
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

 

  Sposób informowania rodziców  

• Kontakty indywidualne z rodzicami w trakcie konsultacji. 

• Wywiadówka – informacje o osiągnięciach ucznia. 

• Udostępnienie na życzenie testów i prac wykonanych przez ucznia do wglądu w ciągu 
całego roku szkolnego. 

 

Sposoby informowania uczniów 

• Wszystkie oceny zapisywane są na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz dodatkowo mogą 
być zapisywane w zeszycie lekcyjnym ucznia. 

• Ustne uzasadnienie oceny ze wskazaniem drogi i sposobu poprawy wyników. 

• Prezentacja prac ucznia na jego życzenie. 

• O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na pierwszych 

zajęciach lekcyjnych. 

• Na zajęciach obowiązuje zawarty w danym roku szkolnym kontrakt z uczniami, w którym 

szczegółowo określony jest sposób oceniania oraz zagadnienia dotyczące obowiązków 

ucznia i nauczyciela związanych z przedmiotem.  

 

 Ewaluacja PZO 

Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami dokona analizy funkcjonowania PZO 
na lekcjach informatyki.  

Ewentualne zmiany będą obowiązywały od następnego roku szkolnego. 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE 

1. Podstawa prawna 

Zasady oceniania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków           
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DZ.U. NR 83, poz.562 z późn. zm  

 

2. Cele ogólne oceniania   

• Informowanie ucznia o poziomie jego usprawniania się i zdobytej wiedzy.  

• Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju.  

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy nad własną sprawnością fizyczną i podejmowania 
wysiłku dla jej poprawy. 

•  Informowanie rodziców o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

• Kontrolowanie rozwoju ucznia.  

• Ewaluacja organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

  
3. Obszary aktywno ści ucznia, które podlegaj ą ocenie 

 
 Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz 
zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, w szczególności:                                       
1) umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w okresie 
dojrzewania,                                                                                                                                       
2) gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich 
organizacji,                                                                                                                        
3)zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, 
4) umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu. 
 

4. Formy aktywno ści podlegaj ące ocenie 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN podstawą oceny jest wysiłek wkładany przez ucznia                   
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Ocenie podlegają: 

• Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków. 

• Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć. 

• Stosunek do partnera i przeciwnika. 

• Stosunek do własnego ciała. 

• Aktywność fizyczna. 
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• Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas 
zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami. 

• Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom 
zdobytej wiedzy. 

• Dbałość o higienę osobistą. 

• Frekwencja. 

• Udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych. 

 

5. Metody sprawdzania osi ągni ęć  

• Obserwacja ucznia. 

• Testy sprawności fizycznej. 

• Rejestr dodatkowej (pozalekcyjnej)aktywności fizycznej. 

 

6. Sposób oceniania 

Praca ucznia na zajęciach wychowania fizycznego może być oceniona stopniem, aprobatą              
i dezaprobatą, komentarzem. Uczeń może być oceniany na każdej lekcji. Oceniana jest przede 
wszystkim aktywność fizyczna, a w dalszej kolejności sprawność.   

 

7. Sposób dokumentowania osi ągni ęć i post ępów 

• rejestr frekwencji i przygotowania do zajęć, 

• rejestr uczestnictwa w pozalekcyjnych formach aktywności fizycznej, 

• rejestr postępów, czyli poziomu osiąganych zmian w stosunku do diagnozy początkowej, 

• gromadzenie informacji o uczniu np. dot. dysfunkcji . 

 

8. Sposób informowania uczniów i rodziców o ocenach 

O uzyskaniu oceny uczeń informowany będzie ustnie bezpośrednio po jej otrzymaniu. Rodzice       
o ocenach ucznia informowani są w czasie konsultacji i wywiadówek  organizowanych przez 
szkołę. O proponowanej ocenie semestralnej uczeń informowany jest ustnie. O uzyskanej przez 
ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego rodzice będą informowani 
pisemnie. 

9. Zasady poprawiania ocen 

Uczeń może poprawić swoją ocenę podczas każdych zajęć wychowania fizycznego, jeżeli 
zauważony zostanie postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości.   Uczeń ma prawo wystąpić 
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o ocenę wyższą od przewidywanej dla niego oceny  rocznej lub semestralnej jeśli spełni 
następujące warunki: 

• Ma bardzo dobrą frekwencję na zajęciach wychowania fizycznego, a ewentualne 
nieobecności są usprawiedliwione. 

• Nie przekroczył określonego limitu nieprzygotowania do zajęć.  

• Zaistniały ważne okoliczności umożliwiające uzyskanie oceny wyższej  od proponowanej 
np. osiągnięcie sukcesu sportowego w klubie. Okoliczności te uczeń musi udokumentować.    

Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia d o trybu uzyskania wy ższej ni ż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych zaj ęć 
edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 

2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

• Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 
dni od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

• nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później 
niż do dnia wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

• ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych               
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach wychowania 
fizycznego (powyżej 50%) może zdawać na swój wniosek lub wniosek rodziców egzamin 
klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny ma formę zadań praktycznych. Uczeń, który w wyniku 
klasyfikacji rocznej lub semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną wyłącznie z wychowania 
fizycznego może zdawać egzamin poprawkowy. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 
poprawkowego jest 90% frekwencja na zajęciach oraz usprawiedliwiona nieobecność. Egzamin 
poprawkowy z wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.  

10. Uczniowie z dysfunkcjami 

 Uczniowie otrzymują więcej czasu na opanowanie umiejętności ruchowych. Zwalniani  są              
z opanowania materiału, który przekracza ich możliwości.  

11. Ewaluacja  Przedmiotowych Zasad Oceniania 

Na koniec roku szkolnego Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego dokonuje ewaluacji 
Przedmiotowych Zasad Oceniania. Ewaluacja obejmuje: 

• Analizę wyników sportowych uczniów, 

• Analizę wyników nauczania,  

• Analizę ilości zwolnień lekarskich, 

• Analizę ilości uczniów unikających zajęcia wychowania fizycznego. 
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12. Kryteria oceniania 

Ocenę celuj ącą otrzymuje ucze ń, który:  

• spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,  
• aktywnie uczestniczy w życiu sportowym bądź w innych formach działalności związanych 

z kulturą fizyczną na terenie szkoły lub poza szkołą,  
• zajął punktowane miejsca w zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich lub brał 

udział w zawodach ogólnopolskich  
• ma wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie,  
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

  
 
Ocenę bardzo dobr ą otrzymuje ucze ń, który:  

• samodzielnie i systematycznie doskonali swą sprawność fizyczną,  
• wykazuje duże postępy w zakresie umiejętności, wiadomości i sprawności fizycznej,  
• rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań  

i problemów w nowych, nietypowych sytuacjach,  

• bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu kultury fizycznej, nie jest to 
jednak działalność systematyczna,  

• jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą 
najmniejszych zastrzeżeń.  

 
Ocenę dobr ą otrzymuje ucze ń, który:  

• nie potrzebuje większych zachęt do pracy nad sprawnością fizyczną oraz wykazuje stałe      
i dobre postępy w tym zakresie,  

• wykazuje stałe i dobre postępy w zakresie umiejętności i wiadomości,  
• jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.  

 

Ocenę dostateczn ą otrzymuje ucze ń, który:   

• pracuje nad swą sprawnością fizyczną i wykazuje postępy w tym zakresie, 
• wykazuje postępy w zakresie umiejętności i wiadomości,  
• wykazuje nieznaczne braki w zakresie nawyków higienicznych,  
• przejawia nieznaczne braki w zakresie wychowania społecznego i w postawie wobec 

wychowania fizycznego.  
Ocenę dopuszczaj ącą otrzymuje ucze ń, który:   

• nie pracuje nad swą sprawnością fizyczną oraz nie wykazuje większych postępów w tym 
zakresie,  

• nie wykazuje większych postępów w zakresie umiejętności i wiadomości, 
• nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,  
• ma niechętny stosunek do ćwiczeń fizycznych,  
• wykazuje poważne braki w zakresie wychowania społecznego.  

 

Ocenę niedostateczn ą otrzymuje ucze ń, który:  
• nie wykazuje żadnych postępów w zakresie umiejętności i wiadomości, 
• wykazuje brak nawyków higienicznych,  
• ma lekceważący stosunek do zajęć wychowania fizycznego,  
• wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego. 

 



106 
 

EDUKACJA DLA BEZPIECZE ŃSTWA  
 
I. Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane  w oparciu o: 
1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007r.                        
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562                 
z późn. zmianami). 
2. Statut Szkoły i Wewnątrzszkolne Zasady   Oceniania  
3. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów - Edukacja  dla Bezpieczeństwa. 
4. Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa (wyd. Nowa Era) 
Program realizowany wg podręcznika: Jarosław Słoma, Grzegorz Zając, Żyję i działam 
bezpiecznie. Podręcznik z ćwiczeniami, wyd. Nowa Era 
 
II. Przedmiotem oceniania s ą: 
- wiadomości, 
- umiejętności, 
- ćwiczenia praktyczne, 
- postawa ucznia i jego zaangażowanie w zajęcia, 
 
III. Formy sprawdzania osi ągni ęć ucznia: 
- prace klasowe 
- kartkówki 
- praca na lekcji, aktywność 
- odpowiedzi ustne 
- ćwiczenia praktyczne  
Sprawdziany/testy i kartkówki oceniane są wg skali punktowej przeliczanej na oceny 
cyfrowe wg kryteriów : 
0-30%: niedostateczny 
31-50%: dopuszczający 
51-75%: dostateczny 
76-93%: dobry 
94-100%: bardzo dobry. 
a) sprawdziany/testy 
- obowiązkowe,  
- zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,  
- odnotowane w dzienniku,  
- poprzedzone powtórzeniem,  
- sprawdzone i omówione do dwóch tygodni od napisania, 
- udostępnione rodzicom do wglądu u nauczyciela,  
- przechowywane do końca roku szkolnego,  
- poprawiane zgodnie z WO; 
b) odpowiedzi ustne: obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji oraz kluczowych 
wiadomości z całego omówionego materiału, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu; 
c) kartkówki – trwające do 15 minut z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane przez 
nauczyciela, nie podlegają poprawie; 
d) zadania domowe – w różnej formie (ćwiczenia, krótkie wypowiedzi, krzyżówki i inne). Trzeci 
brak prac domowej skutkuje oceną niedostateczną. Zadania domowe są odrabiane w zeszycie 
przedmiotowym. 
e) aktywność – zaangażowanie w procesie lekcyjnym, wypowiedzi samodzielne, analiza 
tekstu z podręcznika, odpowiedzi w czasie powtórzeń materiału, oceniana przy pomocy „+”, za 3 
„+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą 
- prace dodatkowe – przygotowane przez ucznia prezentacje, pomoce naukowe, plansze, 
- aktywny udział w projektach edukacyjnych; 
f) przygotowywanie na lekcje dodatkowych informacji, korzystanie z różnych źródeł; 
g) uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika oraz zeszytu przedmiotowego. 
h) inne. 
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IV. Sposoby informowania uczniów: 
Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PZO. 
Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria WZO.  
O proponowanej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej nauczyciel informuje ucznia              
na tydzień przed wystawieniem oceny ostatecznej wpisem do zeszytu przedmiotowego.  
 
V. Sposoby informowania rodziców: 
O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach 
rodzicielskich lub na konsultacjach.  
Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej jest 
przekazywana za pośrednictwem wychowawców na zebraniu ogólnym nie później niż 
miesiąc przed wystawieniem oceny.  
 
VI. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej: 
Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 
większą wagę mają oceny za sprawdzian oraz ćwiczenia praktyczne i odpowiedź, w drugiej 
kolejności są kartkówki, aktywność ucznia. Pozostałe oceny są wspomagające. 
Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane w całym roku szkolnym. 
Wystawiając ocenę śródroczną i roczną uwzględnia się systematyczne uczęszczanie                   
na zajęcia lekcyjne i stosunek ucznia do przedmiotu. 
 
VII. Sposoby korygowania niepowodze ń szkolnych i podnoszenia osi ągni ęć uczniów. 
1. Możliwość poprawy oceny za sprawdzian.  
2. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania ucznia dwa razy w semestrze. 
3. Za udokumentowaną aktywność poza programem, w danym roku szkolnym uczeń może mieć 1. 
1podwyższoną ocenę końcową o jedną ponad poziom uzyskany w toku zajęć programowych 
szkolnych. 
4. Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej ni ż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych zaj ęć 
edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 dni 
od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później niż 
do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                     
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

 
 
VIII. Kryteria ocen z zakresu edukacji dla bezpiecz eństwa: 
a) celujący: 
1. Uczeń w pełni opanował przewidziane w podstawie programowej wiadomości  i umiejętności, 
2. wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem 
3. wyróżnia się szeroką, również samodzielnie zdobytą wiedzą, posiadł umiejętności korzystania       
z różnych źródeł wiedzy, 
4. nie boi się wyrażać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, potrafi je uzasadniać, 
5. doskonale zna terminologię przedmiotu, swobodnie się nią posługuje, 
6. samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe pod 
względem zarówno merytorycznym jak i językowym, 
7. potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów, 
8. jest aktywny na lekcjach, 
9. bierze udział w konkursach pozaszkolnych 
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10. współpracuje z nauczycielem, wykazuje się dociekliwością, własną pomysłowością i inicjatywą, 
jest twórczy i pracowity. 
b) bardzo dobry: 
1. uczeń w pełnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie 
programowej, 
2. sprawnie i samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 
3. rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 
4. samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 
5. aktywnie uczestniczy w lekcjach, umie współpracować w grupie, 
6. swobodnie operuje faktami 
c) dobry: 
1. uczeń nie opanował w pełni całego materiału przewidzianego w programie nauczania, 
ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej, 
2. poprawnie posługuje się różnymi źródłami informacji,, 
3. wykonuje samodzielnie podstawowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, 
wartościowaniu i uzasadnianiu, 
4. umie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne, 
5. bierze czynny udział w lekcjach. 
d) dostateczny: 
1. uczeń opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, 
2. potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 
3. popełnia nieliczne błędy rzeczowe, posiada skromny zasób słownictwa, 
4. większość zadań wykonuje przy pomocy nauczyciela, 
5. nie pracuje systematycznie a aktywnością wykazuje się sporadycznie. 
e) dopuszczający: 
1. uczeń posiada poważne luki w wiadomościach, nie opanował również podstawowych 
umiejętności, lecz nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych 
w kolejnych etapach edukacji, 
2. większość zadań i poleceń wykonuje przy wydatnej pomocy nauczyciela, 
3. bierna postawa na lekcjach. 
f)  niedostateczny: 
1. uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie 
nauczania, 
2. popełnia rażące błędy rzeczowe, 
3. nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, korzystać z podstawowych źródeł 
wiedzy, 
4. braki wiedzy są duże, nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy 
nauczyciela, 
5. wyraźny brak zainteresowania przedmiotem, 
6. lekceważący stosunek do przedmiotu. 
 
IX. Przedmiotowy system oceniania podlega ć będzie corocznej ewaluacji. 
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 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

 

1. Podstawa prawna: 

 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów           
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4 

 

2. Cele ogólne oceniana: 

 - rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

 - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć artystycznych        
i postępach w tym zakresie, 

 - pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu artystycznym, 

 - motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 - przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

 - dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 
prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

3. Obszary aktywno ści ucznia, które podlegaj ą ocenie: 

 - obecność i aktywność na zajęciach, 

 - wykonywanie praktycznych ćwiczeń muzycznych i plastycznych, 

 - aktywne działania w zakresie różnych form muzycznych i plastycznych, 

 - celowość podejmowania działań, systematyczność, wytrwałość w pracy, 

 - pomysłowość w planowaniu pracy, 

 - zaangażowanie w pracę twórczą i odtwórczą, 

 - kultura twórczości i w zakresie komponowania prac, odpowiednie zachowanie podczas 
pracy, 

 - walory artystyczne działalności muzycznej i plastycznej w odniesieniu do zdolności, 
temperamentu twórczego, indywidualności ucznia, 

 - łączenie umiejętności praktycznych z wiedzą. 

 

4. Formy aktywno ści podlegaj ące ocenie: 

 - praktyczna 

 - ustna 

       -   pisemna 

5. Metody sprawdzenia osi ągni ęć: 

 - praca na lekcji (wypowiedzi na zadany temat, aktywność w zakresie form muzycznych       
i plastycznych) 

6. Sposoby oceniania: 

 - śpiewanie solo i w grupie piosenki lub jej fragmentu, 

 - zagranie utworu indywidualnie i w grupie, 
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 - wypowiedzi uczniów w trakcie dyskusji oraz w związku ze słuchanym utworem lub 
oglądanym dziełem sztuki, 

 - prace i ćwiczenia plastyczne. 

 

 Uczniowie, którzy zgodnie opinią PPP mają obniżone wymagania lub stwierdzone zostały       
u nich deficyty rozwojowe oceniani są w sposób zindywidualizowany, zgodnie                          
z zaleceniami zawartymi w opinii (np. nie wykonują zadań, które wykraczają poza ich 
możliwości psychofizyczne) 

 

7. Sposoby dokumentowania osi ągni ęć i post ępów: 

 - dzienniki lekcyjne (oceny cząstkowe, śródroczne i roczne) 

 - zeszyty przedmiotowe 

 - prace plastyczne uczniów 

 

8. Sposób informowania uczniów i rodziców: 

 - na bieżąco przez systematyczne wpisywanie ocen do dziennika lekcyjnego i informowanie 
ucznia o otrzymanej ocenie, 

 - indywidualne spotkania z rodzicami podczas konsultacji – rodzic otrzymuje informacje       
o postępach edukacyjnych swojego dziecka bezpośrednio od nauczyciela, 

 - ogólnoklasowe spotkania – wychowawca informuje rodziców o postępach edukacyjnych 
uczniów, 

 - kontakt telefoniczny (w razie potrzeby) – potwierdzony zapisem w dzienniku lekcyjnym, 

 - nauczyciel przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej informuje ucznia o grożącej mu ocenie niedostatecznej semestralnej lub 
końcowe, 

 - nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej lub 
końcowej, 

Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej ni ż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych i dodatkowych zaj ęć 
edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 dni 
od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później niż 
do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                      
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

 

9. Zasady poprawiania ocen: 

 - uczeń może poprawić każdą otrzymaną ocenę w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, 

 - jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może wykonać pracy w określonym terminie, 
wówczas ma obowiązek uczynić to w ciągu dwóch tygodni lub w terminie ustalonym          
z nauczycielem, 
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 - w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel udzieli 
pomocy, 

 - poprawianie ocen odbywa się na zajęciach wyrównawczych, 

10. Kryteria oceniania – wymagania ogólne na poszcz ególne stopnie 

 Na ocenę celuj ącą: 

 - wykazać się wybitnymi zdolnościami twórczymi podczas realizowania zadań praktycznych 
oraz z wyjątkową starannością realizować zadane ćwiczenia plastyczne, 

 - pamiętać nazwy miejsc, osoby twórców, dzieła i wydarzenia artystyczne, podawać ich 
poprawną interpretację, opis, 

 - umieć przyporządkować właściwe informacje dotyczące cech stylistycznych zjawisk, 
procesów, wydarzeń artystycznych i powiązać je z oglądanym obiektem, właściwie 
określić problematykę, 

 - wykazywać inicjatywę w rozszerzaniu wiedzy i dzielić się zdobytymi informacjami               
z resztą klasy, 

 - prawidłowo i ze zrozumieniem posługiwać się wprowadzonymi terminami plastycznymi 
bez względu na podejmowany temat, 

 - śledzić bieżące wydarzenia artystyczne, formułować i wyrażać opinie na temat 
analizowanych dzieł, 

 - bez pomocy nauczyciela zaśpiewać bezbłędnie pod względem muzycznym pieśni jedno-   
i dwugłosowe, 

 - odczytywać głosem melodie oparte na poznanych skalach, 

 - grać z nut melodie na szkolnych instrumentach melodycznych i perkusyjnych, 

 - tworzyć proste formy muzyczne, 

 - rozpoznawać i określać style muzyczne, 

 - mieć wiedzę z historii muzyki wykraczającą poza program nauczania, 

 - rozpoznawać brzmienia instrumentów i rodzaje zespołów wykonawczych, 

 - umieć określać formę, budowę, fakturę poznanych utworów, 

 - rozpoznawać polskie tańce ludowe oraz folklor innych narodów, 

 - osiągać sukcesy w konkursach, przeglądach, festiwalach muzycznych lub posiadać inne 
porównywalne osiągnięcia. 

  

 Na ocenę bardzo dobr ą: 

 - bardzo starannie i dokładnie zrealizować zadane ćwiczenie plastyczne, 

 - rozumieć i umieć używać do opisu dzieł i faktów artystycznych odpowiednich terminów 
plastycznych w powiązaniu z wykonywanym zadaniem plastycznym, 

 - wymienić imiona i nazwiska twórców poszczególnych epok w powiązaniu z wykonywanym 
zadaniem plastycznym, 

 - rozumieć, umieć wymienić i usytuować w czasie omawiane przykłady twórczości 
artystycznej w powiązaniu z wykonywanym zadaniem plastycznym, 

 - rozumieć związki i powiązania pomiędzy różnymi faktami artystycznymi  w powiązaniu          
z wykonywanym zadaniem plastycznym, 

 - uczestniczyć w działaniach grupowych i proponować własne rozwiązania projektów, 

 - umieć formułować i wyrażać opinie na temat analizowanych materiałów wizualnych, 
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 - bez pomocy nauczyciela zaśpiewać bezbłędnie pod względem muzycznym pieśni jedno-        
i dwugłosowe, 

 - posługiwać się zapisem nutowym w śpiewie i grze na szkolnych instrumentach, 

 - tworzyć proste akompaniamenty melodyczno-rytmiczne do poznanych piosenek, 

 - mieć wiedzę z historii muzyki określoną programem nauczania, 

 - rozpoznawać podstawowe instrumenty i formy muzyczne. 

 

 Na ocenę dobr ą: 

 - prawidłowo i starannie zrealizować zadane ćwiczenie plastyczne, 

 - posługiwać się poprawnie terminami plastycznymi w powiązaniu z wykonywanym 
zadaniem plastycznym, 

 - powiązać nazwisko z dziełem sztuki w powiązaniu z wykonywanym zadaniem 
plastycznym, 

 - pamiętać i rozumieć najważniejsze fakty oraz cechy sztuki danego regionu, epoki               
i stylu w powiązaniu z wykonywanym zadaniem plastycznym, 

 - rozumieć związki i powiązania pomiędzy różnymi faktami artystycznymi                             
w powiązaniu z wykonywanym zadaniem plastycznym, 

 - umieć korzystać z różnych źródeł informacji dotyczących wiedzy na temat sztuki, 

 - relacjonować opinie innych na temat bieżących wydarzeń artystycznych, 

 - przy pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym pieśni 
jednogłosowe, 

 - zagrać na szkolnych instrumentach kilka melodii lub akompaniamentów                           
do piosenek, 

 - odczytać przy pomocy nut proste tematy melodyczno-rytmiczne, 

 - mieć podstawową wiedzę z historii muzyki, 

 - rozpoznawać niektóre instrumenty i formy muzyczne. 

 

 Na ocenę dostateczn ą: 

 - prawidłowo zrealizować zadane ćwiczenie plastyczne, 

 - wyjaśnić podstawowe terminy plastyczne w powiązaniu z wykonywanym zadaniem 
plastycznym, 

 - wymienić nazwiska najważniejszych twórców poszczególnych epok w powiązaniu             
z wykonywanym zadaniem plastycznym, 

 - rozpoznać najbardziej znane zabytki architektury, rzeźby i malarstwa w powiązaniu            
z wykonywanym zadaniem plastycznym, 

 - pamiętać i rozumień najważniejsze elementy, charakteryzujące zjawisko, epokę, styl        
w powiązaniu z wykonywanym zadaniem plastycznym, 

 - lokalizować omawiane fakty w czasie i miejscu,  

 - przy pomocy nauczyciela zaśpiewać kilka pieśni, utrzymując tonację i rytm, 

 - zagrać z grupą uczniów kilka prostych akompaniamentów do piosenek (ostinato 
rytmiczne), 

 - mieć podstawowe wiadomości z historii muzyki, 
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 - rozpoznawać niektóre motywy muzyczne z twórczości słynnych kompozytorów, 

 - rozpoznawać brzmienia niektórych instrumentów. 

  

 Na ocenę dopuszczaj ąca: 

 - wykonać zadane ćwiczenie plastyczne, 

 - wymienić nazwy poznanych technik plastycznych w powiązaniu z wykonywanym 
zadaniem plastycznym, 

 - rozumieć podstawowe terminy plastyczne w powiązaniu z wykonywanym zadaniem 
plastycznym, 

 - wymienić najważniejsze zabytki architektury, rzeźby i malarstwa w powiązaniu                  
z wykonywanym zadaniem plastycznym, 

 - korzystając z pomocy nauczyciela zaśpiewać kilka łatwych piosenek, 

 - powtórzyć głosem lub na dowolnym instrumencie kilka prostych wzorów melodycznych, 

 - powtórzyć proste ostinato rytmiczne, 

 - mieć w ograniczonym zakresie wiedzę z historii muzyki. 

  

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia w stopniu zadowalającym żadnego    
z punktu powyżej opisanych wymagań. 

 

11. Ewaluacja PZO: 

- bieżąca obserwacja osiągnięć i postępów uczniów – porównywanie uzyskiwanych informacji 
zwrotnych, 

- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. 
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  ZAJĘCIA TECHNICZNE 

1. Podstawa prawna: 
 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.10.2007 r. w sprawie warunków                       
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

- wewnątrzszkolne zasady oceniania  

- program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce-zajęcia   
mechaniczno-motoryzacyjne i zajęcia elektryczno- elektroniczne. Wyd. Nowa Era, autor  
Waldemar Czyżewski. 

2. Cele ogólne oceniania: 

Sprawdzenie i ocenianie osiągnięć to systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach 
nauczania oraz wychowania. W przedmiocie technika ocenianie osiągnięć ucznia gimnazjum 
opiera się głównie na obserwacji jego pracy, jak i końcowym rezultacie tej pracy, które                    
w szczególności dotyczy wyżej wymienionych kryteriów. Wskazane jest, aby w ocenianiu 
uczestniczyli również uczniowie. Współpracując np. w zespole, mogą oceniać nie tylko swoją 
pracę, ale także efekty pracy swoich kolegów.  

Podczas oceny należy zwracać uwagę na ( biorąc pod uwagę indywidualne uzdolnienia, jego 
operatywność, sprawność intelektualną ucznia oraz praktyczne działania): 

• Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających              
ze specyfiki tego przedmiotu; 

• Celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; 
• Przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; 
• Właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych; 
• Rozumienie zjawisk technicznych; 
• Umiejętność wyciągania wniosków; 
• Czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji. 

Kryterium to uwzględnia zarówno osiągnięcia poznawcze( wiadomości i umiejętności), osiągnięcia 
psychomotoryczne( nawyki ruchowe), jak i osiągnięcia emocjonalne( zainteresowania i postawy 
uczniów). Podczas oceniania osiągnięć uczniów wyrażonych stopniem należy kierować się 
„Standardami wymagań edukacyjnych” oraz ustaleniami przyjętymi w „Wewnątrzszkolnych 
Zasadach Oceniania” 

3. Formy aktywno ści ucznia, które podlegaj ą ocenie. 

Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: 

• aktywność na lekcjach,  
• prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, 
• zadania dodatkowe, 
• odpowiedzi ustne, 
• testy, 
• zadania domowe, 
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• zadanie rysunkowe( np. rysunek techniczny) 
• przygotowanie uczniów do zajęć 
• obserwacja pracy uczniów( np. aktywność, zainteresowanie, pomoc koleżeńska, 

samokontrola, samoocena) 
Nauczyciel wystawia ocenę semestralną i roczną na podstawie średniej z ocen cząstkowych. 

 

4. Obszary aktywno ści podlegaj ące ocenie. 

Uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcjach za: 

• poprawne i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 
• podejmowanie merytorycznej dyskusji, 
• szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 
• przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji, 
• wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 
• pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych, 
• wykonywanie pomocy do pracowni. 

 

W trakcie rozwiązywania różnego typu problemów, zadań technicznych należy zwrócić uwagę na : 

• przestrzeganie przepisów BHP 
• odpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie zasad organizacji 
pracy 
• posługiwanie się urządzeniami technicznymi, narzędziami, przyrządami 
pomiarowymi 
• umiejętność dostrzegania problemów, przewidywania hipotez, wyciągania wniosków 
• aktywność, pomysłowość podczas wykonywania zadań 
• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i różnych źródeł informacji 

 

Uczeń otrzymuje „ – „ za brak aktywność na lekcji, gdy: 

• zajmuje się czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,  
• wykazuje brak oczywistych umiejętności, 
• niszczy prace kolegów, 
• nie przestrzega regulaminu pracowni. 

 

5. Metody sprawdzania osi ągni ęć. 

   Uczeń otrzymuje oceny za: 

prace klasowe (testy.),   

kartkówki,  
odpowiedzi ustne,  
aktywność: udział w konkursach, referaty, przygotowanie pomocy na zajęcia, gazetki 

przedmiotowej,   

prace domowe,  
ćwiczenia praktyczne, 
prace wytwórcze, 
przygotowanie do zajęć. 
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6. Sposób oceniania. 

1. Ocena zależy od tego, czy uczeń zrealizował wymagania na dany stopień, od sposobu 
rozwiązywania zadań, prezentacji rozwiązania, estetyki  i systematyczności( 
wywiązywanie się w terminie),  

2. Uczeń ma obowiązek  systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu 
przedmiotowego, który również podlega ocenie, 

3. Po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany  do lekcji, 
4. W ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeden raz bez 

podania powodu, 
5. Za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuję minusa, 
6. Sprawdziany(testy) będą zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem   i oceniane      

w ciągu 2 tygodni, 
7. Sprawdziany i kartkówki  są oceniane na podstawie liczby uzyskanych punktów, według 

następujących zasad przeliczania: 
 

 

Powyżej 100% ocena celująca 

100% — 94% ocena bardzo dobra 

93%—76% ocena dobra 

75% — 51 % ocena dostateczna 

50% -31%  ocena dopuszczająca 

30% — 0% ocena niedostateczna 

 

8. Prace pisemne( kartkówki) z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy 
lekcyjne, mogą lecz nie muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem, 

9. Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za udział w konkursach, przygotowanie 
referatu na temat określony przez nauczyciela lub stworzenie własnego projektu pracy( po 
uzgodnieniu z nauczycielem), 

10. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku zrobienia zadania domowego oraz 
opanowania wiadomości i umiejętności, które były tematem lekcji. 

 

Zasady oceniania ucznia o obni żonych mo żliwo ściach edukacyjnych: 

• Ograniczenie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, 
• Wydłużenie czasu przeznaczonego na wykonywanie ćwiczeń praktycznych, 
• Możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenianie ich wykonania etapami, 
• Wydłużenie czasu na nauczenie się partii materiału lub rozłożenie na mniejsze części, 
• Konieczność odczytania na głos poleceń otrzymywanych przez innych uczniów tylko          

w formie pisemnej, 
• Branie pod uwagę wyłącznie poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, 
• Możliwość zamiany( za zgodą ucznia) pracy pisemnej na odpowiedź ustną ( praca klasowa 

lub sprawdzian), 
• Podczas odpowiedzi ustnych- zadawanie większej liczby prostych pytań zamiast jednego 
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złożonego, 
• Udzielanie pomocy przy przygotowaniu pracy dodatkowej, 
• Wykonanie pracy pod kierunkiem nauczyciela, 
• Sprawdzian pisemny oceniony według obniżonych kryteriów, 
• Umożliwienie odrabiania zdań domowych w wersji komputerowej, 
• Uczeń może pisać drukowanymi literami. 

 

7. Sposób dokumentowania osi ągni ęć i post ępów ucznia. 

� Zapisy w dzienniku lekcyjnym, 
� Kontrola zeszytów przedmiotowych, 
� Gromadzenie w teczkach prac pisemnych ( testów) uczniów.  
� Eksponowanie prac uczniów poprzez wystawki w czasie imprez i uroczystości 
szkolnych. 

 

8. Sposób informowania uczniów i rodziców o post ępach w nauce.          

• Informacja o otrzymanej ocenie z odpowiedzi, z zadania domowego, z pracy            
na lekcji, z prac pisemnych( testy, kartkówka) są przekazywane rodzicom podczas zebrań,       
w uzasadnionych przypadkach rodzice są informowani indywidualne. 
• Wszystkie sprawdzone i ocenione prace klasowe uczniów mogą być udostępnione 
rodzicom do wglądu i znajdują się w dyspozycji nauczyciela. Są przechowywane               
do końca danego roku szkolnego. 
• Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o otrzymanych ocenach: słownie, wpis          
w dzienniku, w zeszycie, wpis na pracy pisemnej. 
• Nauczyciel przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej informuje ucznia o grożącej mu ocenie niedostatecznej semestralnej lub 
końcowej. 
• Nauczyciel powiadamia wychowawcę o osiągnięciach ucznia za pomocą: 

- wpisów w dzienniku lekcyjnym 

- przekazanych informacji o uczniach, którzy są zagrożeni oceną niedostateczną. 

9. Zasady poprawiania ocen. 

• Uczeń ma prawo do poprawy oceny ( test, kartkówka) w terminie dwóch tygodni  od dnia jej 
zwrotu. 

• Ocena z poprawy jest oceną ostateczną , wpisana zostaje obok oceny pierwotnej. 
• Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I semestr, zobowiązany jest                      

do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie ustalonym z nauczycielem            
i według zagadnień przygotowanych przez nauczyciela. 

• Uczeń, który nie przystąpił do poprawy oceny niedostatecznej z zakresu I semestru lub jej 
nie poprawił, nie może otrzymać pozytywnej oceny klasyfikacyjnej. 

• W ramach niezadawalających wyników nauczania uczeń może zostać zobowiązany          
do wykonania dodatkowej pracy. 

• Uczniowie z trudnościami w opanowaniu materiału, mają prawo do : 
- dodatkowej pomocy i oceny postępów w terminach uzgodnionych z nauczycielem, 
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- pomocy koleżeńskiej; warunkiem udzielenia pomocy jest aktywna obecność na zajęciach 
programowych lub usprawiedliwiona nieobecność 

- obniżonych wymogów edukacyjnych lub dostosowania sprawności manualnej ucznia-              
na podstawie opinii PPP, 

Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej ni ż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych  i dodatkowych zaj ęć 
edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 

• Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 2 
dni od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

• nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie później 
niż do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

• ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                   
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 
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10. Kryteria oceniania- wymagania ogólne na poszcze gólne stopnie. 

Ocenę celuj ącą 
otrzymuje ucze ń, 
który: 

 

Ocenę bardzo dobr ą 
otrzymuje ucze ń, który: 

 

Ocenę dobr ą 
otrzymuje ucze ń, 
który: 

 

Ocenę dostateczn ą 
otrzymuje ucze ń, 
który: 

 

Ocenę 
dopuszczaj ącą 
otrzymuje ucze ń, 
który: 

 

Ocenę 
niedostateczn ą 
otrzymuje ucze ń, 
który: 

 

•     posiada 
wiadomości i 
umiejętności 
znacznie 
wykraczające poza 
program nauczania;  
 

• potrafi stosować 
wiadomości w 
sytuacjach 
problemowych;  

• osiąga sukcesy w 
konkursach 
międzyszkolnych.  

 

•  opanował        w 
pełnym zakresie 
wiadomości i 
umiejętności 
określone 
programem;  
 

• potrafi stosować 
wiedzę w 
rozwiązywaniu 
problemów i zadań;  
 

• wykazuje dużą 
samodzielność i 
potrafi bez pomocy 
nauczyciela 
korzystać z różnych 
źródeł wiedzy, np.: 
literatura, programy 
multimedialne. 

 

• opanował w 
dużym zakresie 
wiadomości i 
umiejętności 
określone 
programem;  
 

• poprawnie stosuje 
wiadomości i 
umiejętności w 
samodzielnym 
rozwiązywaniu 
zadań i 
problemów; 
 

• potrafi korzystać z 
różnych źródeł 
informacji. 

 

• opanował wiadomości 
i umiejętności 
określone 
programem 
nauczania w stopniu 
podstawowym (czyli 
treści łatwe do 
opanowania, które 
są konieczne dla 
kontynuowania 
nauki); 
 

• poprawnie stosuje 
wiadomości  i 
umiejętności w 
rozwiązywaniu 
problemów 
z pomocą 
nauczyciela.  

 

• ma braki                                
i trudności                    
w gromadzeniu 
wiadomości ale nie 
przekreślają one 
możliwości 
dalszego 
kształcenia;   

• rozwiązuje 
problemy                       
i zadania typowe 
teoretyczne lub 
praktyczne                     
o niewielkim 
stopniu trudności z 
pomocą 
nauczyciela; 
 

• nie opanował 
wiadomości i 
umiejętności 
określonych 
programem które 
są konieczne do 
dalszego 
kształcenia;   

• nie potrafi 
rozwiązać 
problemów                   
i zadań 
teoretycznych i 
praktycznych 
podstawowych 
nawet z pomocą 
nauczyciela;  

 
 

 

• nie potrafi 
korzystać z 
różnych źródeł 
informacji; 
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Kryteria wymaga ń w zakresie tre ści przedmiotowych  

 

• potrafi stosować 
wiadomości w 
sytuacjach 
problemowych, 

• biegle posługuje się 
wiadomościami i 
umiejętnościami 
w sytuacjach 
praktycznych 
oraz wiedzą 
znacznie 
wykraczającą poza 
program nauczania,  

• śledzi najnowsze 
osiągnięcia techniki 
i prezentuje je na 
zajęciach; 

• proponuje lub 
stosuje rozwiązania 
nowatorskie, 
nietypowe 
(projektowe, 
materiałowe); 

• osiąga sukcesy w 
konkursach z zajęć 
technicznych 
szczebla wyższego 
niż szkolny,  

• systematycznie 
korzysta z wielu 
źródeł informacji, 

• twórczo rozwija 
własne uzdolnienia. 
 

•   opanował pełny 
zakres wiedzy 
określonej w 
programie, 

• rozwiązuje 
samodzielnie 
problemy teoretyczne, 

• ambitnie realizuje 
zadania indywidualne 
-  zadania praktyczne 
realizuje 
samodzielnie, 
z dbałością i 
dokładnością; 
zwracając uwagę na 
estetykę wykonania, 
często są to prace 
autorskie, 
pomysłowe,  

• poprawnie wykonuje 
operacje 
technologiczne, 

• prace wytwórcze 
staranne, zgodne z 
projektem, 

•  bardzo chętnie 
prezentuje swoje 
zainteresowania 
techniczne, 

•  poprawnie 
rozpoznaje materiały, 
określa ich cechy, 

•  sprawnie posługuje 
się narzędziami i 
przyborami, 

• systematycznie 
korzysta z różnych 
źródeł informacji, 

• opanował w 
dużym  zakresie 
wiedzę 
określoną w 
programie, 

•  rozwiązuje 
samodzielnie 
zadania 
teoretyczne, 

• umie 
wykorzystać 
wiadomości 
podczas 
rozwiązywania 
prostych zadań 
wytwórczych, 

• sporadycznie 
prezentuje 
swoje 
zainteresowania 
techniczne, 

• poprawnie 
rozpoznaje 
materiały, 
określa ich 
cechy, 

• ekonomicznie 
wykorzystuje 
materiały, 

• poprawnie 
posługuje się 
narzędziami 
i przyborami, 

• w stopniu 
zadowalającym 
opanował 
umiejętności 
technologiczne, 

• opanował minimum 
zakresu wiedzy 
określoną w 
podstawie 
programowej, 

• rozwiązuje zadania o 
średnim stopniu 
trudności, 

• nie zawsze umie 
wykorzystać wiedzę 
do rozwiązywania 
zadań wytwórczych, 

• stosuje zasady 
dotyczące 
bezpieczeństwa 
pracy, 

• w większości 
wypadków stosuje 
zasady dotyczące 
organizacji pracy, 
mało efektywnie 
wykorzystuje czas 
pracy, 

• poprawnie posługuje 
się narzędziami, 

•  poprawnie 
rozpoznaje 
materiały, określa ich 
podstawowe cechy,  

• niedokładnie i mało 
estetycznie wykonuje 
zadania, 

• rzadko korzysta z 
różnych źródeł 
informacji, 

• systematycznie 
prowadzi 

• ma braki w 
opanowaniu 
wiedzy określonej 
w podstawie 
programowej, 

• rozwiązuje zadania 
o niewielkim 
stopniu trudności, 

• posługuje się tylko 
prostymi 
przyborami i 
narzędziami – jest 
świadomy zasad 
bhp podczas pracy, 

• wykonuje z 
pomocą 
nauczyciela proste 
operacje 
technologiczne, 

• prace wytwórcze 
niestaranne, 

• wykazuje trudności 
w organizowaniu 
pracy, wymaga 
ukierunkowania, 

• nie korzysta ze 
źródeł informacji, 

• prowadzi 
dokumentację 
niesystematycznie i 
niestarannie. 

 

• nie potrafi 
rozwiązać 
prostych zadań 
technicznych; 

• jest 
nieprzygotowany 
do zajęć (brak 
zeszytu, 
podręcznika, 
materiałów); 

• nie prowadzi 
dokumentacji 
(zeszytu, nie 
realizuje 
ćwiczeń); 

• nie wykonuje 
zadań 
wytwórczych, 

•  nie wykazuje 
zainteresowania 
przedmiotem.  
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•  systematycznie, 
poprawnie i 
estetycznie prowadzi 
dokumentację, 

• właściwie posługuje 
się urządzeniami z 
najbliższego 
otoczenia. 

• stosuje zasady 
organizacji i 
bezpieczeństwa 
pracy, 
racjonalnie 
wykorzystuje 
czas pracy, 

•  czasami 
korzysta z 
różnych źródeł 
informacji, 

•  systematycznie 
i poprawnie 
prowadzi 
dokumentację. 

 

dokumentacje, 
jednak nie zawsze 
poprawnie. 
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• Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć raz w semestrze. 
 

• Wymaga się prowadzenia zeszytu przedmiotowego..  
 

• Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
wraz z podaniem zakresu materiału. 

  

� sprawdziany wiadomo ści i umiej ętności po ka żdym zrealizowanym dziale, 
zapowiedziane dwa  tygodnie wcze śniej, z podanym zakresem.   Sprawdziany mogą 
zawierać dodatkowe zadania na ocenę celującą. 

 

� kartkówki obejmuj ące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie musz ą być zapowiadane; 
 

• Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzania zadania domowego 
oraz opanowania wiadomości i umiejętności. 

 

11. Ewaluacja PZO. 

 

Po zakończeniu roku szkolnego PZO będzie podlegało analizie i ewaluacji. 

Dokonuje się jej przy pomocy ankiety zawierającej następujące pytania badawcze: 

•  Czy znasz PZO z techniki ? 

•  Czy rozumiesz go ? 

•  Czy uważasz kryteria za sprawiedliwe ? 

•  Czy nauczyciel ocenia zgodnie z ustalonymi regułami ? 

•  Czy chciałbyś coś zmienić w dotychczasowym regulaminie ? 
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 RELIGIA 

 
Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie: 

Programu  nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonego przez 
Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9czerwca 2010 (nr 
programu AZ-3-01/10),  

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów                  
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). 

.Ocenianie ma na celu: 

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

b)      motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

c)      pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

d)     systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, 
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o Przedmiot owych Zasadach Oceniania. 

Nauczyciel na pierwszej lekcji religii w roku szkolnym zapoznaje uczniów z PZO z religii. 
Informacja dotyczy: 

• Wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen; 
• Kryteriów oceniania; 
• Form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności; 
• Częstotliwości sprawdzania i oceniania; 
• Minimalnej liczbie ocen z przedmiotu; 
• Zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych; 
• Zasady poprawiania ocen; 
• Zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był; 
• Informacji jak rodzic i uczeń może uzyskać pomoc ze strony nauczyciela 
• Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywania ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 
 

W ocenianiu z religii obowi ązują poni ższe zasady: 

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich zapotrzebowanie 

lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły). 
3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki. 
4. Mobilizacja do dalszej pracy. 
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 Prowadzenie zró żnicowanych form i rodzajów kontroli: 

 
1.Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia).
2.Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia). 

3.Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia). 

4.Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia 
procesu). 

 
  Metody kontroli i oceny: 

 
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia 
praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy, wypowiedź ustna, itp.).
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy 
zróżnicowanych zadań testowych). 

  Elementy wchodz ące w zakres oceny z religii 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 
2. Zainteresowanie przedmiotem. 
3. Stosunek do przedmiotu. 
4. Pilność i systematyczność. 
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 
6. Postawa.  

Ocenie podlegaj ą: 

1. Pisemne prace kontrolne i kartkówki, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, 
zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela        
do dwóch tygodni. 

Ponadto karkówki; zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne 
lub materiał podstawowy. Nie muszą być zapowiedziane . 

Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie. 

Prace pisemne  będą oceniane w skali punktowej przeliczanej na oceny w skali 1 - 6                    
w następujący sposób:  

                  100% - 94% - bardzo dobry 

                   93% -76% - dobry  

                   75%- 51% - dostateczny 

                   50% - 31% - dopuszczający 

                   30% - 0% - niedostateczny 

Suma punktów ze wszystkich zadań daje 100%.Uczeń, który uzyskał maksymalną liczbę punktów 
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z prac pisemnych, testów, sprawdzianów (nie dotyczy kartkówek) może otrzymać ocenę celującą. 

W wyznaczonych sprawdzianach będą znajdować się pytania otwarte na ocenę celującą.  

Uczeń, który nie pisał sprawdzianu i uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, 
ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu 7 dni w toku zajęć szkolnych w formie uzgodnionej 
przez ucznia i nauczyciela.  

Poprawiona ocena nie może być skreślona, przy czym nauczyciel może uznać poprawioną ocenę 
za ostateczną. 

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji. 

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. 

4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa. 

5. Znajomość podstawowych prawd wiary. 

6. Prowadzenie zeszytu ucznia. 

7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności. 

8. Przygotowanie do poszczególnych lekcji. 

9. Korzystanie z Pisma świętego, podręcznika i innych materiałów 

katechetycznych. 

10.Inne formy aktywności ucznia: 

· praca w grupie (udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy 

zespołu), 

· aktywność na zajęciach lekcyjnych, 

· referaty, prezentacje, 

· udział w olimpiadach, konkursach, projektach edukacyjnych. 

11.Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze 
religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, współpraca ze wspólnotą 
parafialną . 

12.Praktyki religijne nie podlegają ocenie.           

 Liczba ocen: 

 
W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny 
cząstkowe. 

Uczeń może trzy razy w ciągu semestru zgłosić nie przygotowanie do lekcji, co zostaje 
odnotowywane .Uczeń musi zgłosić nie przygotowanie na początku lekcji w trakcie sprawdzania 
obecności. 
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Poprawianie: 

 Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością 
poprawiania.  

Warunkami otrzymania zgody na dopuszczenie ucznia  do trybu uzyskania wy ższej ni ż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi ązkowych  i dodatkowych zaj ęć 
edukacyjnych s ą:  

1) długotrwała usprawiedliwiona nieobecność; 
2) sytuacje losowe lub inne uzasadnione przypadki. 
 

• Uczeń, zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela zajęć edukacyjnych ( nie później niż 
2 dni od podania proponowanej oceny rocznej ), z których chce uzyskać wyższą ocenę niż 
przewidywana, o wszczęcie procedury podwyższenia oceny, prośba powinna zawierać 
uzasadnienie; 

• nauczyciel podaje uczniowi, zakres wymagań edukacyjnych oraz termin (jednak nie 
później niż do dnia wystawienia rocznej  oceny klasyfikacyjnej) i sposób ich sprawdzenia; 

• ustalona według powyższego trybu roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych                   
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

 

Klasyfikacja:  
Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji. 

 Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady: ocena nie
będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede 
wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, 
dłuższych wypowiedzi, referatów  oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym. Uczeń, 
który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap 
szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcowo rocznej o jeden stopień.  

Obszary podlegaj ące ocenianiu na lekcjach religii: 

Formy ustne: 

Odpowiedzi ustne 

• Opowiadania odtwórcze i twórcze 
• Prezentacja 

. 

Formy pisemne: 

• Sprawdziany, testy, kartkówki 
• Zadania domowe 
• Ćwiczenia wykonane na lekcji 

 

Formy praktyczne: 
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• Realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia) 
• Rozwijanie postawy religijnej (np. udział w jasełkach, konkursach religijnych, poszerzanie 

wiadomości o literaturę religijną, korzystanie ze stron internetowych o  tematyce religijnej). 
• Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole. 

 

W przypadku dysgrafii:  

•Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym oraz na testach i kartkówkach. 

•Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności  z jej 
odczytaniem. 

W przypadku dysleksji:  

•Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów. 

•Wydłużanie czasu pracy. 

•Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń. 

Oceny bieżące stanowią o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców              
o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi  Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 

Zasady oceniania 

1. Nauczyciel religii na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 

· wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznej i rocznej (semestralnej) 
ocenie klasyfikacyjnej wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

· sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

· warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 
klasyfikacyjnej. 

2. Oceny cząstkowe – semestralne i rocznej – wyrażone są według 

skali: 

· celujący (6), 

· bardzo dobry (5), 

· dobry (4), 

· dostateczny (3), 

· dopuszczający (2), 

· niedostateczny (1). 

3. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny 
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cząstkowe. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego 
rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel religii uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony 
w statucie szkoły. 

5. Pisemne prace kontrolne przeprowadzane są dwa razy w ciągu semestru. Obejmują więcej niż 
trzy jednostki lekcyjne. Zapowiedziane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,                   
a sprawdzane są przez nauczyciela do dwóch tygodni. Natomiast zakres materiału kartkówek 
powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Na wniosek 
ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia z religii są udostępniane do wglądu uczniowi 
lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

6. Odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji. Uczeń ma 
prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi (bez konsekwencji). 

7. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana jest na bieżąco, a oceniania 
przynajmniej raz w ciągu semestru. Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu semestru zgłosić brak 
pracy krótkoterminowej (bez konsekwencji). Każdy kolejny brak pracy domowej wiąże się              
z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Kontrola znajomości podstawowych prawd wiary 
zdobywana jest podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej. 

8. Zeszyt ucznia (ćwiczenia) sprawdzany jest według ustaleń nauczyciela. Przynajmniej jeden raz 
w semestrze przeprowadzana jest kompleksowa ocena zeszytu. 

9.Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 
nauczyciel religii jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)     
o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych      
w terminie i formie określonych w statucie szkoły. 

10.Ocena śródroczna i roczna nie ma charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; 
znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego roku 
szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich przejmie 
formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym. 

11.Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej 
etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny rocznej o jeden stopień. 

12.Laureaci konkursów przedmiotowych z religii o zasięgu wojewódzkim (diecezjalnym), 
międzywojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata ww. konkursów bądź laureata lub 
finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje celującą końcową ocenę klasyfikacyjną       
z religii. 

13.Uczeń może nie być klasyfikowany z religii jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej 
lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia z religii w szkolnym 
planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny z religii. 
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14.Egzamin klasyfikacyjny z religii zdaje również uczeń: 

· realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

· spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

15.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z religii została ustalona niezgodnie   
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone             
w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

16.Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu winna być przekazana uczniowi            
i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel religii 
przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych wiadomości                      
i umiejętności. 

17.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną                  
z religii może zdawać egzamin poprawkowy. 

18.Nauczyciel religii jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie ww. wymaganiom. 

1. Wymagania ponadprogramowe (wykraczaj ące) 

Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń: 

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

· Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

· Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

· Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią 
przedmiotową i inną. 

· Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce 
katechetyczne itp.). 

· Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej. 

· Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 
zastrzeżeń. 

· Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania edukacyjne; 
jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność. 

· Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

2. Wymagania dopełniaj ące 

Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń: 
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· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

· Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii. 

· Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. 

· Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 

· Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. 

· Odznacza się pełną znajomością pacierza. 

· Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

· Aktywnie uczestniczy w religii. 

· Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. 

· Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

· Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. 

· Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem 
nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności. 

· Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

3. Wymagania rozszerzaj ące 

Na ocenę DOBRĄ uczeń: 

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

· Opanował materiał programowy z religii. 

· Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi. 

· Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez 
nauczyciela. 

· Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 

· Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

· W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

· Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i inne). 

· Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

· Jest zainteresowany przedmiotem. 

· Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

· Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

· Stara się być aktywnym podczas lekcji. 
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· Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego 
etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny. 

· Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 

4. Wymagania podstawowe 

Na ocenę DOSTATECZNĄ uczeń: 

· Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności. 

· Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. 

· Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi. 

· Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą 
nauczyciela. 

· Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela. 

· W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 

· Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi. 

· Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

· W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

· Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

· Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i umiejętności 
przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i umiejętności należą do 
przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się. 

· Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 

5. Wymagania konieczne 

Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń: 

· Opanował konieczne pojęcia religijne. 

· Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych. 

· Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. 

· Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 

· Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk. 

· Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

· Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl 
wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się. 

· Prowadzi zeszyt ucznia. 
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· Ma problemy ze znajomością pacierza. 

· Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

· Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu 
edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, 
niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym. 

· Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

 

6. Ocena NIEDOSTATECZNA 

Uczeń: 

· Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 

· Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami. 

· Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 

· Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 

· Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy. 

· Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi. 

· Nie wykazuje się znajomością pacierza. 

· Nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję. 

· Lekceważy przedmiot. 

· Opuszcza lekcje religii. 

· Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 

Wszystkie inne us talenia znajduj ą się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 
obowi ązującym w szkole oraz w zasadach oceniania opracowanych  przez Komisj ę 
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Pols ki. 
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