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Język polski 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. 4-8    

 

I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 

 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4.Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  
 

II.  OCENIANIE: 

 

1. Ocena sprawdzianów i testów. 

Szczegółowe kryteria ustalane są przy każdym teście, sprawdzianie. Przyjmuje się 

jednolitą skalę procentową przy ocenianiu sprawdzianów, testów: 

 

poniżej 33% pkt. – ndst. 

33% pkt – 49% pkt. -dop. 

50% pkt -74% pkt. – dst. 

75% pkt – 89% pkt. –  dobry 

90% pkt – 100% pkt.- bardzo dobry 

Powyżej 100% pkt. – zadania dodatkowe - celujący 

 

2. Ocena dyktand. 

0 błędów – celujący 

      1 –  błąd – bardzo dobry 

2-3 błędy – dobry 

4-5 błędów – dostateczny 

6  błędów – dopuszczający 

7  i więcej błędów – niedostateczny 

3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny. 

 

Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi dla 

ucznia zasadami pisowni. Pomyłka zaś to np. przestawienie liter, gubienie liter opuszczanie 
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znaków diakrytycznych, ale tylko wtedy, gdy nie chodzi o różnicowanie głosek: ja chcę – on 

chce. 

Błędy ortograficzne: 

– błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h; 

– błędy w zakresie pisowni nie z różnymi częściami mowy; 

– błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i; 

– błędy w zakresie pisowni cząstki –by z osobowymi formami czasownika; 

– błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-; 

– błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en. 

 

Pozostałe odstępstwa od reguł ortograficznych, w tym m.in.: pisownię wyrażeń 

przyimkowych, dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii, pisownię 

zakończeń -ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo, pisownię przedrostków z-, s-, ś-, pisownię -

by z pozostałymi częściami mowy, będą traktowane  jako błędy drugorzędne. 

Za jeden błąd ortograficzny przyjmuje się kilkukrotne popełnienie przez ucznia błędu 

w tym samym wyrazie, a także powtarzanie tego samego błędu w zapisie wyrazów 

należących do tej samej rodziny. 

 

3. Kryteria oceny wypracowania. 

TREŚĆ WYPOWIEDZI– 0-4  pkt 

(zrozumienie i realizacja tematu, ciekawy pomysł, dobór materiału). 

SEGMENTACJA TEKSTU – 0-1 pkt 

(segmentacja konsekwentna i celowa, zachowanie trójdzielnej budowy tekstu). 

STYL WYPOWIEDZI – 0-1 pkt 

(styl dostosowany do formy wypowiedzi). 

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA – 0-2 pkt 

(np. poprawna budowa zdania, właściwy dobór wyrazów, związków wyrazowych); 

2 p. – dopuszczalne 4 błędy (składniowe, leksykalne, frazeologiczne, stylistyczne lub 

fleksyjne), 

1 p. - dopuszczalnych5 błędów (składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, 

stylistycznych lub fleksyjnych), 

0 p. – powyżej 5błędów (składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, 

stylistycznych lub fleksyjnych). 

 

ORTOGRAFIA – 0-1 pkt 

1 p.- dopuszczalne 2 bł. ortograficzne, 

0 p. – powyżej 2 bł. ortograficznych. 
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Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: 

1 p. - dopuszczalne 3 bł. ortograficzne, 

0 p. – powyżej 3 bł. ortograficznych. 

 

 INTERPUNKCJA – 0 - 1 pkt 

1 p.- dopuszczalne 3 bł. interpunkcyjne, 

0 p. – powyżej 3 bł. interpunkcyjnych. 

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: 

1 p.- dopuszczalne 4 bł. interpunkcyjne, 

0 p. – powyżej 4 bł. interpunkcyjnych. 

 

 

1. ZAPIS –  0-1 

(pismo – czytelność, estetyka pracy). 

Nauczyciel ocenia wypowiedź pisemną na 0 pkt jeżeli: 

- praca w całości jest nie na temat, 

- w wypracowaniu uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej 

w poleceniu, 

- wypowiedź jest nieczytelna, 

- praca nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), 

- wypracowanie nie zajmuje połowę wyznaczonego miejsca. 

RAZEM:  11 PUNKTÓW. 

11 pkt  – cel. 

10 -9 pkt – bdb. 

8–7  pkt – db. 

6–5  pkt – dst. 

4 –3  pkt – dop. 

0d 2 pkt – ndst. 

Kryteria krótkich form wypowiedzi pisemnej podaje nauczyciel podczas lekcji. 
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4. Ocenianie wspomagające: 

- trzy plusy: ocena bardzo dobra (np. nieskomplikowane zadania domowe, aktywność podczas 

zajęć, 

dobre wywiązywanie się z zadań realizowanych w grupie, przyniesienie dodatkowych 

materiałów wykorzystywanych podczas lekcji), 

- trzy minusy: ocena niedostateczna (np. brak zadania domowego, brak aktywności 

podczas lekcji). 

Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną za trzy minusy, nie ma możliwości 

poprawy tego stopnia. 

5. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o ocenach i możliwościach ich 

poprawiania: 

- zebrania z rodzicami, 

- konsultacje indywidualne, 

- wezwanie rodziców do szkoły (powiadomienie listowne, telefoniczne lub poprzez 

i-dziennik), 

- spotkanie z nauczycielem poprzedzone wcześniejszym umówieniem się,  

- o uzyskiwanych ocenach uczniowie będą informowani na bieżąco, 

- po odpowiedzi ustnej ucznia – nauczyciel dokonuje słownego uzasadnienia oceny                    

(mówi co było dobrze, a co trzeba poprawić), 

- oceny ze sprawdzianów, prac klasowych, dyktand, kartkówek, prac domowych  

będą uzasadniane przez nauczyciela ustnie bądź pisemnie, 

- każda praca stylistyczna zawierać będzie recenzję przedstawiającą zalety 

wypracowania i to, na co trzeba zwrócić jeszcze uwagę, 

- sprawdziany, prace klasowe i dyktanda rodzice będą mogli przeanalizować 

podczas konsultacji z nauczycielem. 

 

 

 

 

6. FORMY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO  W 

KLASACH  IV-VIII 

 (W TABELCE ZAMIESZCZONO  MINIMALNE DANE W ODNIESIENIU DO 

SEMESTRU) 
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FORMA Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

Kartkówki bieżące z 

trzech ostatnich lekcji 

(niezapowiedziane)-

materiał literacki lub 

gramatyczny. 

W miarę potrzeb (minimum 5) 

Praca na lekcji lub 

praca                      w 

grupach polegająca                   

na samodzielnym 

docieraniu  do 

informacji z różnych 

źródeł. 

2 2 2 2 2 

Zadania domowe Bez limitu 

 

Prace klasowe (dwu 

lub jednogodzinne) test 

czytania ze 

zrozumieniem, 

znajomość zagadnień 

literackich, tworzenie 

własnego tekstu                    

i testy GWO 

4 4 4 4 4 

Kartkówki/ 

sprawdziany                 

ze znajomości treści 

lektury. 

2 2 3 4 3 

Dyktanda 4 4 4 3 3 

Aktywność (plusy i 

minusy) 

Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu 

Pisemne formy 

wypowiedzi (krótsze 

lub dłuższe) 

3 3 3 4 4 

Czytanie ze 

zrozumieniem 

2 2 2 2 2 

Recytacja 

/inscenizacja 

1 1 1 1 1 

Sprawdziany wiedzy  

i umiejętności z 

zakresu wiedzy o 

języku. 

2 2 2 2 2 

7. OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMI PPP I Z ORZECZENIAMI PPP 

Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie PPP są oceniani zgodnie ze wskazaniami 

zawartymi w orzeczeniu lub opinii. 

8. UWAGI KOŃCOWE: 

- ocena półroczna jest wynikiem pracy w I półroczu, 

- ocena roczna jest wynikiem pracy całego roku. 
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KRYTERIA  OCENIANIA  DLA KLASY  IV 

 

niedostateczny  

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę 

dopuszczającą, nie opanował podstawowych pojęć określonych przez podstawę programową, 

nawet przy pomocy nauczyciela nie wykonuje zadań. 

 

dopuszczający 

- uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim poziomie trudności, 
-rozumie ogólny sens słuchanych utworów , 

-identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych 

sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji, 

- stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, 

- formułuje pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym, 

wypowiada komunikaty zawierające proste informacje, 

-wygłasza tekst utworu z pamięci, 

- zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch – h, 

dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu, 

-zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, ramowego planu 

wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy wypowiedzi.  

dostateczny  

 - uczeń spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą, 

- poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 

czwartej pozwala na rozwijanie   kompetencji ujętych w programie i wynikających z 

podstawy programowej, 

- uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności 

ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej , 

-słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada, 

- wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie 

tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, 

-odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze, 

- określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, 

miejsce, bohaterowie, zdarzenia, 

- formułuje pytania otwarte , udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych, 

- wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane z 

codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą, 
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- recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens, 

-stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji, 

potrafi zastosować zasady dotyczące  pisowni wielką literą, 

-konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-

składniowym ,używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych . 

dobry  

 

- uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i 

wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne, 
-odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich, 

-uzasadnia swoje reakcje czytelnicze, objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście,  

- charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy, odczytuje przesłanie utworu, 

przedstawia własne zdanie w rozmowie, 

- udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi, 

- gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i 

postaw, w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne, 

- stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji oraz 

potrafi je zastosować w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach 

pochodnych i rodzinie wyrazów), 

-pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza 

utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, 

zwłaszcza przysłówki; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń, 

-dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia 

,umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa,  składni,  fleksji, fonetyki. 

bardzo dobry  

 

- uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy 

programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach, 

-odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów prozatorskich i poetyckich, 

- wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu , 

- oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu znaczeń 

dosłownych i przenośnych, 

-wybiera informacje wyrażone pośrednio w różnych źródłach, np. czasopismach, stronach 

internetowych; konfrontuje je z innymi źródłami, 
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-uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł 

grzecznościowych, 

- udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i 

stylistycznym, 

-komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, 

składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji z uwzględnieniem akapitów, 
-dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu . 

celujący  

- uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z 

podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 

uzdolnienia, 

-czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza listy 

lektur, 

-odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje, 

-wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we 

własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym, dostrzega różnice 

między celem programów informacyjnych, rozrywkowych, reklam, 

-przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania 

zadania, 

- podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury, dzieła także spoza kanonu lektur 

przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej; omawia je w odniesieniu do innych 

dzieł także spoza kanonu lektur, 

- interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych,  

-tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną 

konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych, 

- wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną,  fleksyjną i 

składniową oraz estetykę zapisu  wypowiedzi.                  

 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V 

 

Stopień: celujący 

 

Uczeń: 

- doskonale orientuje się w treściach programowych klasy V 

- pisze twórczo i bezbłędnie 

- dokładnie zna teksty analizowane na lekcjach 
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- wypowiedź ustna: wzorowy styl, wiadomości wykraczające poza program 

- wypowiedź pisemna:  prace literackie bezbłędne , zawierające własne przemyślenia i 

dodatkowe informacje, sprawdziany gramatyczne bezbłędne  

i realizujące dwa polecenia nadprogramowe, sprawdziany ortograficzne bezbłędne i 

zawierające trzy trudności wykonane bezbłędnie 

- reprezentuje klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych 

 

Stopień: bardzo dobry 

 

Uczeń: 

- czyta tekst z właściwą dykcją, intonacją, modulacją głosu, akcentem 

- w wypowiedziach odwołuje się do własnych doświadczeń, uzasadnia swoje zdanie 

- umiejętnie redaguje formy literackie 

- rozróżnia gatunki literackie 

- posługuje się słownikami 

- zachowuje poprawna pisownię i interpunkcję 

- wyjaśnia sens wiersza i opowiadania 

- rozróżnia środki poetyckie 

 

Stopień: dobry 

 

Uczeń: 

- płynnie i ze zrozumieniem czyta utwory, 

- redaguje krótkie, ciekawe opowiadania, 

- wypowiada się na temat utworu i zastosowanych środków poetyckich 

- redaguje opowiadanie twórcze, stosuje dialog 

- określa główną myśl utworu 

- wyjaśnia zwroty frazeologiczne i stosuje je w wypowiedziach 

pisemnych 

- układa plan szczegółowy do tekstu 

- redaguje sprawozdanie, krótka notatkę 

- tworzy różne formy rzeczownika, czasownika, przymiotnika, liczebnika, 

- wskazuje przydawkę, dopełnienie 

 

Stopień: dostateczny 

 

Uczeń: 

- redaguje krótkie opowiadanie, plan wydarzeń, wiadomość, pozdrowienia, 

telegram, krótki list, zachowując poprawną pisownię 

- czyta tekst płynnie, ze zrozumieniem 

- wskazuje poznane środki poetyckie 

- określa sytuację liryczna w wierszu i wskazuje odbiorcę lirycznego 

- wskazuje głównego bohatera i postacie drugoplanowe 

- wskazuje cechy bajki i baśni, legendy, mitu 

- odróżnia elementy realistyczne od fantastycznych 

- charakteryzuje i ocenia postać literacką 

- zna środki poetyckie 

- układa plan ramowy tekst 

- odróżnia części mowy, części zdania, 

- wyodrębnia zdania składowe w zdaniu złożonym 
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Stopień : dopuszczający 

 

Uczeń: 

- ma braki w opanowywaniu wymagań na poziomie podstawowym. 

Przy pomocy nauczyciela: 

- czyta tekst, zwracając uwagę na technikę czytania 

- redaguje krótkie opowiadanie twórcze, treść telegramu, list 

- stosuje dialog 

- odróżnia autora od podmiotu lirycznego, dostrzega strofy, rymy 

- odróżnia świat rzeczywisty od fikcji literackiej, realizm od fantastyki 

- wyszukuje w utworze wskazane środki poetyckie 

- stara się zabrać głos w dyskusji 

- wskazuje części mowy, części zdania 

- rozróżnia zdania pojedyncze i złożone 

- zna tytuły i autorów lektur, legend polskich 

- zna podstawowe zasady ortografii i interpunkcji 

 

Stopień :niedostateczny 

 

-otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą, nie 

opanował podstawowych pojęć określonych przez podstawę programową, nawet przy 

pomocy nauczyciela nie wykonuje zadań. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z  JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA KLASY VI  

 

 

Stopień :celujący        

 

Uczeń: 

- ma wiedzę, która znacznie wykracza poza program nauczania 

- chętnie bierze udział w życiu szkoły; imprezy, konkursy 

- czyta dużo książek, zgodnie z zainteresowaniami 

 - tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne 

- proponuje rozwiązanie nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania wykraczające poza 

program klasy 

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 

- swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje nowoczesne 

technologie informacyjno-komunikacyjne, 

- podejmuje działalność literacka i kulturalną 

 

Stopień: bardzo dobry 

 

Uczeń: 

- opanował w całości treści zawarte w programie nauczania 

- potrafi bez trudu dotrzeć do informacji w źródłach drukowanych  

 i medialnych 

- samodzielnie redaguje formy wypowiedzi przewidziane w programie nauczania 

- aktywnie dyskutuje jako odbiorca i nadawca 
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- doskonale rozumie treści zawarte w tekstach literackich, 

popularnonaukowych 

- samodzielnie dokonuje rozbioru gramatycznego i logicznego zdań 

 pojedynczych 

- zna i stosuje zasady pisowni i interpunkcji, błędy zdarzają się sporadycznie 

- zna terminy związane z radiem, telewizją, filmem, teatrem 

- bezbłędnie określa budowę słowotwórcza wyrazów 

- bezbłędnie wykonuje zadania z fonetyki 

 

Stopień: dobry 

 

Uczeń: 

- opanował przewidziane wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania  

podstawowe 

- czyta tekst bezbłędnie, ze zrozumieniem 

- stara się dostosować swą wypowiedź do okoliczności 

- redaguje list oficjalny, tekst instrukcji 

- stosuje różne wypowiedzenia w wypowiedziach pisemnych 

- wypowiada się na temat wiersza , uzasadniając swoje zdanie 

- określa rodzaj narracji  

- zabiera głos w dyskusji 

- podejmuje próby oceny i wyboru 

- wskazuje odpowiedni rodzaj orzeczenia, podmiotu 

- zabiera głos w dyskusji 

- buduje zdania bezpodmiotowe 

- próbuje streścić utwór fabularny 

- rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie 

- stara się stosować odpowiednią interpunkcję, poprawna ortografię 

- poprawnie używa form liczebników 

- stopniuje przymiotniki, przysłówki 

- określa cechy tekstu popularnonaukowego 

 

 

Stopień :dostateczny 

 

Uczeń: 

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym 

wymagań programowych 

- rozumie czytany tekst 

- wypowiada się na temat nastroju utworu, uczuć 

- stara się napisać list oficjalny, wykorzystując podany schemat 

- korzysta ze słowników 

- wskazuje środki poetyckie 

- wygłasza tekst z pamięci 

- redaguje prostą instrukcję, ogłoszenie, notatkę, opis 

- opisuje wygląd postaci 

- stara się dostrzec budowę wiersza 

- wyodrębnia w utworze fabułę 

- zna zasady interpunkcji, ortografii 

- wykorzystuje plan do napisania krótkiego opowiadania, układa plan ramowy 
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- rozróżnia wszystkie rodzaje głosek 

- tworzy wyrazy pochodne od podstawowych 

- określa formę czasownika 

- zna rodzaje podmiotów i orzeczeń 

- wskazuje zdania bezpodmiotowe 

 

Stopień: dopuszczający 

 

Uczeń: 

- ma braki w opanowywaniu wymagań na poziomie podstawowym. 

Przy pomocy nauczyciela: 

- czyta tekst, dbając o technikę czytania  

- w kilku słowach wypowiada się na temat utworu  

- dostrzega różnicę między językiem potocznym a poetyckim 

- znajduje poszukiwane hasło w odpowiednim słowniku 

- stara się określić nadawcę i adresata wypowiedzi 

- zna zasady redagowania listu oficjalnego, prostej instrukcji 

- odtwarza tekst z pamięci 

- nazywa cechy postaci, uczucia i przeżycia 

- znajduje ważne informacje w tekście 

- zapisuje słownictwo potrzebne do opisu postaci 

- odróżnia spójniki, przyimki od innych części mowy 

- stara się wykorzystać plan do napisania krótkiego opowiadania 

- wyraża swoje zdanie 

- czyta tekst z podziałem na role 

- odróżnia zdania pojedyncze od złożonego i równoważnika zdania 

- zna spółgłoski i samogłoski, dzieli wyrazy na głoski 

- zna wyraz podstawowy i pochodny 

- rozróżnia formy czasownika, liczebnika, rodzaje zaimków w tekście  

 

Stopień: niedostateczny 

 

-otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą, nie 

opanował podstawowych pojęć określonych przez podstawę programową, nawet przy 

pomocy nauczyciela nie wykonuje zadań. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę 

dopuszczającą, nie opanował podstawowych pojęć określonych przez podstawę programową, 

nawet przy pomocy nauczyciela nie wykonuje zadań. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 czyta lektury i wykazuje się elementarną wiedzą na temat ich treści; 

 czyta teksty współczesne i dawne, przy pomocy nauczyciela rozpoznaje w tekście 

najważniejsze informacje, wskazuje nadawcę i adresata wypowiedzi, wymienia 

elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze, rozróżnia narrację 

pierwszo- i trzecioosobową, dostrzega podstawowe wartości, takie jak: przyjaźń, 

wierność, patriotyzm; 
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 czyta utwory liryczne i przy pomocy nauczyciela odróżnia osobę mówiącą w wierszu 

od autora tekstu, bohatera utworu od podmiotu lirycznego; 

 przy pomocy nauczyciela  odróżnia dramat od innych rodzajów literackich; 

 przy pomocy nauczyciela wyszukuje proste informacje w tekście 

popularnonaukowym, naukowym, publicystycznym; 
 przy pomocy nauczyciela tworzy plan dłuższej wypowiedzi oraz streszcza i skraca 

prosty tekst; 

 stara się o estetyczny zapis wypowiedzi oraz próbuje zachować poprawność językową, 

ortograficzną i interpunkcyjną tekstu;  

 przy pomocy nauczyciela układa tekst o trójdzielnej kompozycji z uwzględnieniem 

akapitów; 

 wygłasza z pamięci krótki tekst poetycki (lub jego fragment); 
 uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela oraz rozumie polecenia i 

wypowiada się na temat. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 zna cechy oraz wymienia gatunki należące do liryki, charakteryzuje osobę mówiącą w 

wierszu, wskazuje podstawowe środki wyrazu artystycznego; 

 zna cechy epiki jako rodzaju literackiego, zna gatunki należące do epiki; 

 wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog i dialog; 
 podejmuje próby samodzielnego odczytania różnych tekstów współczesnych i 

dawnych na poziomie przenośnym; 
 podejmuje próbę samodzielnego tworzenia prac pisemnych określonych przez 

podstawę programową dla klasy VII; pisze na temat, starając się zachować przejrzystą 

kompozycję logicznej i spójnej wypowiedzi, wyraża własne zdanie i podaje 

argumenty na poparcie własnego stanowiska; 

 wykazuje dbałość o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną; 

stosuje akapity, dba o spójne nawiązania między poszczególnymi częściami 

wypowiedzi; stosuje w tworzonych tekstach podstawową wiedzę językową w 

zakresie: fonetyki, słowotwórstwa i słownictwa, fleksji i składni; 

 

 stosuje normę językową w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i 

nieoficjalnych sytuacjach mówienia; 

 

 wskazuje w tekście argumentacyjnym tezę, argument i przykłady; redaguje rozprawkę 

z prostą tezą oraz stara się dobrać do niej odpowiednie argumenty; 

 uczestniczy w dyskusji przez uważne słuchanie wypowiedzi innych jej uczestników, 

wyraża swoje zdanie i umie je uzasadnić; 

 poprawnie recytuje tekst poetycki. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną 

oraz: 

 rozumie znaczenie symboli i alegorii występujących w tekstach kultury; odczytuje 

tekst na poziomie przenośnym, interpretuje tytuł utworu oraz określa funkcję 

przeczytanego tekstu - rozróżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym; 

 wyjaśnia motywy postępowania bohaterów, ocenia ich zachowania i postawy w 

odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych; 

 samodzielnie wyszukuje potrzebne informacje w odpowiednich źródłach, sporządza 

prosty przypis; wyszukuje i porównuje informacje w różnych tekstach, m.in. 
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popularnonaukowych i naukowych; 

 płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej 

interpunkcji, akcentowania i intonacji; 

 dostrzega błędy językowe i potrafi je skorygować; dokonuje korekty tworzonego 

tekstu; 

 zachowuje poprawność językową i stylistyczną tworzonego tekstu; 

 dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i 

nieoficjalnych sytuacjach mówienia; 

 aktywnie uczestniczy w dyskusji; prezentuje w dyskusji swoje stanowisko, rozwija je 

odpowiednio dobranymi argumentami; płynnie mówi na podany temat, starając się 

zachować zasady poprawności językowej i stylistycznej; 

 pisze na temat, stosując funkcjonalną kompozycję logicznej wypowiedzi, w rozprawce 

dobiera odpowiednie argumenty, w których odwołuje się do kontekstu literackiego, 

popiera je odpowiednimi przykładami;  

 opisuje dzieło malarskie z odniesieniem do odpowiednich kontekstów; podejmuje 

próbę interpretacji tekstu kultury, np. obrazu, plakatu, grafiki. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą 

oraz: 

 wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim; 

 analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego utworu, w tym aluzję, sugestię, 

manipulację; rozpoznaje komizm, kpinę i ironię jako wyraz intencji wypowiedzi; 

odczytuje sensy przenośne i symboliczne w odbieranym tekście; 

 analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej; 

 analizuje elementy językowe w tekstach kultury (np. w reklamach, plakacie, w 

piosence), wykorzystując wiedzę o języku. 

 płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej 

interpunkcji, akcentowania, intonacji oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną, a także 

organizację rytmiczną utworu poetyckiego; 

 charakteryzując postać fikcyjną, wartościuje zachowania i postawy bohaterów, 

uwzględniając motywy ich postępowania i odwołując się do ogólnie przyjętych zasad 

moralnych; 

 analizuje uczucia własne i bohaterów literackich; 

 pisze wypowiedzi logiczne, spójne i przejrzyste pod względem kompozycyjnym i 

poprawne pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym oraz 

interpunkcyjnym; posługuje się bogatym słownictwem, redaguje różne formy 

wypowiedzi, m.in. opowiadanie z elementami dialogu i monologu, opisu, 

charakterystyki, zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie opisy, recenzję i notatkę 

(różnorodne postaci) oraz pisma użytkowe; 

 odwołując się do kontekstów, tworzy rozprawkę z tezą lub hipotezą; 

 aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środków językowych wyrażających 

stosunek mówiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi 

przedmówców, podejmuje próby prowadzenia dyskusji; polemizuje ze stanowiskiem 

innych, formułuje rzeczowe argumenty poparte celnie dobranymi przykładami. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

 czyta różne teksty (zarówno współczesne, jak i dawne, przewidziane w programie 

nauczania) na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym oraz dokonuje ich 

samodzielnej interpretacji; 
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 krytycznie ocenia i wartościuje treści, zachowania i postawy przedstawione w 

utworach w odniesieniu do systemu moralnego i etycznego; 

 praktycznie wykorzystuje informacje wybrane z tekstu literackiego, 

popularnonaukowego, naukowego; 

 pisze wypowiedzi oryginalne pod względem sposobu ujęcia tematu, w tym rozprawkę 

z hipotezą; wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową, bezbłędny 

zapis, logiczną kompozycję; bezbłędnie redaguje inne dłuższe formy wypowiedzi oraz 

podejmuje próby własnej twórczości literackiej; 

 samodzielnie buduje spójne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat, w 

których przedstawia własne stanowisko poparte przykładami argumentów 

uwzględniających różne konteksty kulturowe; 

 aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo 

przedstawia swoje stanowisko i wnioski; 

 samodzielnie poszerza wiedzę językową i wykorzystuje ją we własnych 

wypowiedziach. 

 

KRYTERIA OCENIANIA  DLA KLASY VIII 

 
Ocena niedostateczna: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 jest przygotowany do zajęć i odrabia regularnie zadania domowe; 

 w razie potrzeby szuka i korzysta z pomocy nauczyciela w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

 rozumie większość poleceń, uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela; 

 rozumie ogólny sens wypowiedzi i mówi na temat najważniejszych, omawianych treści; 

 wykazuje się elementarną znajomością treści lektur (wydarzenia, bohaterowie, czas akcji); 

 dostrzega w utworach najważniejsze wartości (miłość, przyjaźń, wierność, patriotyzm);  

 potrafi wyszukiwać proste informacje w czytanym tekście; 

 odczytuje tekst literacki i inne dzieła sztuki na poziomie dosłownym; 

 wymienia podstawoweśrodki wyrazu artystycznego wypowiedzi; 

 podejmuje próbę redagowania  krótkich i dłuższych form wypowiedzi, uwzględniając w nich 

najważniejsze, niezbędne elementy, właściwy zapis graficzny; 

 zna najważniejsze zasady ortograficzne i interpunkcyjne; w razie wątpliwości potrafi poprawnie 
skorzystać ze słownika ortograficznego;  

 ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego;   

 

Ocena dostateczna: 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz: 

 

 rozumie polecenia, uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela, potrafi odnieść się do nich 

zabierając głos w dyskusji – mówi na temat, uzasadnia swoje stanowisko, uczestniczy w dyskusji 

zgodnie z zasadami kultury; 

 określa tematykę utworu, wybiera z wysłuchanego tekstu potrzebne informacje;  

 podejmuje próby samodzielnego odczytania różnych tekstów kultury (współczesnych i dawnych) na 
poziomie przenośnym; 

 zna poetyckie środki stylistyczne oraz potrafi je wskazać w omawianych utworach;  

 potrafi wymienić oraz scharakteryzować podstawowe rodzaje i gatunki literackie; 

 wykazuje się znajomością treści lektur; 

 pisze na temat krótkie i dłuższe formy wypowiedzi, starając się zachować przejrzystą kompozycję, 

pisze teksty zrozumiałe i klarowne – układa tekst o trójdzielnej kompozycji, stosuje akapity, dba  

o spójne nawiązania między poszczególnymi częściami wypowiedzi i wykazuje dbałość o estetykę 

zapisu; 

 zna zasady ortograficzne oraz wyjątki od nich, a także najważniejsze zasady interpunkcyjne; 
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 wykazuje dbałość o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną tworzonego 

tekstu; 

 w cudzej wypowiedzi (w tym literackiej) zauważa elementy retoryki: powtórzenia, pytania retoryczne, 

apostrofy wyliczenia, wykrzyknienia; rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji, np. w 

reklamie prasowej; 

 odróżnia opinię od faktu, fikcję od kłamstwa oraz fikcję od rzeczywistości, rozumie znaczenie 

terminów realizm i fantastyka; 

 recytuje z pamięci tekst poetycki, podejmuje próbę interpretacji głosowej z uwzględnieniem tematu  
i wyrażanych emocji; 

 wykazuje podstawową wiedzę językową z zakresu fonetyki, słowotwórstwa, fleksji i składni. 

 

Ocena dobra: 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz: 

 

 wskazuje w tekstach treści informacyjne i perswazyjne, analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy 

wysłuchanego utworu, w tym aluzję, sugestię, manipulację, rozpoznaje komizm, kpinę i ironię jako 

wyraz intencji wypowiedzi; 

 samodzielnie odczytuje większość tekstów współczesnych i dawnych na poziomie przenośnym,  

a w ich odczytaniu odnosi się do różnych kontekstów; 

 interpretuje tekst literacki i inne dzieła sztuki na poziomie dosłownym i przenośnym, określa temat 

utworu i różnorakie poruszone w nim problemy;  

 odróżnia i omawia cechy gatunkowe utworów wchodzących w skład epiki, liryki i dramatu – podaje 

przykłady do nich korzystając z omawianych tekstów;   

 w komiksach, piosenkach i innych tekstach kultury popularnej znajduje nawiązania do tradycyjnych 

wątków literackich i kulturowych; 

 wyróżnia w tekście cechy stylu oficjalnego, nieoficjalnego (potocznego), urzędowego (mówionego  

i pisanego) i artystycznego; 

 wykorzystuje do pracy spis treści, wyszukuje i zapisuje cytaty z poszanowaniem praw autorskich; 

 wymienia i rozpoznaje gatunki dziennikarskie; 

 pisze na temat, stosując przejrzystą kompozycję logicznej wypowiedzi, polemizuje ze stanowiskiem 
innych, formułuje rzeczowe argumenty poparte przykładami, zachowuje poprawność językową, 

stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną tworzonego tekstu, pisze przeważnie teksty wyczerpujące 

temat, zrozumiałe, klarowne; 

 układa tekst o trójdzielnej kompozycji z uwzględnieniem akapitów, stosuje cytat i potrafi go 

wprowadzić do tekstu, pamiętając o cudzysłowie, dba o spójne nawiązania między poszczególnymi 

częściami wypowiedzi, zachowuje estetykę zapisu; 

 tworzy wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, w rozprawce formułuje tezę, hipotezę oraz 

argumenty, samodzielnie podaje przykłady do argumentów, wnioskuje, stosuje właściwe rozprawce 

słownictwo; 

 wyraża swoje zdanie i umie je logicznie uzasadnić, odnosi się do cudzych poglądów i poznanych idei; 

 aktywnie uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury, logicznie formułuje argumenty, 
prezentuje w dyskusji swoje stanowisko, rozwija je odpowiednio dobranymi argumentami, świadome 

stosuje retoryczne środki wyrazu; 

 świadomie stosuje znane mu normy językowe i zasady grzecznościowe odpowiednie dla wypowiedzi 

publicznych; 

 sprawnie stosuje w praktyce zasady ortograficzne, w razie wątpliwości korzysta z różnych słowników, 

koryguje błędy językowe w tworzonym przez siebie tekście; 

 analizuje elementy językowe w tekstach kultury; 

 stosuje w praktyce wiedzę z zakresu: fonetyki, słowotwórstwa i słownictwa, fleksji, składni. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz: 
 

 aktywnie słucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela jako uczestnik różnych sytuacji 

mówienia w czasie zajęć lekcyjnych; 

 analizuje wysłuchany tekst pod kątem zastosowanych środków językowych oraz intencji nadawcy;  

 wyraża swoje zdanie i umie je logicznie uzasadnić, czynnie się odnosi do cudzych poglądów i 

poznanych idei, podejmuje próby polemiki; 
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 rozpoznaje i rozumie przykłady manipulacji i prowokacji językowej, aktywnie je komentuje i reaguje na 

nie; 

 płynnie mówi na podany temat, zachowując zasady poprawności językowej i stylistycznej; udowadnia 

swoje racje za pomocą rzeczowych argumentów ułożonych w logiczny  wywód; 

 samodzielnie odczytuje teksty współczesne i dawne na poziomie przenośnym i symbolicznym, 

interpretuje je w różnych kontekstach, analizuje i podejmuje próby odczytania symboli i alegorii 

występujących w poznanych tekstach kultury; 

 dostrzega i wyjaśnia złożone motywy postępowania bohaterów, wartościuje ich zachowania i postawy 
w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych; 

 samodzielnie i wnikliwie analizuje różne dzieła kultury;  

 samodzielnie dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstów kultury i interpretacji wybranych zjawisk 

społecznych oraz prezentuje je w ramach różnych projektów grupowych; 

 wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym, naukowym, publicystycznym, indeksie  

i przypisach; wykorzystuje do pracy spis treści, wyszukuje i zapisuje cytaty z poszanowaniem praw 

autorskich, sporządza przypis, wyszukuje i porównuje informacje w różnych tekstach; 

 posługując się bogatym słownictwem, poprawnie redaguje różne formy wypowiedzi; 

 w tekstach własnych swobodnie wykorzystuje różne formy wypowiedzi; 

 zachowuje poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną tworzonego tekstu, pisze 

teksty wyczerpujące temat, zrozumiałe, klarowne; 

 zachowuje przemyślaną, trójdzielną kompozycję dłuższej wypowiedzi, konsekwentnie i logicznie 

stosuje akapity, dba o spójne, ciekawe nawiązania między poszczególnymi częściami wypowiedzi, 

zachowuje estetykę zapisu, jego teksty są poprawne, przejrzyste i czytelne; 

 tworzy wypowiedź o charakterze argumentacyjnym; 

 recytuje z pamięci teksty poetyckie, interpretując je głosowo z uwzględnieniem tematu i wyrażanych 

emocji; 

 umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie stosowania w praktyce zasad ortograficznych, korzysta 

ze słownika ortograficznego, by wyjaśnić wątpliwości dotyczące wyrazów rzadkich, o nietypowej 

pisowni; 

 dostrzega i dokonuje samodzielnej korekty błędów językowych w tworzonym przez siebie tekście; 

 posiada wiedzę, którą płynnie stosuje w praktyce, z zakresu fonetyki, słowotwórstwa i słownictwa, 
fleksji, składni. 

 

Ocena celująca: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz: 

 

 przejawia umiejętności oraz wiedzę wykraczające poza zakres nauczania szkoły podstawowej; 

 systematycznie i skutecznie szuka nowych informacji w celu realizacji zainteresowań humanistycznych;  

 aktywnie włącza się w działalność humanistycznych kół zainteresowań, biorąc udział w organizacji i 

przebiegu imprez szkolnych i środowiskowych; 

 aktywnie uczestniczy w realizacji projektów, będąc przewodniczącym grup projektowych lub pełniąc 

inną ważną dla danego projektu funkcję;  

 czyta różne teksty (zarówno współczesne, jak i dawne, przewidziane w programie nauczania oraz spoza 

niego) na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym i dokonuje ich samodzielnej interpretacji; 

 samodzielnie buduje spójne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat, w których  przedstawia 

własne, ciekawe stanowisko lub płynnie dowodzi przyjętych racji za pomocą popartych przykładami 

argumentów; 

 podejmuje próby własnej twórczości literackiej, świadomie stosując różnorodne środki stylistyczne, 

parafrazuje utwory znanych twórców;  

 wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis, logiczną i pomysłową 

kompozycję; 

 oceniając pracę innych, przedstawia krytyczną, rzeczową refleksję wynikającą z wnikliwej analizy 

wykonanych zadań i erudycji polonistycznej, pozostaje przy tym bezstronny i życzliwy;   

 samodzielnie poszerza wiedzę językową i wykorzystuje ją we własnych wypowiedziach 
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Język angielski 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

TECHNIKI OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

1. Odpowiedź ustna – min. raz w semestrze  

2. Sprawdzian – min. dwa razy w semestrze  

3. Kartkówki (po każdym dziale leksykalnym; ze znajomości gramatyki oraz z umiejętności 

tłumaczenia) 

4. Sprawdzanie umiejętności językowych (czytanie, słuchanie, pianie, mówienie) – min. raz w 

semestrze  

5. Zadanie domowe – min. raz w semestrze  

6. Aktywność – umiejętność oceniania minimum raz w semestrze – według potrzeb  

  

Zakres procentowy:  
 
Celujący – 100% + zadanie dodatkowe  
Bardzo dobry – 90 - 100% 
Dobry – 75 - 89%  
Dostateczny – 50 - 74%  
Dopuszczający – 33 - 49%  
Niedostateczny – 0 – 32% 

 

Klasa 4 

Treści nauczania: 

 alfabet 

 dane personalne 

 liczby 1-100 

 kolory 

 przybory szkolne 

 polecenia 

 liczba mnoga rzeczowników 

 przedimki nieokreślone 

 członkowie rodziny 

 uroczystości rodzinne 

 państwa i narodowości 

 dom 

 znajomi i przyjaciele 

 kraje anglojęzyczne 

 dopełniacz saksoński 

 zaimki dzierżawcze dla liczby pojedynczej 

 czasownik to be 

 ubrania i dodatki 

 zainteresowania 

 rzeczy osobiste 

 gadżety 

 informacje o Polsce i krajach sąsiadujących 

 geometria 

 zdania z czasownikiem to be 

 zaimki wskazujące 

 pomieszczenia w domu 

 wyposażenie domu 

 gadżety 

 rodzaje domów i okolica 

 zdania z konstrukcją there is / there are 

 przyimki opisujące położenie 

 wygląd zewnętrzny 

 problemy 

 cechy charakteru 

 podróżowanie 

 zwiedzanie 



Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – SZKOŁA PODSTAWOWA 

20 

 orientacja w terenie 

 recykling 

 materiały przyjazne środowisku 

 czasownik have got 
 

 regularna i nieregularna liczba mnoga 
rzeczowników  

 zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej 

 czasowniki wyrażające czynności 

 życie społeczne – język migowy 

 zajęcia pozalekcyjne 

 czasownik can do opisywania umiejętności 

 spójniki, rozwijanie wypowiedzi 

 czynności dnia codziennego 

 dni tygodnia 

 formy spędzania czasu wolnego 

 podawanie czasu 

 nazwy miesięcy 

 styl życia w Polsce 

 instrumenty muzyczne 

 zawody 

 zwierzęta domowe 

 ceny 

 sprzedawanie i kupowanie 

 środki płatnicze 

 praca 

 zakupy i usługi 

 czas Present Simple w pytaniach i przeczeniach 

do opisu zwierząt i ich zwyczajów 

 dyscypliny sportowe 

 zainteresowania 

 pogoda 

 pory roku 

 zdrowy tryb życia 

 styl życia 

 zdrowie 

 świat przyrody 

 sprzęt sportowy 

 czas Present Simple do opisu zdrowych 
nawyków i stylu życia 

 czasowniki opisujące emocje z konstrukcją 

gerund 

 zaimki w funkcji dopełnienia 

 słowa pytające w pytaniach szczegółowych 

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocena celująca 

 Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą  

i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. 

 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 
 zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia 

 poprawnie je zapisuje i wymawia 

 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne 
 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi 
 wypowiada się płynne, a prace pisemne mają odpowiednią długość 

 przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje 

 wypowiada się logiczne i spójnie 

 stosuje bogate słownictwo i struktury 
 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne 
 stosuje odpowiednią formę i styl 

 

Ocena dobra 

 

Uczeń: 

 zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń 
 zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, 
 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, 

 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.  
 rozumie polecenia nauczyciela, 
 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 
 wypowiada się dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość 
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 przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje 
 wypowiada się logicznie i w miarę spójnie 
 stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury 

 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji 
 stosuje odpowiednią formę i styl 

 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 
 

 zna część wprowadzonych słów i wyrażeń 
 popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie 
 zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych 
 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach 

 rozumie polecenia nauczyciela 
 częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 
 wypowiada się niezbyt płynne, ale wypowiedzi pisemne mają dostateczną długość 
 przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, 
 wypowiada się częściowo nielogicznie i niespójnie 
 stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, 
 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji 

 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 
 

 zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń 
 popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie 
 zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela 
 popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań 
 rozumie polecenia nauczyciela 
 w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa 
 rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie 
 nie wypowiada się płynne, a wypowiedzi są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania, w formie pisemnej dwa - 

trzy zdania 
 przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji 
 wypowiada się w znacznym stopniu nielogicznie i niespójnie 
 stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur, 
 uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy 

i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. 

 

Klasa 5 

Treści nauczania: 

 dane personalne  liczebniki 0-50 
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 godziny 

 pozdrowienia 

 dni tygodnia 

 członkowie rodziny 

 czasownik to be w liczbie pojedynczej 

 czasownik to be w zdaniach twierdzących 

 przeczących i pytaniach 

 zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej 

 kraje i narodowości 

 czynności życia codziennego 

 zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej 

 liczba mnoga rzeczowników 

 zaimki wskazujące this/that/these/those 

 pomieszczenia domu i ich wyposażenie 

 zainteresowania 

 kolory 

 przedmioty codziennego użytku 

 konstrukcja there is/there are 

 dopełniacz saksoński 

 przyimki miejsca. wygląd zewnętrzny 

 ubrania 

 czasownik have got w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach 

 przedmioty nauczania 

 popularne zawody 

 czas Present Simple w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 

 przysłówki częstotliwości  

 miejsca w mieście 

 miesiące 

 liczebniki porządkowe 1-31 

 tryb rozkazujący 

 czasownik can (umiejętności)  

 popularne dyscypliny sportu 

 części ciała 

 artykuły spożywcze 

 tryb rozkazujący 

 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

 pogoda 

 czas Present Continuous 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocena celująca 

 Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą  

i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. 

 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 
 zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia 

 poprawnie je zapisuje i wymawia 

 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne 
 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi 
 wypowiada się płynne, a prace pisemne mają odpowiednią długość 

 przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje 

 wypowiada się logiczne i spójnie 

 stosuje bogate słownictwo i struktury 
 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne 
 stosuje odpowiednią formę i styl 

 

Ocena dobra 

 

Uczeń: 

 zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń 
 zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, 
 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, 

 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.  
 rozumie polecenia nauczyciela, 
 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 
 wypowiada się dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość 
 przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje 
 wypowiada się logicznie i w miarę spójnie 
 stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury 
 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji 

 stosuje odpowiednią formę i styl 
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Ocena dostateczna 

Uczeń: 
 

 zna część wprowadzonych słów i wyrażeń 
 popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie 
 zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych 
 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach 
 rozumie polecenia nauczyciela 

 częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 
 wypowiada się niezbyt płynne, ale wypowiedzi pisemne mają dostateczną długość 
 przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, 
 wypowiada się częściowo nielogicznie i niespójnie 
 stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, 
 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji 

 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 
 

 zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń 

 popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie 
 zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela 
 popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań 
 rozumie polecenia nauczyciela 
 w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa 
 rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie 
 nie wypowiada się płynne, a wypowiedzi są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania, w formie pisemnej dwa - 

trzy zdania 

 przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji 
 wypowiada się w znacznym stopniu nielogicznie i niespójnie 
 stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur, 
 uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy 

i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. 

 

Klasa 6 

Treści nauczania: 

 dane personalne 

 kraje i narodowości 

 czynności życia codziennego 

 członkowie rodziny 

 pory dnia 

 kultura krajów anglojęzycznych 

 czas Present Simple w zdaniach twierdzących, 

przeczących, pytaniach ogólnych i 
szczegółowych 

 czas Present Continuous w zdaniach 
twierdzących, przeczących, pytaniach ogólnych 
i szczegółowych 
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 przysłówki częstotliwości 

 konstrukcje: like/love/hate + -ing.  

 opisywanie osób 

 opisywanie miejsc i obiektów 

 liczebniki od 100 do 1000000 

 artykuły spożywcze 

 używa konstrukcja pytań How + przymiotnik 

 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

 a, an, some, how much, how many 

 popularne zawody 

 podawanie dat 

 formy spędzania czasu wolnego 

 programy telewizyjne 

 określenia czasu 

 czasownik to be w czasie Past Simple 

 spójniki: and, or, but 

 zainteresowania 

 gatunki muzyczne 

 instrumenty 

 środki transportu 

 wskazywanie drogi 

 czas Past Simple w zdaniach twierdzących, 

przeczących, pytaniach ogólnych i 
szczegółowych 

 czas Present Perfect w zdaniach twierdzących, 

zdaniach przeczących, pytaniach ogólnych i 
krótkich odpowiedziach 

 ever i never 

 przyimki używane ze środkami transportu 

 when, then 

 krajobraz 

 zwierzęta 

 sprzęt turystyczny 

 podawanie cen 

 stopień wyższy i najwyższy przymiotników 

 bezokolicznik celu 

 zaimki one, ones 

 wygląd zewnętrzny 

 ubrania 

 konstrukcje: too + przymiotnik, przymiotnik + 

enough 

 have to w zdaniach twierdzących, zdaniach 

przeczących i pytaniach ogólnych 

 because i so 

 części ciała 

 samopoczucie 

 czas Present Continuous - plany na przyszłość 

 wyrażanie prośby przy użyciu: can/could 

 udzielanie i odmawianie pozwolenia przy 

użyciu: can/can't, 

 czasowniki modalne: must, mustn't, should, can 

 uczucia i emocje 

 ekwipunek wakacyjny 

 konstrukcję: be going to 

 czas Future Simple w zdaniach twierdzących, 

przeczących, pytaniach ogólnych i 
szczegółowych, krótkich odpowiedziach 

 zaimki i przymiotniki dzierżawcze 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocena celująca 

 Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą  

i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. 

 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 
 zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia 

 poprawnie je zapisuje i wymawia 

 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne 
 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi 
 wypowiada się płynne, a prace pisemne mają odpowiednią długość 

 przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje 

 wypowiada się logiczne i spójnie 

 stosuje bogate słownictwo i struktury 
 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne 
 stosuje odpowiednią formę i styl 

 

Ocena dobra 

 

Uczeń: 

 zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń 
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 zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, 
 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, 
 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.  

 rozumie polecenia nauczyciela, 
 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 
 wypowiada się dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość 
 przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje 
 wypowiada się logicznie i w miarę spójnie 
 stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury 
 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji 
 stosuje odpowiednią formę i styl 

 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 
 

 zna część wprowadzonych słów i wyrażeń 
 popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie 
 zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych 
 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach 
 rozumie polecenia nauczyciela 
 częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 wypowiada się niezbyt płynne, ale wypowiedzi pisemne mają dostateczną długość 
 przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, 
 wypowiada się częściowo nielogicznie i niespójnie 
 stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, 
 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji 

 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 
 

 zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń 
 popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie 

 zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela 
 popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań 
 rozumie polecenia nauczyciela 
 w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa 
 rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie 
 nie wypowiada się płynne, a wypowiedzi są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania, w formie pisemnej dwa - 

trzy zdania 
 przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji 

 wypowiada się w znacznym stopniu nielogicznie i niespójnie 
 stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur, 
 uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy 

i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. 
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Klasa 7 

Treści nauczania: 

 członkowie rodziny 

 formy spędzania czasu wolnego 

 przedmioty nauczania 

 umiejętności i zainteresowania 

 dziedziny kultury 

 twórcy i ich dzieła 

 czynności życia codziennego 

 media 

 korzystanie z urządzeń technicznych i 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 

 dane personalne 

 życie prywatne 

 czas Present Simple 

 przysłówki częstotliwości  

 struktura gerundwygląd zewnętrzny 

 rzeczy osobiste 

 uczucia i emocje 

 rodzina 

 konflikty i problemy 

 cechy charakteru 

 znajomi i przyjaciele 

 czas Present Continuous 

 przymiotniki zakończone na -ing i -ed 

 przyimki związane z czasemzwierzęta 

 okresy życia 

 cechy charakteru 

 problemy 

 zawody i czynności z nimi związane 

 styl życia 

 książki 

 świat przyrody 

 czas Past Simple dla czasownika 'to be' oraz 

czasowników regularnych 

 czas Present Simple do opisu stanów i 

doświadczeńformy spędzania czasu wolnego 

 korzystanie z  podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

 wynalazki, 

 czas Past simple z czasownikami 

nieregularnymi 

 różne formy czasowników 

 zdania przydawkowe 

 pomieszczenia i wyposażenie domu 

 obowiązki domowe 

 miejsca w mieście 

 miejsca zamieszkania, 

 czas Present Simple do opisu miejsc oraz 

swoich obowiązków 

 czasowniki modalne 'can', 'have to' i 'must' 

 przysłówki sposobu 

 części ciała 

 choroby i urazy 

 artykuły spożywcze 

 zdrowie 

 posiłki i ich przygotowanie 

 nawyki żywieniowe 

 czasy Present Simple i Past Simple i używa ich 

do opisywania doświadczeń 

 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i 

określenia ilości 

 czas Past Continuous 

 czasowniki frazowe 

 rodzaje sklepów 

 towary i ich cechy 

 środki płatnicze 

 czas Present Simple do opisu sklepów i 

produktów 

 czas Present Continuous i konstrukcję going to 

do wyrażania planów i intencji 

 czas Past Simple do przedstawienia wydarzeń 

 stopniowanie przymiotnikówpopularne zawody 
i związane z nimi czynności i obowiązki 

 uczenie się 

 edukacja, szkoła 

 oceny szkolne 

 zakupy i usługi 

 czas Present Simple do opisu czynności 

związane z wykonywaniem konkretnych 
zawodów 

 czas Future Simple do wyrażania przewidywań 

na przyszłość 

 czas Past Simple do przedstawiania wydarzeń 

 pierwszy tryb warunkowy 

 związki przymiotników z przyimkami 

 różne konstrukcje służące do wyrażania 

przyszłości 

 podróżowanie i turystyka 

 krajobrazy 

 dyscypliny sportowe 

 sprzęt sportowy i uprawianie sportu 

 wydarzenia 

 czas Present Simple do opisu miejsc 

 czas Past Simple do opisu doświadczeń 

 czas Present Perfect do przekazywania 

informacji o ostatnich wydarzeniach 

 różnica w użyciu czasu Past Simple i Present 

Perfect 
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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocena celująca 

 Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą  

i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. 

 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 

 zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia 

 poprawnie je zapisuje i wymawia 

 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne 
 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi 
 wypowiada się płynne, a prace pisemne mają odpowiednią długość 

 przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje 

 wypowiada się logiczne i spójnie 

 stosuje bogate słownictwo i struktury 
 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne 
 stosuje odpowiednią formę i styl 

 

Ocena dobra 

 

Uczeń: 

 zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń 
 zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, 
 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, 
 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.  
 rozumie polecenia nauczyciela, 
 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 wypowiada się dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość 
 przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje 
 wypowiada się logicznie i w miarę spójnie 
 stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury 
 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji 
 stosuje odpowiednią formę i styl 

 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 
 

 zna część wprowadzonych słów i wyrażeń 
 popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie 
 zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych 
 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach 
 rozumie polecenia nauczyciela 
 częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 
 wypowiada się niezbyt płynne, ale wypowiedzi pisemne mają dostateczną długość 
 przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, 

 wypowiada się częściowo nielogicznie i niespójnie 
 stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, 
 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji 

 

Ocena dopuszczająca 
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Uczeń: 
 

 zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń 

 popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie 
 zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela 
 popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań 
 rozumie polecenia nauczyciela 
 w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa 
 rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie 
 nie wypowiada się płynne, a wypowiedzi są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania, w formie pisemnej dwa - 

trzy zdania 

 przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji 
 wypowiada się w znacznym stopniu nielogicznie i niespójnie 
 stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur, 
 uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację 

 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy 

i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. 

 

Klasa 8 

 

Treści nauczania: 
 Części ciała 

 Wygląd zewnętrzny 

 Ubrania 

 Styl 

 Cechy charakteru 

 Uczucia i emocje 

 Czas Present Simple 

 Czas Present Continuous 

 Czasowniki wyrażające czynności i stany 

 Konstrukcje czasownikowe z formą gerund lub 
bezokolicznikiem 

 Czasowniki złożone 

Przymiotniki z końcówkami -ed i -ing 

 Części domu 

 Meble i wyposażenie 

 Położenie 

 Życie na wsi i w mieście 

 Rodzaje domów 

 Konstrukcja there is/are 

 Wyrażenia some/any 

 Przyimki czasu i miejsca 

 Przyimki po czasownikach i przymiotnikach 

 Liczba mnoga rzeczowników 

 Spójniki 

 Zakończenia przymiotników 

 Przymiotniki złożone 

 Czasowniki złożone 

 Rodzina 

 Etapy życia 

 Czynności codzienne 

 Czas wolny 

 Małżeństwo i związki 

 Święta i uroczystości 

 Konflikty i problemy 

 Czas Past Simple 

 Czas Present Perfect 

 Zaimki zwrotne i wzajemne 

 Rzeczowniki złożone 

 Przedmioty szkolne 

 Typy szkół 

 Miejsca w szkole 

 Przybory szkolne 

 Pracownicy szkoły i uczniowie 

 Oceny i egzaminy 

 Życie szkolne 

 Przymiotniki i przysłówki 
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 Stopniowanie przymiotników 

 Przedimki 

 Wyrażenia do porównywania: too, enough, 
as…as 

 Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym 
tworzone przy użyciu przedrostków 

 Krajobraz 

 Kierunki świata 

 Pogoda 

 Zwierzęta 

 Części ciała zwierząt 

 Rośliny 

 Klęski żywiołowe 

 Zagrożenia i ochrona środowiska 

 Czasowniki modalne can/could, may, 
must/mustn’t i have to 

 Zwrot zamierzenia 

 Czas Future Simple 

 Czas Present Continuous do wyrażania 
przyszłości 

 Przymiotniki odrzeczownikowe 

 Środki transportu i miejsca 

 Podróżowanie 

 Zakwaterowanie 

 Ekwipunek 

 Wakacje 

 Wskazywanie drogi 

 Dopełniacz saksoński 

 Zaimki wskazujące, osobowe i dzierżawcze 

 Formy dzierżawcze rzeczownika 

 Czas Past Continuous 

 Czasowniki złożone 

 Żywność i napoje 

 Ilość i opakowania 

 Posiłki 

 Przygotowanie potraw 

 Zamawianie potraw w restauracji 

 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

 Tryb rozkazujący 

 Określniki ilości używane z rzeczownikami 
policzalnymi i niepoliczalnymi 

 Kontuzje, choroby i objawy 

 Narządy wewnętrzne 

 Służba zdrowia 

 Leczenie 

 Zdrowy tryb życia 

 Uzależnienia 

 Zdania warunkowe, typ 0, 1, 2 

 Trybu rozkazujący 

 Tworzenie przymiotników 

 Technika 

 Komputery 

 Dziedziny nauki i naukowcy 

 Nauki ścisłe i przyrodnicze 

 Telefon komórkowy 

 Praca naukowca 

 Strona bierna w czasach Present Simple, Past 
Simple, Present Perfect, Future Simple i z 
czasownikami modalnymi 

 Rzeczowniki odprzymiotnikowe i 
odrzeczownikowe 

 Dyscypliny sportowe 

 Sporty ekstremalne 

 Sprzęt sportowy 

 Ludzie w sporcie 

 Miejsca uprawiania sportu 

 Współzawodnictwo 

 Liczebniki główne i porządkowe 

 Czas Past Perfect 

 Zawody 

 Miejsca pracy 

 Wynagrodzenie 

 Ludzie w pracy 

 Aspekty w pracy 

 Poszukiwanie pracy 

 Pytania pośrednie 

 Mowa zależna 

 Słowotwórstwo: tworzenie nazw zawodów 

 Rodzaje sklepów 

 Towary 

 Kupowanie ubrań 

 Pieniądze 

 Składanie reklamacji 

 Usługi 

 Reklama 

 Zaimki one/ones, other, another 

 Zdania z dwoma dopełnieniami 

 Pytania szczegółowe w różnych czasach 

 Pojęcia ogólne 

 Muzyka 

 Literatura 

 Sztuki plastyczne 

 Teatr 

 Film 

 Środki masowego przekazu 

 Zdania przydawkowe 

 Zdania okolicznikowe celu 

 Zaimki zaczynające się od some-, any-, no-, 
every- 

 Struktura państwa i urzędy 

 Problemy społeczne 

 Przestępcy i przestępstwa 

 Prawo i ściganie przestępstw 

 Pomoc społeczna 

 Zdania czasowe 

 Czasowniki złożone 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocena celująca 
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 uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i 

umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia 

 poprawnie je zapisuje i wymawia 

 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne  

 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi 

 wypowiada się płynne, a prace pisemne mają odpowiednią długość 

 przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje 

 wypowiada się logiczne i spójnie 

 stosuje bogate słownictwo i struktury 

 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne 

 stosuje odpowiednią formę i styl 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń 

 zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, 

 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, 

 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne. 

 rozumie polecenia nauczyciela, 

 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 wypowiada się dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość 

 przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje 

 wypowiada się logicznie i w miarę spójnie 

 stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury 

 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji 

 stosuje odpowiednią formę i styl 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 zna część wprowadzonych słów i wyrażeń 
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 popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie 

 zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych 

 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 wypowiada się niezbyt płynne, ale wypowiedzi pisemne mają dostateczną długość 

 przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, 

 wypowiada się częściowo nielogicznie i niespójnie 

 stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, 

 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak 

komunikacji 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń 

 popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie 

 zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela 

 popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa 

 rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje 

zadania na czytanie 

 nie wypowiada się płynne, a wypowiedzi są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze 

zdania, w formie pisemnej dwa - trzy zdania 

 przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji 

 wypowiada się w znacznym stopniu nielogicznie i niespójnie 

 stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur, 

 uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać 

komunikację 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował 

podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności 

nawet z pomocą nauczyciela. 

 braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu 

naukę na kolejnych etapach. 
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Język niemiecki 
 

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 
I 

 

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel 

języka niemieckiego będzie się kierował przy wystawianiu ocen. Przedmiotowy system 

oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

 

II 

 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie oraz rodzice zostaną poinformowani przez 

nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań z języka obcego nowożytnego, obowiązującym 

w danym roku (zakres wiadomości i umiejętności, które mają być opanowane na koniec roku 

szkolnego) oraz o sposobie i zasadach oceniania. 

 

Techniki oceniania: Realizacja: 

Sprawdzian - minimum dwa w semestrze 

Odpowiedź - minimum raz w semestrze- według potrzeb 

Kartkówka -minimum raz w semestrze- według potrzeb 

Aktywność - umiejętność oceniana minimum raz w semestrze- według 

potrzeb 

Zadanie domowe - minimum raz w semestrze- według potrzeb 

Zintegrowane sprawności językowe - raz w semestrze 

 

III 

 

1. Uczniowie za swą prace otrzymują oceny wg szkolnego systemu oceniania w skali: 1 – 6. 

 

Ocenianie roczne, semestralne oraz cząstkowe z języka obcego nowożytnego odbywa się 

według następującej skali: 

 

- ocena celująca – 6 

- ocena bardzo bobra – 5 

- ocena dobra – 4 

- ocena dostateczna – 3 

- ocena dopuszczająca – 2 

- ocena niedostateczna – 1 

 

 

Ocena Zakres procentowy 

Celująca  Powyżej 100 % (materiał dodatkowy) 

Bardzo dobra 100% – 90% 

Dobra 89% – 75% 

Dostateczna 74% – 50% 

Dopuszczająca 49% – 33% 
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Niedostateczna 32% – 0% 

 

2. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i 

umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym semestrze. Przy wystawianiu ocen 

na zakończenie semestru o ocenie semestralnej i rocznej decyduje hierarchia ważności ocen 

oraz terminowe wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac w semestrze. 

Nie są te oceny średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Największą wagę mają stopnie z prac pisemnych – testów (obejmujących dział lub większą 

partię materiału), sprawdzianów z bieżącego materiału oraz praktycznych umiejętności 

językowych (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem). Przy 

ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel uwzględnia także systematyczność pracy 

oraz możliwości intelektualne ucznia, a także udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

Ocena za pierwszy semestr jest również brana pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej.  

  

3. W ciągu semestru będą podlegać ocenie: 

 

Sprawdziany – sprawdziany są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się 

przynajmniej dwa testy (sprawdziany obejmujące dział lub większą partię materiału) 

obejmujące dział lub większą partię materiału. Sprawdziany są jednogodzinne i zapowiadane 

co najmniej tydzień wcześniej. O dokładnym terminie i zakresie pracy kontrolnej uczniowie 

zostaną powiadomieni z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, jednocześnie zostanie on 

wpisany do dziennika lekcyjnego. 

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres całego roku 

szkolnego i pozostają one do wglądu uczniów i rodziców.  

Uczeń ma prawo do wglądu do swoich prac pisemnych: sprawdzianów, kartkówek itd. Uczeń 

może poprawić sprawdzian, ale tylko w przypadku, gdy otrzymał z niego ocenę 

niedostateczną w pierwszym terminie (pisząc z klasą). Taka poprawa może się odbyć w 

terminie dwóch tygodni od momentu otrzymania wyników prac. 

 

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 

dwa tygodnie od momentu powrotu do szkoły. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i 

udostępnić uczniom testy i inne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni. 

 

Nie uwzględnia się nieusprawiedliwionego nieprzygotowania do testów. 
 

Kartkówki- bieżące kartkówki pisemne obejmują treść trzech ostatnich lekcji. Nie muszą być one 

zapowiadane i nie przewiduje się ich poprawy. 

 

Odpowiedź (wypowiedz ustna) - przynajmniej jedna w semestrze oceniająca znajomość 

wiedzy gramatycznej i leksykalnej z przedmiotu obejmująca zakres wiedzy z trzech ostatnich 

lekcji  
 

Zadania domowe- (w zeszycie przedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń lub w innej formie). 

Nauczyciel przedmiotu ocenia co najmniej dwa zadania domowe wybrane przez niego. Dwa 

razy w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania domowego, ale musi je nadrobić w 
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terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Niedostosowanie się do tego wymogu powoduje 

wpisanie oceny niedostatecznej. 
 

Prace dodatkowe – projekty, referaty i inne - opanowanie słownictwa, wyrażeń i zwrotów 1 raz w 

miesiącu 80 słówek. Istnieje możliwość podzielenia ilości słówek na mniejsze partie np. 40 słówek co 

2 tygodnie. 

Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych, 

projektów, referatów oraz innych form aktywności 

 

Aktywność werbalna ucznia na lekcji (udział w dyskusji, poprawne reagowanie na polecenia, szybkie i 

poprawne wykonywanie zadań), może być premiowane „plusem” (+). Otrzymanie pięciu plusów 

równe jest ocenie bardzo dobrej, a siedmiu – ocenie celującej. Brak zaangażowania w zajęciach na 

lekcji, brak reakcji na polecenie może być odnotowane za pomocą „minusa” (-). Pięć minusów równe 

jest ocenie niedostatecznej. - zeszyt przedmiotowy, brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić 

a w rażących przypadkach może zostać zobowiązany do przepisania całego zeszytu. 

Uczeń ma obowiązek przynosić na lekcje zeszyt, podręcznik i książkę ćwiczeń, które są 

niezbędne, aby brać udział w lekcji i wykonywać polecenia nauczyciela. Uczeń nie stosujący 

się do tego obowiązku będzie karany ocenami niedostatecznymi. 

 
Nieprzygotowanie do lekcji- Uczeń ma prawo do dwóch zgłoszeń nieprzygotowania w semestrze. 

Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć.  

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

przedmiot: język niemiecki 

Klasa 7 

Treści nauczania: 

 
 

Dział I- Hallo 

 Powitania i pożegnania, nazwy państw 

 Określanie pochodzenia  

 Odmiana czasowników regularnych 

 Odmiana czasowników nieregularnych: sein oraz haben)

  

 Szyk zdania prostego i pytającego 
 

Dział II- Taschenged 

 Liczebniki 1-100  

 Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym 

 Szyk zdania oznajmującego i pytającego 

 Szyk dania pytającego z pytajnikiem o uzupełnienie tzw. 

W-Frage 
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Dział III- Schule  

 Nazwy czynności podczas lekcji (nazwy przyborów 

szkolnych, tryb rozkazujący czasowników) 

 Nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy dni tygodnia 

(odmiana form möchte, lesen) 

 Wyrażanie własnej opinii na temat przedmiotów szkolnych- 

zdanie współrzędnie złożone z denn Określenia służące do wyrażania opinii (spójniki und, 

oder, aber) 

 Określenia służące do opisu osób w klasie (zaimki 

dzierżawcze) 

 Przeczenie kein w mianowniku oraz bierniku 

 Opisywanie osób i ich ulubionych zajęć szkolnych 

(odmiana czasownika mögen) 

 Nazwy sprzętu technicznego i przymiotniki wartościujące; 

rzeczownik w mianowniku z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym 

 Liczba mnoga rzeczowników 

 

Dział IV- Meine Welt 

 Nazwy zwierząt , określenia służące do opisu 

zwierząt(odmiana czasowników nieregularnych) 

 Rodzajnik określony i nieokreślony rzeczowników 

 Nawy wyposażenia pomieszczeń; rzeczowniki w bierniku 

 Nazwy aktywności sportowych nazwy sprzętu sportowego  

 Czasowniki nieregularne: fahren/laufen 

 Nazwy sprzętu technicznego i przymiotniki wartościujące  

 Aktywności w czasie wolnym (odmiana czasowników tanzen i reiten; pytania o 

rozstrzygnięcie) 

 Zwroty i słownictwo związane z pisaniem ogłoszenia

 rzeczownik w bierniku 

 Nazwy czynności życia codziennego 

 Formy spędzania czasu wolnego  

 Określenia służące do opisu wyglądu 

 Określenia służące do opisu wyglądu i zainteresowań  

 Formy spędzania czasu wolnego 

 Nazwy obiektów sportowych 

 

Dział V- Familie 

 Nazwy członków rodziny 

 Budowa zdań z dwoma czasownikami- odmiana 

czasownika modalnego konnen 

 Nazwy cech charakteru 

 Słownictwo służące do opisu upodobań- zaimki osobowe w 

bierniku, rzeczowniki własne w dopełniaczu 

 Słownictwo związane z praca zawodową 

 Nazwy świąt i uroczystości w krajach niemieckojęzycznych 

 Nazwy opisujące uczucia i emocji
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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

 

Ocena celująca 

 Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą  

i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. 

 

 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 
 zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia 

 poprawnie je zapisuje i wymawia 

 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne 
 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie 

poprawić 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi 

 wypowiada się płynne, a prace pisemne mają odpowiednią długość 

 przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje 

 wypowiada się logiczne i spójnie 

 stosuje bogate słownictwo i struktury 

 popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne 
 stosuje odpowiednią formę i styl 

 

Ocena dobra 

 

Uczeń: 

 zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń 

 zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, 
 zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, 

 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.  

 rozumie polecenia nauczyciela, 
 poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 wypowiada się dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość 

 przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje 

 wypowiada się logicznie i w miarę spójnie 
 stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury 

 popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji 

 stosuje odpowiednią formę i styl 
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Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 

 zna część wprowadzonych słów i wyrażeń 

 popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie 
 zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych 

 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach 

 rozumie polecenia nauczyciela 
 częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie 

 wypowiada się niezbyt płynne, ale wypowiedzi pisemne mają dostateczną długość 

 przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, 

 wypowiada się częściowo nielogicznie i niespójnie 
 stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, 

 popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 
 

 zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń 

 popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie 

 zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela 
 popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa 
 rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na 

czytanie 

 nie wypowiada się płynne, a wypowiedzi są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania, w 

formie pisemnej dwa - trzy zdania 
 przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji 

 wypowiada się w znacznym stopniu nielogicznie i niespójnie 

 stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur, 
 uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację 

 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował 

podstawowej wiedzy 

 i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na 

kolejnych etapach. 
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Klasa 8 

Treści nauczania :  

Dział I – Alltag 

 Wyrażenia związane z muzyką 

 Obowiązki domowe 

 Nazwy pór roku i zjawisk atmosferycznych 

 Czasowniki zwrotne 

 Czasowniki złożone 

 Czasowniki modalne müssen i können 

Dział II – MeinWohnort 

 Nazwy środków transportu 

 Zalety i wady środków transportu 

 Nazwy miejsc w mieście 

 Określenia związane z miejscem zamieszkania 

 Elementy krajobrazu 

 Odmiana rzeczowników w celowniku (Dativ) w połączeniu z przyimkiem mit 

 Przyimek in z biernikiem (Akkusativ) i celownikiem (Dativ) 

Dział III – Essen  

 Nazwy artykułów spożywczych, nazwy opakowań 

 Nazwy potraw  

 Rzeczowniki po określeniach miary i wagi 

 Liczebniki w oznaczeniu miary i wagi 

 Stopniowanie przymiotników i przysłówków 

 Zaimki osobowe w celowniku (Dativ) 

 Zdania okolicznikowe przyczyny z weil 

Dział IV – Gesundheit 

 Nazwy części ciała i dolegliwości 

 Zdrowy styl życia 

 Wyrażenia związane z niepełnosprawnością 

 Czasowniki modalne dürfen, wollen i sollen 

 Zdania warunkowe z wenn 

 Czasowniki sein i haben oraz czasowniki modalne w czasie przeszłym Präteritum 

Dział V – Reisen 

 Nazwy aktywności podczas wakacji 

 Nazwy środków transportu  

 Czas przeszły Perfekt czasowników regularnych 

 Czas przeszły Perfekt czasowników złożonych 

 Czas przeszły Perfekt czasowników nieregularnych 

 Liczebniki porządkowe 
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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocena celująca  
 

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami 

wykraczającymi ponad te kryteria.  

 

Ocena bardzo dobra  
 

Uczeń:  

 
zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia  

poprawnie je zapisuje i wymawia  

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne  

popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić  

rozumie polecenia nauczyciela  

poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie  

zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi  

wypowiada się płynne, a prace pisemne mają odpowiednią długość  

przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje  

wypowiada się logiczne i spójnie  

stosuje bogate słownictwo i struktury  

popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne  

stosuje odpowiednią formę i styl  

 

Ocena dobra  
 

Uczeń:  

 
zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń  

zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,  

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,  

popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.  

rozumie polecenia nauczyciela,  

poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie  

wypowiada się dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość  

przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje  

wypowiada się logicznie i w miarę spójnie  

stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury  

popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji  

stosuje odpowiednią formę i styl  

 

Ocena dostateczna  

 
Uczeń:  

 

zna część wprowadzonych słów i wyrażeń  

popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie  

zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych  

popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach  

rozumie polecenia nauczyciela  
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częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie  

wypowiada się niezbyt płynne, ale wypowiedzi pisemne mają dostateczną długość  

przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji,  

wypowiada się częściowo nielogicznie i niespójnie  

stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,  

popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji  

 

Ocena dopuszczająca  
 

Uczeń:  

 
zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń  

popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie  

zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela  

popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań  

rozumie polecenia nauczyciela  

w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa  

rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na 

czytanie  

nie wypowiada się płynne, a wypowiedzi są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania, w formie 

pisemnej dwa - trzy zdania  

przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji  

wypowiada się w znacznym stopniu nielogicznie i niespójnie  

stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,  

uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację  

 

Ocena niedostateczna  

 
Uczeń:  

 

nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował 

podstawowej wiedzy  

i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.  

 braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na 

kolejnych etapach. 
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Historia 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 

   

 CELE KSZTAŁCENIA –  WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

I. Chronologia historyczna. 

1. Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

2. Posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., okres n.e., 

tysiąclecie, wiek, rok. 

3. Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami historycznymi. 

4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i 

ustalanie 

związków przyczynowo-skutkowych. 

5. Dostrzeganie zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym.  

 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba 

wyciągania z nich wniosków. 

2. Lokalizacja w przestrzeni procesów, zjawisk i faktów historycznych przy wykorzystaniu map i 

planów 

w różnych skalach. 

3. Rozróżnianie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej. 

4. Objaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie zjawisk i procesów historycznych. 

5. Dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we 

współczesności. 
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III. Tworzenie narracji historycznej. 

1. Konstruowanie ciągów narracyjnych przy wykorzystaniu zdobytych informacji źródłowych.  

2. Posługiwanie się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia. 

3. Przedstawianie argumentów uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów i 

postaci historycznych. 

4. Tworzenie krótkich i długich wypowiedzi: planu, notatki, rozprawki, prezentacji.  

 

 

 

 OCENIANIE:  

Skala ocen: 

W ocenianiu zarówno cząstkowym jak i śródrocznym oraz końcowym przyjęto następującą skalę 

ocen: 

6 – celujący (powyżej 100% pkt.) 

5 - bardzo dobry (90% pkt – 100% pkt.) 

4 – dobry (75% pkt – 89% pkt.) 

3 – dostateczny (50% pkt -74% pkt.) 

2 – dopuszczający (33% pkt – 49% pkt.) 

1 – niedostateczny (  poniżej 33% pkt.) 

 

FORMY  OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH HISTORII  

W KLASACH  IV-VIII 

 (W TABELCE ZAMIESZCZONO  MINIMALNE DANE W ODNIESIENIU DO SEMESTRU) 

 

 

 

FORMA Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

Kartkówki bieżące z 

trzech ostatnich lekcji. 

W miarę potrzeb (minimum 3) 
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Praca na lekcji lub 

praca  w grupach               

( praca z 

podręcznikiem, mapą, 

tekstem źródłowym lub 

samodzielnie 

pozyskanymi 

materiałami 

pochodzącymi                  

z rożnych źródeł). 

2 2 2 2 2 

Zadania domowe Bez limitu 

 

Sprawdziany 

jednogodzinne z 

zakresu wiedzy z 

jednego działu 

podręcznika. 

2 2 2 2 2 

Aktywność  Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu 

Pisemne formy 

wypowiedzi (krótsze 

lub dłuższe) 

1 1 1 1 1 

Zeszyt ćwiczeń  

( ocena po 

zakończeniu działu ) 

2 2 2 2 2 

Praca dodatkowa 

( dla uczniów 

chętnych, np. 

prezentacja 

multimedialna, 

prowadzenie lekcji, 

wykonanie albumu). 

Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu 

Osiągnięcia w 

konkursach różnego 

szczebla. 

zgodnie z 

uzyskanym 

wynikiem 

zgodnie z 

uzyskanym 

wynikiem 

zgodnie z 

uzyskanym 

wynikiem 

zgodnie z 

uzyskanym 

wynikiem 

zgodnie z 

uzyskanym 

wynikiem 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA 

 

Ocena dopuszczająca – uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy; 

- wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych, dokonywać 

opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych; 

 

Ocena dostateczna - uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty ze 

zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze umiejętności 

przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie, w którym 

wieku doszło do danego zdarzenia, porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej, 

odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu; 

 

Ocena dobra – uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym, 

wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, dostrzegać ciągłość rozwoju 

kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować wiedzę uzyskaną              z rożnych źródeł, samodzielnie 

poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, umiejętnie posługiwać się mapą, 

odczytywać wiadomości z wykresów i tabel; 

 

Ocena bardzo dobra – uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą, lecz także zrozumieniem 

procesów historycznych; powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści 

historyczne w związki przyczynowo-skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości oraz 

porównywać epoki i okresy; 

 

Ocena celująca – uczeń wykazuje się rozległą wiedzę historyczną, świadczącą                               o 

uzdolnieniach humanistycznych, ponadto wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem. Osiąga 

sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. w olimpiadach historycznych). Bierze czynny 

udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym 

koleżankom i kolegom w nauce. 

 

 

Indywidualizacja pracy z uczniem. 

 

Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie PPP są oceniani zgodnie ze wskazaniami zawartymi  

w orzeczeniu lub opinii. 
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W pracy z liczną klasą, zróżnicowaną intelektualnie i społecznie należy odpowiednio 

zaplanować proces dydaktyczny poprzez przemyślany dobór metod nauczania i środków 

dydaktycznych dostosowanych do pracy zarówno z uczniami zdolnymi, jak i z uczniami mającymi 

problemy w nauce.  

W pracy z uczniem zdolnym wskazane jest zastosowanie wszystkich rodzajów metod: 

podających, problemowo - poszukujących oraz aktywizujących. Uczniom, którzy są zainteresowani 

historią, możemy polecić pisanie dłuższych prac, czytanie opracowań popularnonaukowych oraz 

udział w konkursach przedmiotowych i historycznych, najpierw szkolnych, a dopiero później na 

szczeblu odpowiednio wyższym. Uczniom zdolnym                    i zainteresowanym przedmiotem 

można polecić rozwiązywanie dłuższych testów humanistycznych, czytanie i analizowanie tekstów 

źródłowych, uczestnictwo w kółku zainteresowań. 

Praca z uczniem mniej zdolnym, wymaga od nauczyciela wiele cierpliwości. Przed 

przystąpieniem do pracy należy ustalić, które z zastosowanych metod i form pozwalają na uzyskanie 

zadowalających wyników i jakie są przyczyny słabszych wyników ucznia. Indywidualizacja pracy, to 

nie tylko dostosowanie wymagań i tempa pracy do możliwości różnych uczniów. Równie istotne jest 

uwzględnienie zainteresowań uczniów i ich wykorzystanie do uczenia się przedmiotu.  

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim realizują podstawę programową 

kształcenia ogólnego w formie zmodyfikowanych treści i zadań i podlegają przedmiotowemu 

systemowi oceniania. Zarówno podczas stawiania im zadań, jak i ocenianiu stopnia ich realizacji, 

uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka oraz wskazania PPP zawarte w orzeczeniu o 

kształceniu specjalnym. 

Oceniamy: 

 Pozytywne zachowania i postawy. 

 Osiągane postępy w nauce. 

 Umiejętności pracy w grupie. 

 Stosunek do przedmiotu. 

 Aktywność i motywację do pracy. 
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Wiedza o społeczeństwie 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

I. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie obejmuje ocenę wiadomości i 

umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz z zaangażowania ucznia. 

 

II. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości:  

 

1. Wykorzystanie i tworzenie informacji ( odróżnianie faktów od opinii, odczytywanie i 

interpretowanie różnych informacji , rozpoznawanie funkcji, jakie pełnią media, 

wskazywanie, jak media i reklama mogą kształtować opinię publiczną). 

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów ( wskazywanie przyczyn powstawania 

konfliktów ,wskazywanie różnych sposobów rozwiązywania konfliktów).  

3. Współdziałanie w sprawach publicznych ( umiejętność formułowania oraz wypełniania 

druków i pism urzędowych, znajomość zasad funkcjonowania szkoły i urzędów samorządu 

terytorialnego). 

4. Znajomość zasad i procedur demokracji ( cechy państwa demokratycznego, znajomość 

genezy państwa i narodu, wskazywanie różnic między republiką a monarchią, rozróżnianie 

państw demokratycznych, autorytarnych i totalitarnych, wskazywanie roli partii w 

demokracji, znajomość systemów partyjnych i polskich partii politycznych). 

 5. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej ( znajomość zasad  ustroju RP i  

             zadań władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, ocenianie symboliki 

             narodowej, rozróżnianie mniejszości narodowych i etnicznych, znajomość zasad  

             nabywania obywatelstwa) . 

6. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej (znajomość roli i funkcji pieniądza, umiejętność 

planowania budżetu gospodarstwa domowego, znajomość mechanizmów funkcjonowania 

gospodarki rynkowej, omawianie zasad działania budżetu państwa i systemu funkcjonowania, 

znajomość przyczyn i skutków bezrobocia, znajomość procedur zakładania własnej firmy i 

różnej formy zatrudnienia).  

7. Umiejętność prowadzenia dyskusji i debaty na określony temat..  

8. Posługiwanie się językiem przedmiotu.    
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9. Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku lub 

schematu. 

10. Tworzenie i prezentacja referatów, i krótkich wystąpień na forum klasy.  

11. Interpretacja różnych materiałów źródłowych i wyciąganie wniosków.  

 

III Techniki oceniania: 

 

a. Wypowiedzi ustne (dyskusja, debata, odpowiedź ustna) - 1 raz w semestrze. 

 

b. Sprawdziany pisemne (testy) sprawdzające wiadomości i umiejętności, przeprowadzane 

po zakończeniu każdego działu, zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej – 2 razy 

wsemestrze. W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu w szkole obowiązek napisania 

sprawdzianu zostaje przesunięty na następną, najbliższą lekcję po jego nieobecności. W 

przypadku dłuższej nieobecności, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną formę i termin 

zaliczenia materiału objętego sprawdzianem. Osoby które otrzymały ocenę niedostateczną ze 

sprawdzianu mają obowiązek poprawić go w w ciągu dwóch tygodni od momentu informacji 

o ocenie( inny termin poprawy musi być uzgodniony  z nauczycielem przedmiotu).  

 

c. Kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności wynikających z aktualnie 

realizowanych treści programowych i materiału poznanego wcześniej z nim związanego 

(mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane) lub z większej partii materiału zapowiadane 

wcześniej - 3 razy w semestrze. 

 

d. Prace domowe polegające na sprawdzaniu umiejętności nabytych w trakcie realizowania 

bieżącego materiału - 1 raz w semestrze.  

 

e. Aktywność ( praca w grupie, aktywność indywidualna)   - 2 razy w semestrze. 

 

f. Prezentacje i projekty przygotowane w parach lub indywidualnie dotyczące zagadnień i 

problemów poruszanych w czasie zajęć lekcyjnych - 2 razy w semestrze. 

 

* Sposoby uzupełniania  poprawiania prac pisemnych : 
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               - w przypadku nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie pisania 

sprawdzianu/testu  

                 obowiązek napisania zostaje przesunięty na następną, najbliższą lekcję po jego  

                 nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności, uczeń  może uzgodnić z 

                 nauczycielem inną formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem. 

                 Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną ze sprawdzianu mają obowiązek 

                 poprawić go w ciągu dwóch tygodni od momentu informacji o ocenie ( inny termin 

                 poprawy musi być uzgodniony z nauczycielem przedmiotu).  

 

IV. Oceny z pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) 

 

a. Niedostateczna - poniżej 33% punktów. 

a. Dopuszczająca - od 33% do 49% punktów . 

b. Dostateczna – od 50% do 74% punktów.  

c. Dobra –  od 75% do 89% punktów. 

d. Bardzo dobra –   od 90% do 100% punktów .  

e. Celująca – otrzymuje uczeń, który uzyskał  od 90% do 100% punktów z pracy ,  a ponadto 

prawidłowo rozwiąże  zadania o zwiększonym stopniu trudności lub wykraczające poza treści 

obowiązkowe.  

 

1.Uczeń ma wgląd do swojej pracy pisemnej na lekcji, a rodzice w szkole w obecności 

nauczyciela wiedzy o społeczeństwie uczącego danego ucznia, po uprzednim zgłoszeniu 

nauczycielowi chęci przejrzenia pracy.  

2.Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną ucznia, jeśli stwierdzi jej 

niesamodzielność. Stwierdzenie tego faktu jest podstawą do wystawienia oceny 

niedostatecznej z pracy pisemnej.  

3.Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie do dwóch tygodni.  

4.Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu wg w/w zasad. Do 

idziennika, zamiast oceny uzyskanej poprzednio, wpisuje się ocenę „poprawioną”.  

5.Ocena półroczna jest wynikiem efektów pracy ucznia w I semestrze. 

6.Ocena roczna jest wynikiem efektów pracy ucznia przez cały rok. 
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7.Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z wymaganiami 

edukacyjnymi. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane uczniom, a przez 

cały rok są dostępne dla uczniów i rodziców na stronie www szkoły. Oceny są jawne, 

oparte o poznane kryteria.  

8.Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku 

szkolnego. 

9. Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach 

cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie 

indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas 

takich spotkań, są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany. 

10.Uczniowie z orzeczeniami i opiniami z PPP są oceniani wg odrębnych zasad. 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  

 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

     - wyróżnia się szeroką , samodzielnie zdobytą wiedzą, wykraczającą poza program  

                    nauczania WOS 

                - posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości 

                - samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, są one 

                   wzorowe zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym 

                - nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych sądów i opinii, które  

                   potrafi prawidłowo i przekonująco uzasadnić 

                - doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje 

                - wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej  

                   i społecznej Polski, Europy i świata 

                - ciągle poszerza swoją wiedzę. 

 

             b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

                  - opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem 

                    nauczania 

                 - sprawnie i samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy 

                 - rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię 



Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – SZKOŁA PODSTAWOWA 

50 

                 - samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 

wykorzystując  

                   wiedzę zdobytą w szkole i poza nią 

                  - potrafi oceniać zachowania ludzi, 

                  - umie współpracować w grupie 

                  - aktywnie uczestniczy w lekcjach 

                 - systematycznie przygotowuje się do zajęć 

                 - potrafi przekonująco uzasadnić swoje zdanie 

 

             c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

                 - nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie 

utrudnia                          

                   mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej 

                 - rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnym  

                   świeci i Polsce 

                 - rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego, gospodarczego  

                   i społecznego  

                 - poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji 

                 - wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, 

selekcjonowaniu 

                   wartościowaniu, uzasadnianiu 

                 - umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. 

 

             d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

                  - opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania 

                  - potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne 

                  - pod kierunkiem nauczyciela posługuje się prostymi środkami dydaktycznymi 

                    wykorzystywanymi na lekcji 
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                  - wykazuje się niewielką aktywnością na lekcjach 

                  - pod kierunkiem nauczyciela wykonuje najprostsze zadania. 

 

 

              e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

                     - ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności 

                    przewidzianych w programie, ale nie umożliwia mu to dalszego poznawania 

                    treści programowych w następnych etapach edukacji 

                  - zadania i polecenia, które wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela 

                     mają niewielki stopień trudności 

                  - prowadzi zeszyt przedmiotowy w sposób staranny 

                  - podejmuje próby poszerzenia wiedzy i umiejętności. 

 

 

              f) Ocenę niedostateczną 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 , nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na 

lekcjach 

                - nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

                - odmawia wykonania poleceń , nie odrabia zadań domowych 

                - nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

 

 

 

   Uwagi końcowe: 
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                 Wiedza o społeczeństwie jest specyficznym przedmiotem ze względu na 

bezpośredni     

              związek treści lekcji z codziennym życiem oraz interdyscyplinarny charakter 

Sprawdzenie 

              pozyskanej wiedzy i umiejętności następuje często natychmiast. Dlatego też na 

bieżące  

              oceny składa się przede wszystkim ocenianie aktywności ucznia na lekcji 

przejawiające się  

              gotowością do udziału w zajęciach, uczestnictwo  w dyskusji, stawianie pytań, 

              formułowanie problemów do dyskusji, wyrażanie własnych poglądów, 

argumentowanie 

              swoich przekonań, posługiwanie się różnymi źródłami wiedzy. 
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Matematyka 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z MATEMATYKI DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 

I. Kontrakt z uczniami 

II. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

III. Techniki bieżącego sprawdzania i oceniania wiedzy 

i umiejętności uczniów  

 

I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem. 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia i jego wkład 

pracy. 

3. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

4. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest 

zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.  

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem. 

6. Każdą pracę klasową, napisaną przez ucznia na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą 

można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia 

podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz.  

1. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji oraz 

dotyczą podstawowych pojęć, definicji i umiejętności bezpośrednio związanych z tymi 

lekcjami. Ocen z kartkówek nie można poprawiać. 

7. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” lub „minusami”. Przez aktywność na 

lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. Za pięć 

„plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za trzy „minusy” – ocenę 

niedostateczną.  

8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do 

lekcji, które zgłasza na początku lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: 

brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, 
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brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń 

otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

9. Prace domowe są sprawdzane bez zapowiedzi. Jeżeli uczeń zatai brak pracy domowej, 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

 

Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów są przeliczane na stopnie według 

następującej skali: 

 

 

 

 

 

 

90% - 100% + zadanie dodatkowe celujący 

90% pkt. – 100% pkt. bardzo dobry 

75% pkt. – 89% pkt. dobry 

50% pkt. – 74% pkt. dostateczny 

34% pkt. – 49 % pkt. dopuszczający 

poniżej 33% pkt. niedostateczny 

 

II. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

wg programu „Matematyka z plusem”. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI  

W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 umie tabliczkę mnożenia 

 potrafi dodawać i odejmować w pamięci liczby w zakresie 200  

 umie pamięciowo mnożyć liczby jednocyfrowe przez dwucyfrowe w zakresie 200 

 umie pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe  lub dwucyfrowe  
   w zakresie 100  

 mnoży i dzieli przez 10, 100, 1000 

 dodaje i odejmuje pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego  
   i z przekroczeniem jednego progu dziesiątkowego 

 mnoży pisemnie liczbę dwucyfrową przez jednocyfrową 

 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z zachowaniem kolejności wykonywania 

działań, gdy nie występują nawiasy 

 zaznacza na osi liczbowej liczbę naturalną 

 rozpoznaje podstawowe figury geometryczne 

 rozpoznaje proste prostopadłe oraz proste równoległe 
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 rozpoznawać odcinki prostopadłe oraz odcinki równoległe 

 nazywa i mierzy kąty 

 zna jednostki pola 

 zna zależności między jednostkami: długości, masy 

 oblicza pole i obwód kwadratu 

 kreśli i rozróżnia koła i okręgi 

 porównuje ułamki zwykłe o równych mianownikach 

 dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach 

 zapisywać i odczytuje ułamki dziesiętne 

 pamięciowo i pisemnie dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne o jednakowej liczbie  

cyfr po przecinku 

 umie wyróżnić prostopadłościan spośród figur przestrzennych 

 rozwiązuje z pomocą nauczyciela bardzo proste zadaniach. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą  

 i ponadto: 

 mnoży pisemnie liczbę wielocyfrową przez jednocyfrową 

 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z zachowaniem kolejności wykonywania 

działań, gdy występują nawiasy 

 zna pojęcie potęgi 

 zamienia ułamek dziesiętny na zwykły 

 porównuje  ułamki zwykłe o równych licznikach 

 skraca (rozszerza) ułamki zwykłe do danego licznika 

 wymienia dzielniki danej liczby dwucyfrowej, 

 wykonuje dzielenie z resztą (w zakresie 100), 

 potrafi powiększać lub pomniejszać kilkukrotnie liczbę 

 przedstawia za pomocą znaków rzymskich liczby nie większe niż 30 

 odczytuje liczby zapisane za pomocą znaków rzymskich nie większych niż 30 

 kreśli kąty o podanej mierze 

 oblicza pole i obwód prostokąta 

 dodaje i odejmuje  ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

 kreśli promienie, cięciwy i średnice koła lub okręgu 

 kreśli odcinki w skali  

 rysuje siatki prostopadłościanów i sześcianów 

 zna budowę prostopadłościanu  

 oblicza pole powierzchni sześcianu 

 rozwiązuje proste zadania tekstowe. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną  

i ponadto: 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego  

rozwiązywania typowych zadań 

 oblicza dzielną (dzielnik), mając iloraz i dzielnik (lub dzielną) 

 oblicza dzielną, mając iloraz, dzielnik oraz resztę z dzielenia 

 zna związek potęgi z iloczynem 

 oblicza kwadraty i sześciany liczb 

 oblicza wartość wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych  

z uwzględnieniem kolejności działań, nawiasów i potęg 
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 porównuje sumy i różnice, nie wykonując działań 

 mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe 

 zna pojęcia: brutto, netto, tara i rozwiązuje zadania tekstowe związane  

z tymi pojęciami 

 zamienia wyrażenia dwumianowane na jednomianowane i odwrotnie 

 rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania  

i zamiany ułamków zwykłych 

 zapisuje ułamki zwykłe w postaci nieskracalnej 

 porządkuje i porównuje ułamki dziesiętne 

 klasyfikuje kąty 

 kreśli łamaną danej długości, oblicza długość łamanej 

 oblicza długość boku kwadratu, znając jego pole 

 kreśli prostokąty i okręgi w skali 

 oblicza długości odcinków w skali lub w rzeczywistości 

 przyporządkowuje fragment mapy do odpowiedniej skali 

 oblicza długość krawędzi sześcianu, znając sumę wszystkich jego krawędzi 

 oblicza sumę długości krawędzi prostopadłościanu. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą 

i ponadto: 

 oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego 

 oblicza na podstawie skali długość odcinka na planie (mapie)  lub w rzeczywistości 

 porównuje wielkości podane w różnych wielkościach 

 oblicza miary kątów przyległych 

 rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań pisemnych 

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące własności liczbowe 

 odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim 

 osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu szkolnym 

 bierze udział w pracach koła matematycznego. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą  

i ponadto: 

 potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych 

 dostrzega zasady zapisu ciągu liczb naturalnych 

 zapisuje liczby, których cyfry spełniają podane warunki 

 porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach i licznikach 

 zapisuje jednocyfrowe liczby za pomocą czwórek, znaków działań i nawiasów 

 bierze aktywny udział w konkursach matematycznych na szczeblu wyższym niż 

szkolny 

 samodzielnie lub na zajęcia pozalekcyjnych poszerza własna wiedzę, zainteresowania i 

umiejętności matematyczne 

 rozwiązuje nietypowe zadania tekstowego. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI  

W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 pamięciowo dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100 

 pamięciowo mnożyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie 100 

 pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe  

w zakresie 100 

 porównuje liczby naturalne 

 dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli pisemnie liczby naturalne 

 wskazuje lub podaje wielokrotności liczb naturalnych 

 wskazuje lub podaje dzielniki liczb naturalnych 

 zapisuje ułamek jako wynik podziału całości na równe części 

 dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o tych samych mianownikach 

 porównuje ułamki zwykłe o tych samych mianownikach 

 mnoży ułamki zwykłe 

 podaje odwrotność liczby 

 rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe (równoległe) 

 kreśli prostą prostopadłą przechodzącą przez punkt nieleżący na prostej 

 rozpoznaje i nazywa trójkąty i czworokąty 

 stosuje sumę miar kątów trójkąta 

 porównuje ułamki dziesiętne 

 dodaje i mnoży ułamki dziesiętne 

 mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10 

 oblicza pole prostokąta 

 oblicza obwód trójkąta o danych długościach boków 

 rysuje przekątne wielokątów 

 wskazuje liczbę przeciwną do danej liczby 

 oblicza sumę liczb ujemnych 

 zaznacza liczbę całkowitą na osi liczbowej 

 wskazuje elementy budowy graniastosłupów 

 rozpoznaje graniastosłup prosty i zauważa jego własności. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą 

 i ponadto: 

 pamięciowo dodaje i odejmuje liczby naturalne powyżej 100 

 pamięciowo mnożyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe powyżej 100 

 pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe w zakresie 

100 

 oblicza odjemną (odjemnik), gdy dane są różnica i odjemnik (odjemna) 

 oblicza dzielną (dzielnik), gdy dane są iloraz i dzielnik (dzielna) 

 stosuje cechy podzielności liczb przez: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100 

 wskazuje liczby pierwsze i liczby złożone 

 zaznacza i odczytuje liczby mieszane na osi liczbowej 

 wyłącza całości z ułamka niewłaściwego 

 powiększa i pomniejsza ułamek zwykła n-razy 

 dzieli liczby mieszane i ułamki zwykłe 
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 kreśli prostą równoległą przechodzącą przez punkt nieleżący na prostej 

 konstruuje trójkąty o trzech danych bokach 

 oblicza obwody czworokątów 

 wskazuje figury przystające 

 rysuje trójkąty i czworokąty o danych wymiarach 

 pisemnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne 

 zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne 

 stosuje ułamki do zamiany wyrażeń dwu- na jednomianowane 

 rysuje wysokość figury płaskiej 

 zamienia jednostki pola 

 porównuje liczby całkowite 

 oblicza sumy liczb o rożnych znakach 

 rysuje siatkę graniastosłupa 

 oblicza objętość prostopadłościanu. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną  i 

ponadto: 

 znajduje NWD dwóch liczb naturalnych 

 znajduje NWW dwóch liczb naturalnych 

 stosuje prawo przemienności i łączności dodawania 

 rozszerza i skraca ułamki zwykłe 

 sprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe 

 porównuje ułamki zwykłe 

 wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych 

 stosuje własności kątów: przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających, 

naprzemianległych 

 stosuje własności trójkąta i czworokąta w obliczaniu obwodów i pól 

 rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównań ilorazowych 

 wykonuje działania łączne na ułamkach dziesiętnych 

 dodaje i odejmuje liczby całkowite 

 stosuje  jednostki pola powierzchni i objętości 

 oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu. 

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą i ponadto: 

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych 

 rozwiązuje  zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych oraz porównywania ułamków 

 rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamka z liczby 

 odczytuje informację z diagramów procentowych 

 rozwiązuje zadania związane z obniżką i podwyżką procentową 

 wykorzystuje własności figur 

 rozwiązuje zadania testowe na obliczanie obwodów, pól i długości odcinków 

 rozwiązuje zadania tekstowe z działaniami na liczbach wymiernych. 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą  

i ponadto: 

 samodzielnie lub na zajęcia pozalekcyjnych poszerza własna wiedzę, zainteresowania 

i umiejętności matematyczne. 
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 czynnie bierze udział w pracy na lekcjach matematyki. 

 bierze aktywny udział w konkursach matematycznych. 

 rozwiązuje zadania tekstowe (z gwiazdką) na pracach kontrolnych, które wykraczają 

poza program nauczania w klasie piątej. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI  

W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 posiada umiejętności i wiadomości pozwalające na świadome korzystanie 

 z lekcji i wykonywanie prostych zadań z życia codziennego 

 wykonuje proste działania na liczbach dodatnich 

 wykonuje proste działania na liczbach całkowitych 

 zna kolejność wykonywania działań 

 posługuje się algorytmem dodawania i odejmowania, mnożenia  

i dzielenia liczb wymiernych dodatnich 

 zamienia proste ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie 

 odczytuje i zapisuje liczby naturalne w systemie rzymskim (w zakresie do 100) 

 definiuje procent i podaje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym 

 zamienia procent na ułamek 

 odczytuje informacje z diagramu procentowego 

 oblicza procent danej liczby 

 objaśnia pojęcia: podwyżka, obniżka o pewien procent 

 rozróżnia, wskazuje i nazywa figury geometryczne, zna własności czworokątów  

i trójkątów, wskazuje figury przystające 

 oblicza pola poznanych wielokątów mając dane wszystkie potrzebne długości 

 zna pojęcie koła i okręgu, potrafi wskazać promień, średnicę i cięciwę 

 zna pojęcie graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka i kuli, rozpoznaje te bryły 

 zna pojęcie i jednostki drogi, prędkości i czasu, 

 rozwiązuje z pomocą nauczyciela bardzo proste zadania, 

 uczestniczy w zajęciach wyrównawczych z matematyki. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na oceną dopuszczającą   

i ponadto: 

 potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z takich źródeł wiedzy, jak: wykresy, tablice, 

tabele danych, 

 odczytuje i zapisuje liczby naturalne w systemie rzymskim (w zakresie do 3000) 

 oblicza wartość nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby 

wymierne dodatnie 

 porównuje liczby wymierne 

 oblicza wartość nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby 

całkowite 

 zamienia liczbę wymierną na procent 
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 określa procentowo zaznaczoną część figury 

 oblicza obniżkę (podwyżkę) o pewien procent 

 przekształca proste wyrażenia algebraiczne 

 oblicza wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych 

 wykonuje proste działania na wyrażeniach algebraicznych, rozwiązuje elementarne 

równania 

 wymienia własności czworokątów i trójkątów, klasyfikuje je i rysuje 

 konstruuje trójkąt o danych trzech bokach 

 potrafi obliczyć pola i obwody figur płaskich, zamienia jednostki pola 

 oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu i sześcianu, zna jednostki 

objętości i zamienia je 

 wykonuje proste obliczenia dotyczące drogi prędkości i czasu, 

 rozwiązuje proste zadania tekstowe. 
 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną  

i ponadto: 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania    

typowych zadań 

 oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań 

 rozwiązuje zadania z zastosowaniem ułamków 

 przeprowadza redukcję wyrazów podobnych 

 oblicza wartości wyrażeń algebraicznych dla zadanych zmiennych 

 rozwiązuje równania stopnia I z jedną niewiadomą z zastosowaniem poznanych 

przekształceń 

 sprawdza, czy liczba jest rozwiązaniem równania 

 stosuje równania do rozwiązywania zadań z treścią 

 klasyfikuje trójkąty ze względu na boki i kąty  

 podaje warunek budowy trójkąta z trzech odcinków 

 klasyfikuje czworokąty 

 zamienia jednostki pola powierzchni, w tym ary i hektary 

 oblicza pola powierzchni wielokątów 

 oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa 

 oblicza pole powierzchni ostrosłupa 

 rozwiązuje typowe zadania tekstowe w kontekście praktycznym 

 potrafi korzystać z wykresów, tablic, danych w zadaniu 

 stosuje pojęcia matematyczne  

 rozwiązuje zadania tekstowe (w kontekście praktycznym) z zastosowaniem równań. 
 

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą i ponadto: 

 w wyrażeniu arytmetycznym wstawia nawiasy tak, aby otrzymać żądany wynik 

 stosuje zależności między bokami i kątami w trójkątach i czworokątach  w zadaniach 

tekstowych 

 rozwiązuje zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem własności trójkątów i czworokątów 

 rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie pól i obwodów wielokątów 

 rozwiązuje zadania tekstowe z procentami za pomocą równań 
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 potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych  

sytuacjach 

 wykazuje dużą samodzielność i potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy 

 potrafi uzasadniać twierdzenia matematyczne 

 posługuje się językiem matematycznym 

 stosuje symboliczne zapisy zależności matematycznych 

 bierze aktywny udział w pracach koła matematycznego 

 osiąga sukcesy w konkursach  na szczeblu szkolnym. 
 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą  

i ponadto: 

 potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych 

 umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk 

 proponuje rozwiązania nietypowe 

 posługuje się biegle językiem matematycznym 

 inicjuje, planuje i realizuje projekty matematyczne lub międzyprzedmiotowe, osiąga 

sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu wyższym niż szkolny. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 

SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji  

 definiuje liczbę naturalną, całkowitą, wymierną 

 zaznacza liczbę wymierną na osi liczbowej 

 zamienia ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie 

 zaokrągla liczbę do danego rzędu 

 szacuje wyniki działań 

 posługuje się algorytmem dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb 

wymiernych dodatnich 

 podaje liczbę odwrotną i przeciwną do danej 

 oblicza ułamek danej liczby całkowitej 

 stosuje kolejność wykonywania działań 

 dodaje, mnoży i dzieli dwie liczby ujemne oraz o różnych znakach 

 na podstawie rysunku osi liczbowej określa odległość między liczbami 

 definiuje procent i podaje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym 

 zamienia procent na ułamek 

 odczytuje informacje z diagramu procentowego 

 oblicza procent danej liczby 

 objaśnia pojęcia: podwyżka, obniżka o pewien procent 

 kreśli proste prostopadłe i proste równoległe 

 definiuje symetralną odcinka i wykreśla ją 

 rozróżnia rodzaje kątów: prosty, ostry, rozwarty, pełny i półpełny 
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 konstruuje kąt przystający do danego i odcinek przystający do danego 

 rozróżnia figury przystające 

 podaje sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta 

 definiuje kwadrat i prostokąt 

 wymienia jednostki pola powierzchni 

 zapisuje i objaśnia wzory na pola powierzchni poznanych wielokątów (trójkąta, 

czworokątów) 

 oblicza pola poznanych wielokątów mając dane wszystkie potrzebne długości 

 rysuje układ współrzędnych i zaznacza w nim punkty o danych współrzędnych 

 buduje i nazywa proste wyrażenia algebraiczne typu: a+b, 2a, 3 – c 

 odróżnia jednomian od sumy algebraicznej 

 rozpoznaje jednomiany podobne 

 mnoży sumę algebraiczną przez liczbę 

 oblicza potęgę o wykładniku naturalnymi 

 mnoży i dzieli potęgi o tych samych podstawach 

 potęguje potęgę 

 zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi 

 zna pojęcie potęgi liczby 10 o wykładniku ujemnym 

 opisuje graniastosłup prosty 

 rysuje graniastosłup prosty w rzucie równoległym 

 zapisuje i objaśnia wzór ogólny na pole powierzchni i objętość graniastosłupa 

 wymienia jednostki objętości 

 sprawdza rachunkowo, czy dana liczba spełnia równanie stopnia I z jedną niewiadomą 

 oblicza średnią arytmetyczną 

 odczytuje informacje z tabeli, wykresu, diagramu. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą   

i ponadto: 

 zapisuje liczby wymierne w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych i 

nieskończonych 

okresowych 

 porównuje liczby wymierne 

 wykonuje działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich i stosuje prawa działań 

 oblicza liczbę na podstawie danego jej ułamka 

 zaznacza na osi liczbowej liczby spełniające określoną nierówność 

 zamienia liczbę wymierną na procent 

 określa procentowo zaznaczoną część figury 

 oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba 

 oblicza obniżkę (podwyżkę) o pewien procent 

 nazywa kąty utworzone przez dwie przecinające się proste oraz utworzone między 

dwiema 

 prostymi równoległymi przeciętymi trzecią prostą 

 oblicza miary kątów wierzchołkowych, naprzemianległych i odpowiadających, gdy 

dana jest miara jednego z nich 

 wykreśla poszczególne rodzaje trójkątów 

 wymienia cechy przystawania trójkątów 

 konstruuje trójkąt o danych trzech bokach 
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 definiuje trapez, romb, równoległobok i wymienia ich własności 

 rysuje wysokości czworokątów 

 zamienia jednostki pola powierzchni (bez arów i hektarów) 

 redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej 

 mnoży sumę algebraiczną przez jednomian 

 wyłącza wspólny czynnik przed nawias 

 rozwiązuje równanie stopnia I z jedną niewiadomą z zastosowaniem prostych 

przekształceń 

 rozwiązuje równanie zapisane w postaci proporcji 

 zapisuje równaniem typową sytuację zadaniową, np.: zakupy 

 zapisuje liczbę w postaci potęgi 

 przedstawia potęgę w postaci potęgowania potęgi 

 doprowadza wyrażenie do prostszej postaci, stosują działania na potęgach 

 zapisuje bardzo małą liczbę w notacji wykładniczej 

 zapisuje dużą liczbę w notacji wykładniczej 

 oblicza sumę długości krawędzi graniastosłupa 

 kreśli siatkę graniastosłupa o podstawie dowolnego wielokąta zamienia jednostki 

objętości 

 oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa w typowych zadaniach tekstowych 

 rozwiązuje zadania tekstowe związane ze średnią  

 opracowuje dane statystyczne 

 oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia. 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną  

i ponadto: 

 dokonuje porównań poprzez szacowanie w zadaniach tekstowych 

 przedstawia rozwinięcie dziesiętne nieskończone w postaci ułamka zwykłego 

 oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań, 

wykorzystuje kalkulator 

 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z wartością bezwzględną 

 rozwiązuje zadania z zastosowaniem ułamków 

 wykorzystuje wartość bezwzględną do obliczania odległości liczb na osi liczbowej 

 definiuje promil; zamienia ułamek i procent na promil i odwrotnie 

 ilustruje diagramem procentowym wybrane informacje 

 oblicza o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej 

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczenia liczby na podstawie jej procentu 

 wykreśla geometryczną sumę i różnicę kątów 

 podaje warunek budowy trójkąta z trzech odcinków 

 klasyfikuje trójkąty ze względu na boki i kąty 

 konstruuje trójkąt o dwóch danych bokach i kącie między nimi zawartym 

 konstruuje trójkąt, gdy dany jest bok i dwa kąty przyległe do niego 

 klasyfikuje czworokąty 

 zamienia jednostki pola powierzchni, w tym ary i hektary 

 oblicza pola powierzchni wielokątów 

 w układzie współrzędnych wyznacza brakujące wierzchołki prostokąta 

 buduje i nazywa wyrażenie algebraiczne o konstrukcji wielodziałaniowej 
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 dodaje i odejmuje sumy algebraiczne 

 oblicza wartości wyrażeń algebraicznych dla zadanych zmiennych 

 rozwiązuje równania stopnia I z jedną niewiadomą z zastosowaniem przekształceń 

 zapisuje liczbę w postaci iloczynu liczb pierwszych 

 porównuje potęgi sprowadzając je do tej samej podstawy 

 zapisuje daną liczbę w notacji wykładniczej 

 oblicza sumę długości krawędzi graniastosłupa 

 oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa 

 określa zdarzenie losowe w doświadczeniu 

 oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia 

 opracowuje i prezentuje dane statystyczne. 

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą i ponadto: 

 w wyrażeniu arytmetycznym wstawia nawiasy tak, aby otrzymać  żądany wynik 

 zaznacza na osi liczbowej zbiór liczb spełniających jednocześnie dwie nierówności 

 stosuje zależności między bokami i kątami w trójkącie w zadaniach tekstowych 

 rozwiązuje zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem własności trójkątów  

i czworokątów 

 rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie pól i obwodów wielokątów,  

w tym w układzie 

 współrzędnych 

 zapisuje sumę algebraiczną w postaci iloczynu 

 rozwiązuje zadania tekstowe z procentami za pomocą równań 

 przekształca wzory, w tym fizyczne i chemiczne 

 wykonuje porównanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej 

 stosuje notację wykładniczą do zamiany jednostek 

 stosuje potęgowanie w zadaniach tekstowych 

 prezentuje dane w korzystnej formie 

 interpretuje prezentowane dane. 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na oceną bardzo dobrą  

i ponadto: 

 oblicza wartości ułamków piętrowych 

 rozwiązuje równania z wartością bezwzględną 

 posługuje się językiem matematycznym 

 bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach na szczeblu wyższym niż szkolny 

 potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych 

 porównuje i porządkuje potęgi, korzystając z potęgowania potęgi 

 rozwiązuje nietypowe zadania związane z rzutem graniastosłupach 

 rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z potęgami 

 umie przekształcić wyrażenia arytmetyczne zawierające potęgi 

 umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk 

 rozwiązuje zadania problemowe łączące wiedzę matematyczną z innymi edukacjami. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI  

W KLASIE ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 przedstawia liczby za pomocą znaków rzymskich i odczytuje liczby zapisane  

za pomocą znaków rzymskich  

 definiuje i oblicza potęgę o wykładniku naturalnym 

 mnoży i dzieli potęgi o tych samych podstawach 

 potęguje iloraz i iloczyn 

 podaje przykłady liczb niewymiernych i oblicza pierwiastek II stopnia z liczby 

nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby 

 wskazuje jednomiany podobne 

 buduje i odczytuje proste wyrażenie algebraiczne typu: suma liczb „a” i „b”, połowa 

liczby x 

 oblicza wartość wyrażenia algebraicznego dla zmiennych wymiernych, bez jego 

przekształcenia 

 mnoży i dzieli sumę algebraiczną przez liczbę wymierną 

 sprawdza rachunkowo, czy dana liczba spełnia równanie stopnia I z jedną niewiadomą 

 podaje przykłady proporcji 

 definiuje procent i podaje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym 

 zamienia procent na ułamek 

 odczytuje informacje z diagramu procentowego 

 oblicza procent danej liczby 

 odczytuje informacje z tabeli, wykresu, diagramu. 

 rozpoznaje i  nazywa  trójkąty i czworokąty 

 wymienia jednostki pola powierzchni i objętości 

 zapisuje i objaśnia wzory na pola powierzchni poznanych wielokątów (trójkąta, 

czworokątów) 

 oblicza pola poznanych wielokątów mając dane wszystkie potrzebne długości 

 rysuje układ współrzędnych i zaznacza w nim punkty o danych współrzędnych 

 umie dzielić konstrukcyjnie odcinek na 2 równe części  

 umie dzielić konstrukcyjnie kąt na 2 równe części  

 nazywa boki trójkąta prostokątnego 

 zapisuje i objaśnia twierdzenie Pitagorasa 

 stosując twierdzenie Pitagorasa oblicza długość przeciwprostokątnej trójkąta 

prostokątnego 

 sprawdza, czy trójkąt o bokach wyrażonych liczbami naturalnymi jest prostokątny 

 zapisuje wzór na przekątną kwadratu znając jego bok 

 zapisuje wzór na wysokość trójkąta równobocznego znając jego bok 

 rozwiązuje zadania tekstowe związane z przekątną kwadratu, wysokością trójkąta 

równobocznego, wielokątami foremnymi 

 zna pojęcie graniastosłupa, graniastosłupa prostego i prawidłowego, prostopadłościanu 

i sześcianu   

 zna pojęcie ostrosłupa i czworościanu, ostrosłupa prawidłowego i czworościanu 

foremnego 



Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – SZKOŁA PODSTAWOWA 

66 

 zna budowę graniastosłupa, zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości 

graniastosłupa i ostrosłupa 

 zna budowę ostrosłupa, pojęcie wysokości ostrosłupa oraz wzory na obliczanie pola 

powierzchni i objętości ostrosłupa 

 rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów i ostrosłupów 

 umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa i ostrosłupa 

 umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa i ostrosłupa 

 umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa, podstawiając  

do wzoru  

 umie rozpoznać siatkę graniastosłupa i ostrosłupa 

 umie rysować graniastosłup i ostrosłup w rzucie równoległym. 

 

 

Na ocenę dostateczną uczeń spełnia wymagania na oceną dopuszczającą  i ponadto: 

 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi 

 do obliczania wartości liczbowej wyrażeń stosuje mnożenie i dzielenie potęg  

o tych samych 

 podstawach i potęgowanie potęgi 

 zapisuje liczbę w notacji wykładniczej 

 szacuje wartości pierwiastków i wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki 

 stosuje wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do obliczania wartości 

liczbowej wyrażeń 

 oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego dla zmiennych wymiernych  

po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń 

 mnoży sumę algebraiczną przez jednomian 

 wyraża pole figury w postaci wyrażenia algebraicznego 

 rozwiązuje równanie stopnia I z jedną niewiadomą z zastosowaniem prostych 

przekształceń 

 rozwiązuje równanie zapisane w postaci proporcji 

 zapisuje równaniem typową sytuację zadaniową, np. zakupy 

 rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne w różnych sytuacjach 

 zamienia liczbę wymierną na procent 

 określa procentowo zaznaczoną część figury 

 oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba 

 oblicza obniżkę (podwyżkę) o pewien procent 

 umie interpretować informacje odczytane z wykresu 

 podaje przykłady doświadczeń losowych 

 oblicza prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia 

 definiuje trapez, romb, równoległobok i wymienia ich własności 

 rysuje wysokości czworokątów 

 zamienia jednostki pola powierzchni (bez arów i hektarów) 

 na podstawie twierdzenia Pitagorasa oblicza długość przyprostokątnej trójkąta 

prostokątnego 

 sprawdza, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny 

 znając bok kwadratu oblicza jego przekątną 

 znając bok trójkąta równobocznego oblicza jego wysokość i pole powierzchni 

 określa własności punktów symetrycznych względem prostej i względem punktu 
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 rysuje figury symetryczne względem prostej i względem punktu, w tym w układzie 

współrzędnych 

 rysuje oś symetrii figury 

 wymienia własności symetralnej odcinka 

  definiuje środek symetrii figury i podaje przykłady figur środkowosymetrycznych 

 zna pojęcie przekroju graniastosłupa  

 rozumie zasady zamiany jednostek pola i objętości 

 umie zamieniać jednostki pola i objętości  

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem  

 umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa  

 umie rozwiązać zadanie tekstowe o ostrosłupie  

 umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 
 

Na ocenę dobrą uczeń, który spełnia wymagania na ocenę  dostateczną  i ponadto: 

 ilorazowo liczby podane w notacji wykładniczej 

 zapisuje liczbę w postaci iloczynu potęg 

 porównuje potęgi sprowadzając do tej samej podstawy 

 oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych z pierwiastkami 

 porównuje ilorazowo liczby podane w notacji wykładniczej 

 oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających potęgi o wykładnikach 

całkowitych 

 wyłącza czynnik przed znak pierwiastka 

 doprowadza wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci 

 wyłącza wspólny czynnik przed nawias 

 mnoży sumy algebraiczne 

 rozwiązuje równania stopnia I z jedną niewiadomą z zastosowaniem przekształceń 

 stosuje równania, wielkości wprost proporcjonalne do rozwiązywania zadań 

tekstowych 

 definiuje promil; zamienia ułamek i procent na promil i odwrotnie 

 ilustruje diagramem procentowym wybrane informacje 

 oblicza o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej 

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczenia liczby na podstawie jej procentu 

 interpretuje informacje podane w tabeli, na wykresie, na diagramie 

 określa zdarzenia mniej i bardziej prawdopodobne, pewne i niemożliwe 

 klasyfikuje czworokąty 

 zamienia jednostki pola powierzchni, w tym ary i hektary 

 w układzie współrzędnych wyznacza brakujące wierzchołki prostokąta 

 znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub 

wymierne) oraz znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dany jest jeden 

koniec i środek 

 dla danych punktów kratowych A i B znajduje inne punkty kratowe należące  

do prostej AB 

 stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach 

 i rombach, także w układzie współrzędnych 

 rozwiązuje trójkąt prostokątny o kątach 90
o
, 45

o
 , 45

o
 oraz 90

o
, 30

o
, 60

o
 

 w zadaniach wykorzystuje własności symetrii osiowej i środkowej 

 rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii 
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 dzieli odcinek na 2
n
 części 

 dzieli kąt na 2
n
 części 

 umie rozpoznać siatkę graniastosłupa  

 umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa 

 umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z własności trójkątów 

prostokątnych o kątach 90
0
, 45

0
, 45

0
 oraz 90

0
, 30

0
  60

0
  

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem  

 zna pojęcie przekroju ostrosłupa  

 umie rozpoznać siatkę ostrosłupa  

 umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa  

 umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z własności trójkątów 

prostokątnych o kątach 90
0
, 45

0
, 45

0
 oraz 90

0
, 30

0
, 60

0
  

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem. 
 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą i ponadto: 

 stosuje działania na potęgach w zadaniach tekstowych 

 wykonuje działania na potęgach o wykładnikach całkowitych 

 usuwa niewymierność z mianownika ułamka korzystając z własności pierwiastków 

 doprowadza wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci stosując mnożenie sum 

algebraicznych 

 stosuje dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych 

 przekształca wzory, w tym fizyczne i chemiczne 

 wykorzystuje w zadaniach tekstowych wiedzę na temat wielkości wprost 

proporcjonalnych 

 rozwiązuje zadania tekstowe z procentami za pomocą równań 

 stosuje zależności między bokami i kątami w trójkącie w zadaniach tekstowych 

 rozwiązuje zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem własności trójkątów 

 i czworokątów 

 rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie pól i obwodów wielokątów,  

w tym w układzie współrzędnych 

 stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach konstrukcyjnych 

 sprawdza, czy trójkąt leżący w układzie współrzędnych jest prostokątny 

 rozwiązuje zadania tekstowe związane z przekątną kwadratu, wysokością trójkąta 

równobocznego, wielokątami foremnymi 

 znajduje obraz figury w złożeniu symetrii osiowych 

 znajduje obraz figury w złożeniu symetrii środkowych 

 wykorzystuje własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta w zadaniach 

 tworzy ornamenty wykorzystując różne przekształcenia symetryczne. 

 umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z własności trójkątów 

prostokątnych o kątach 90
0
, 45

0
, 45

0
 oraz 90

0
, 30

0
  60

0
  

 umie rozwiązać trudniejsze zadanie tekstowe związane z graniastosłupem  

 umie rozwiązać trudniejsze zadanie tekstowe związane z ostrosłupem  

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu brył przy stałej 

objętości. 
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Na ocenę celującą uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: 

 rozwiązuje nietypowe zadania z potęgami 

 porównuje potęgi korzystając z potęgowania potęgi 

 porównuje pierwiastki podnosząc do odpowiedniej potęgi 

 wykorzystuje wyrażenia algebraiczne do rozwiązywania zadań związanych  

z podzielnością i dzieleniem z resztą 

 rozwiązuje równania z wartością bezwzględną 

 umie rozwiązywać  skomplikowane zadania tekstowe związane z wielkościami wprost 

proporcjonalnymi oraz ich wykresami 

 umie rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z graniastosłupem  

 umie rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z ostrosłupem  

 umie rozwiązać trudniejsze zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu brył  

przy stałej objętości. 

 

 

III. Techniki bieżącego sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów 

1. Nauczyciel na lekcjach matematyki może stosować następujące formy sprawdzania 

wiedzy i umiejętności ucznia: 

a) odpowiedzi ustne - sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej 

odpowiedzi (min. udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, 

rozwiązanie zadania na tablicy); 

b) prace pisemne w klasie: 

 kartkówka - samodzielna, pisemna praca ucznia na lekcji (15 min) obejmująca 

wiedzę i umiejętności w danym dziale lub sprawdzenie ostatniej pracy 

domowej; nie muszą być zapowiadane; po sprawdzeniu i ocenieniu są 

oddawane uczniom; 

 praca klasowa - praca samodzielna ucznia na lekcji (45 min) w formie pisemnej 

obejmująca wiadomości i umiejętności dotyczące jednego działu (szeroki 

zakres i różnorodność zadań, oceny 1-6) lub praca sprawdzająca półroczna 

(roczna); zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona 

wpisem do dziennika, lekcją powtórzeniową, podany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiadomości; uczeń nieobecny na pracy klasowej 

musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie przekraczającym 

dwóch tygodni); uczeń może poprawić sprawdzian w czasie i formie 

uzgodnionej z nauczycielem, poprawa jest jednorazowa, do dziennika 

wpisywane są obie oceny; prace przechowuje nauczyciel  i są do wglądu dla 

uczniów i ich rodziców do zakończenia zajęć w danym roku szkolnym; 

zatrzymanie pracy klasowej (nie oddanie jej) jest równoznaczne  

z otrzymaniem oceny niedostatecznej; 
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Kryteria oceniania prac pisemnych 

Wszystkie prace pisemne będą punktowane według oddzielnego schematu w zależności  

od złożoności zagadnienia. Punkty będą przeliczane na oceny i według zasad pomiaru 

dydaktycznego. 

powyżej 100% + zadanie dodatkowe 

90% pkt. – 100% pkt. 

75% pkt. – 89% pkt. 

50% pkt. – 74% pkt. 

34% pkt. – 49 % pkt. 

poniżej 33% pkt. 

celujący 

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

dopuszczający 

niedostateczny 

 

c) prace domowe - obowiązkowa praca ucznia wykonywana w domu (ćwiczenia, notatki; 

zadania do rozwiązania w zeszytach przedmiotowych lub w zeszytach ćwiczeń 

utrwalające wiadomości zdobyte w toku lekcji); praca domowa może być zadawana 

codziennie; każda praca domowa jest sprawdzona nie zawsze musi być oceniana; 

uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, gdy przed lekcją zgłosił nauczycielowi, iż 

nie potrafił w domu sam wykonać zadanej pracy, powinien jednak wówczas pokazać 

pisemne próby rozwiązania wszystkich przykładów lub zadań; uczeń możne zgłosić 

nieprzygotowanie do lekcji, czyli brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do  

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji; uczeń, który nie odrobi zadania 

domowego otrzymuje minusa i ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą godzinę 

lekcyjną; brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń jest równoznaczne z brakiem 

zadania domowego. 

 

  Formy sprawdzające prac domowych: 

- głośne przeczytanie poprawnie wykonanej pracy domowej przez ucznia  

i samokontrola pozostałych uczniów; 

- wspólnie z całą klasą; 

- sprawdzenie bez wystawiania oceny i komentarza z zapisaniem symbolu „Spr.”; 

- sprawdzenie pracy domowej z wystawieniem oceny i komentarzem.  

d) aktywność na lekcji - za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje ocenę lub plusa,  

pięć  plusów to ocena bardzo dobra: 

  praca w grupach (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, 

zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy);  

  częste zgłaszanie się w czasie lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi; 

  rozwiązywanie zadań dodatkowych na lekcji; 
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e) aktywność pozalekcyjna: 

  aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

  udział w konkursach matematycznych, które mają na celu motywowanie ucznia  

do dalszego rozwoju i stwarzają warunki do samodzielnej pracy; 

f) prace nadobowiązkowe: 

  uczniowie otrzymują do wykonania prace „dla chętnych”. Za poprawne wykonanie 

danej  pracy są nagradzani plusami (trzy plusy to ocena bardzo dobra), oceną bardzo 

dobrą lub oceną celującą. Ocena zależy od stopnia trudności zadania i poprawności 

rozwiązania.  

 

Klasa Semestr Praca 

klasowa 

Kartkówka Zad. 

domowe 

Odpo-

wiedź 

Aktyw-

ność 

Zad. 

dodatk 

Razem  

 

IV 

1 

 

4 5 2 1 2 1 15 

2 

 

4 5 2 1 2 1 15 

 

V 

1 

 

4 5 2 1 2 1 15 

2 

 

4 5 2 1 2 1 15 

 

VI 

1 

 

5 5 2 1 2 1 16 

2 

 

5 5 2 1 2 1 16 

 

VII 

1 

 

4 5 2 1 2 1 15 

2 

 

4 5 2 1 2 1 15 

VIII 

1 4 5 2 1 2 1 

 
15 

2 4 5 2 1 2 1 

 

15 
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Fizyka 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI 

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności 

wynikających z podstawy programowej oraz z zaangażowania ucznia. 

2. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości:  

a) Znajomość pojęć oraz praw i zasad fizycznych,  

b) Opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy zjawisk fizycznych,  

c) Rozwiązywanie zadań problemowych (teoretycznych lub praktycznych)  

d) Rozwiązywanie zadań rachunkowych, a w tym:  

 dokonywanie analizy zadania.  

 tworzenie planu rozwiązania zadania.  

 znajomość wzorów. 

 znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek.  

 przekształcanie wzorów.  

 wykonywanie obliczeń na liczbach i jednostkach. 

 analizę otrzymanych wyników.  

 sformułowanie odpowiedzi.  

e) Posługiwanie się językiem przedmiotu.  

f) Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń, analizowanie wyników, 

przedstawienie wyników w tabelce lub na wykresie, wyciąganie wniosków, 

wskazywanie ewentualnych źródeł błędów.  

g) Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku 

lub schematu.  

h) Wykorzystywanie wiadomości i umiejętności „fizycznych” w praktyce.  

i) Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

2. Przy ocenie wyżej wymienionych umiejętności i wiadomości stosowane będą 

następujące techniki oceniania:  

a. Wypowiedzi ustne (do 1 oceny w półroczu) dotyczące wiadomości i umiejętności 

wynikających z aktualnie realizowanych treści programowych i materiału poznanego 

wcześniej z nimi związanego. Podstawą oceny jest rzeczowość, stosowanie języka 

przedmiotu, formowanie dłuższych wypowiedzi, rozwiązywanie zadań. Odpowiedź 

ustna jest z trzech ostatnich lekcji i wszystko co jest z nimi związana a realizowane 

było na wcześniejszych lekcjach.  
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b. Sprawdziany pisemne (przynajmniej 1 w półroczu) sprawdzające wiadomości i 

umiejętności, przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. Będą zapowiedziane 

przynajmniej tydzień wcześniej. W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu w 

szkole obowiązek napisania sprawdzianu zostaje przesunięty na następną, najbliższą 

lekcję po jego nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności, uczeń może 

uzgodnić z nauczycielem inną formę i termin zaliczenia materiału objętego 

sprawdzianem. Osoby które otrzymały ocenę niedostateczną ze sprawdzianu mają 

obowiązek poprawić go w w ciągu 2-ch tygodni od momentu informacji o ocenie( 

inny termin poprawy musi być uzgodniony z nauczycielem przedmiotu).  

c. Kartkówki (przynajmniej 2-3 w półroczu) obejmujące wiadomości i umiejętności 

wynikających z aktualnie realizowanych treści programowych i materiału poznanego 

wcześniej z nim związanego (mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane) lub z 

większej partii materiału zapowiadane wcześniej.  

d. Prace domowe (1-na praca w półroczu) polegające na sprawdzaniu umiejętności 

nabytych w trakcie realizowania bieżącego materiału.  

e. Aktywność i inwencja twórcza ucznia (przynajmniej 1 w pólroczu). Formy 

dodatkowe (prace nadobowiązkowe)- projekty, referaty, prezentacje, rozwiązywanie 

dodatkowych zadań, udział w konkursie fizycznym i zajęciach pozalekcyjnych.  

Liczba ocen może ulec zmianie w zależności od potrzeb danego zespołu klasowego. 

3. Oceny z pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) 

 Dopuszczająca- otrzymuje uczeń, który otrzymał od 33% do 49% punktów z pracy. 

 Dostateczną– od 50% do 74% punktów.  

 Dobrą– poprawne rozwiązanie od 75% do 89% punktów. 

 Bardzo dobrą– otrzymuje uczeń, który otrzymał od 90% do 100% punktów z pracy.  

 Celującą– otrzymuje uczeń, który uzyskał od 90% do 100% punktów z pracy 

poprawne a ponadto prawidłowo rozwiąże zadania o zwiększonym stopniu trudności 

lub wykraczające poza treści obowiązkowe.  

W przypadku uzyskania innej oceny niż bardzo dobra z części obowiązkowej, 

rozwiązanie zadań dodatkowych podwyższy ocenę. . 

 Niedostateczną– jeśli uczeń nie spełnił warunków na oceny wyższe. 

5. Uczeń ma wgląd do swojej pracy pisemnej na lekcji, a rodzice w szkole w obecności 

nauczyciela fizyki uczącego danego ucznia, po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi 

chęci przejrzenia pracy.  

6. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną ucznia, jeśli stwierdzi jej 

niesamodzielność. Stwierdzenie tego faktu jest podstawą do wystawienia oceny 

niedostatecznej z pracy pisemnej.  

7. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie do dwóch tygodni.  

8. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu – pkt. 3b. Do 

idziennika, zamiast oceny uzyskanej poprzednio, wpisuje się ocenę „poprawioną”.  
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9. Wystawienia oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na 

podstawie ocen cząstkowych, przy czym ocena śródroczna i końcoworoczna jest 

średnią ważoną ocen cząstkowych.  

Ocena cel - średnia od 5,51 

Ocena bdb- średnia od 4,51 do 5,50 

Ocena db - średnia od 3,51 do 4,50 

Ocena dst- średnia od 2,51 do 3,50 

Ocena dop- średnia od 1,51 do 2,50 

Ocena nast- średnia do 1,50  

W przypadku wątpliwości ostateczna decyzja o wystawieniu oceny śródrocznej i 

końcoworocznej należy do nauczyciela przedmiotu i jest zawsze na korzyść ucznia. 

10. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych opisane są w WSO.  

11. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z wymaganiami 

edukacyjnymi. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane uczniom, a przez 

cały rok są dostępne dla uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej oraz na stronie 

www szkoły. Oceny są jawne, oparte o poznane kryteria.  

12. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego 

roku szkolnego. 

13. Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach 

cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie 

indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas 

takich spotkań, są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany. 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• posiada wiadomości i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych 

problemów i zadań,  

• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych  

• (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, 

wyprowadzając wzory, analizując wykresy),  

• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesó 

fizycznych, • wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,  

• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,  
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• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,  

• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą 

podręcznikową, 

• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je 

w praktyce, 

• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,  

• interpretuje wykresy, • uogólnia i wyciąga wnioski,  

• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,  

• rozwiązuje nietypowe zadania, • operuje kilkoma wzorami,  

• interpretuje wyniki np. na wykresie,  

• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki,  

• wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,  

• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,  

• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,  

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania  

(mogą wystąpić nieznaczne braki),  

• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,  

• rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je 

przekształcać,  

• sporządza wykresy,  
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• podejmuje próby wyprowadzania wzorów,  

• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,  

• przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,  

• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne 

obliczenia,  

• również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),  

• potrafi sporządzić wykres,  

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

programem  

nauczania (występują tu jednak braki),  

• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,  

• zna prawa i wielkości fizyczne,  

• podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,  

• opisuje proste zjawiska fizyczne,  

• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,  

• podaje podstawowe wzory, • podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,  

• stosuje prawidłowe jednostki,  

• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,  

• podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,  

• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,  

• sprostał wymaganiom na niższą ocenę.  

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te 

nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  

• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,  
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• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,  

• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,  

• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą 

symboli,  

• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,  

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.  

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego 

kształcenia, • nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,  

• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu  

• trudności, nawet z pomocą nauczyciela.  
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Muzyka 
 

Wymagania edukacyjne z muzyki 

 
 

Przy ustaleniu oceny z muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

•  niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa z pamięci kilka najprostszych piosenek zadanych 

przez nauczyciela, nie stara się poprawić oceny niedostatecznej otrzymanej za śpiew 

•  niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka 

najprostszych utworów zadanych przez nauczyciela,nie stara się poprawić oceny niedostatecznej 

otrzymanej za grę 

 •  niechętnie podejmuje działania muzyczne, 

 •  myli terminy i pojęcia muzyczne,  

•  dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,  

•  najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela, 

 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego lub prowadzi bardzo systematycznie 

 bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji- brak zeszytu, podręcznika, instrumentu 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

•  niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenkizadane przez nauczyciela, 

wykonuje zadaną piosenkę po ustalonym terminie 

•  niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie 

melodycznym niektóre melodie zadane przez nauczyciela, wykonuje zadany utwór po ustalonym 

terminie 

•  wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych, 

 •  zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne, 

 • prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 

•  często jest nieprzygotowany do lekcji- brak zeszytu, podręcznika, instrumentu . 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

•  poprawnie, z kilkoma błędami  i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa z pamięcipieśni i piosenki 

jednogłosowe  

•  poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra fragmenty  kilku melodii oraz akompaniamentów 

do piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym, 

 •  wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych, 

 •  rytmizuje łatwe teksty, 

 •  zna podstawowe terminy muzyczne z programu swojej klasy  



Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – SZKOŁA PODSTAWOWA 

79 

•  prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy, przeważnie jest przygotowany do lekcji 

(ma zeszyt, podręcznik, instrument) 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 •  prawidłowo, samodzielnie i w ustalonym terminie śpiewa z pamięcipiosenkizadane przez 

nauczyciela,  

 •  prawidłowo, samodzielniei w ustalonym terminie gra na instrumentach melodycznych większość 

melodii zadanych przez nauczyciela 

•  umie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych, potrafi rytmizować 

teksty 

•  rozumiezapis nutowy i potrafi się nim posługiwać, 

 •  zna i używa podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, 

 •  podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu swojej klasy. 

•  prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy, zawsze jest przygotowany do lekcji (ma 

zeszyt, podręcznik, instrument) 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
•  prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru 

dodatkowego, 

 •  prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z repertuaru 

dodatkowego,  

•  samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,  

•  potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego, 

•  posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą, 

•  bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu wokalnego lub tanecznego, występuje w szkole i 

poza szkołą 

 •  jest bardzo aktywny muzycznie, zawsze przygotowany do lekcji 

•  wykonuje różne zadania twórcze, np. samodzielnie  układa melodię do wiersza, akompaniament 

perkusyjny do piosenki. 

 

Kryteria oceniania 

1.  Podczas wystawiania oceny za śpiew brane są po uwagę pod uwagę: poprawność muzyczną, 

znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny. 

 2.  Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie uwzględnia się: poprawność muzyczną, płynność 

i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny.  

3.  Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną ze znajomością 

podstawowych wiadomości i terminów muzycznych bierze się pod uwagę:  

•  zaangażowanie i postawę podczas słuchania, 

 •  rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów, 

 •  rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych, 

 •  podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów, 

 •  wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu, dramie). 

 4.  Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne –  bierze się pod uwagę: 

• rytmizację tekstów,  

•  umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań 

twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych,  
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•  umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.  

5.  Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych. Za aktywną 

postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą. Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą lub 

umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania, otrzymuje ocenę celującą. Za 

systematyczną i bardzo dobrą pracę w szkolnym zespole wokalnym lub tanecznym oraz za udział 

w ich występach, podwyższa się uczniowi ocenę z muzyki o jeden stopień. 

 6.  Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń  bierze się pod uwagę:  

• estetykę ogólną,  

• systematyczność,  

•  prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie.  

 
Oceniane są: 

 Pozytywne zachowanie i postawy 

 Osiągane postępy w nauce 

 Umiejętności pracy w grupie 

 Stosunek do przedmiotu 

 Aktywność i motywację do pracy 
 

TECHNIKI OCENIANIA Z MUZYKI 

 Śpiew- 2-3 razy / okres 

 Śpiew zbiorowy- 1-2 razy w okresie 

 Gra na instrumencie- 3-4 razy / okres 

 Zeszyt nutowy- 1 raz w semestrze 

 Pismo nutowe- 2 razy/ okres 

 Aktywność 

 Przygotowanie do lekcji- za trzykrotne nieprzygotowanie ocena niedostateczna 

 Dodatkowe utwory samodzielnie przygotowane przez ucznia- dowolna ilość 

 Występy- wg potrzeb 

 Kartkówka- 1-2 razy / okres- wg. potrzeb ( wiadomości z 3 ostatnich lekcji) 

 Odpowiedź ustna- wg. potrzeb ( wiadomości z 3 ostatnich lekcji) 
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Geografia 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII 

Klasy 5-8 

1. Przedmiotowy system oceniania z geografii obejmuje ocenę wiadomości i 

umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz z zaangażowania ucznia. 

2. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości: 1 

3. 1. Posługiwanie się podstawowym słownictwem geograficznym w celu opisywania 

oraz wyjaśniania występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących 

w nim procesów. Opisywanie i porównywanie wybranych krajobrazów Polski i 

świata, ich głównych cech i składników. Opisywanie, porównywanie głównych cech 

środowiska geograficznego Polski, własnego regionu oraz najbliższego otoczenia – 

„małej ojczyzny”, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata. 

Omawianie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich 

uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego 

gospodarowania zasobami przyrody. Rozumienie zróżnicowania przyrodniczego, 

społeczno - gospodarczego i kulturowego świata. Identyfikowanie współzależności 

między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno - gospodarczego oraz 

związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i 

globalnej. Określania prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania 

warunków środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności 

człowieka. Integrowania wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno - ekonomiczną i 

humanistyczną. 

Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych 

statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno – 

komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji 

geograficznych. Interpretowanie map różnej treści. Stawianie pytań, formułowanie 

hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska 

geograficznego. Podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań 

prośrodowiskowych i społecznych. 

 

 

4. Przy ocenie wyżej wymienionych umiejętności i wiadomości stosowane będą 

następujące techniki oceniania: 

 

a. Wypowiedzi ustne (do 1 oceny w półroczu) dotyczące wiadomości i umiejętności 

wynikających z aktualnie realizowanych treści programowych i materiału poznanego 
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wcześniej z nimi związanego. Podstawą oceny jest rzeczowość, stosowanie języka 

przedmiotu, formowanie dłuższych wypowiedzi, rozwiązywanie problemów. Odpowiedź 

ustna jest z trzech ostatnich lekcji i wszystko co jest z nimi związana a realizowane było na 

wcześniejszych lekcjach. 

b. Sprawdziany pisemne (przynajmniej 1 w półroczu) sprawdzające wiadomości i 

umiejętności, przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. Będą zapowiedziane 

przynajmniej tydzień wcześniej. W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu w szkole 

obowiązek napisania sprawdzianu zostaje przesunięty na następną, najbliższą lekcję po jego 

nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną 

formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem. Osoby które otrzymały ocenę 

niedostateczną ze sprawdzianu mają obowiązek poprawić go w w ciągu 2-ch tygodni od 

momentu informacji o ocenie( inny termin poprawy musi być uzgodniony z nauczycielem 

przedmiotu). 

c. Kartkówki (przynajmniej 2-3 w półroczu) obejmujące wiadomości i umiejętności 

wynikających z aktualnie realizowanych treści programowych i materiału poznanego 

wcześniej z nim związanego (mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane) lub z większej 

partii materiału zapowiadane wcześniej. 

d. Prace domowe (1- w półroczu) polegające na sprawdzaniu umiejętności nabytych w 

trakcie realizowania bieżącego materiału. 

e. Aktywność i inwencja twórcza ucznia (przynajmniej 1 w pólroczu). 

f. Formy dodatkowe (prace nadobowiązkowe)- projekty, referaty, prezentacje, 

rozwiązywanie dodatkowych zadań, udział w konkursie fizycznym i zajęciach 

pozalekcyjnych( informacje o ocenianiu podawane do każdego rodzaju pracy). 

Liczba ocen może ulec zmianie w zależności od potrzeb danego zespołu klasowego. 

 

5. Oceny z pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) 

 Dopuszczająca- otrzymuje uczeń, który otrzymał od 33% do 49% punktów z pracy. 

 Dostateczną– od 50% do 74% punktów. 

 Dobrą– poprawne rozwiązanie od 75% do 89% punktów. 

 Bardzo dobrą– otrzymuje uczeń, który otrzymał od 90% do 100% punktów z pracy. 

 Celującą– otrzymuje uczeń, który uzyskał od 90% do 100% punktów z pracy 

poprawne a ponadto prawidłowo rozwiąże zadania o zwiększonym stopniu trudności 

lub wykraczające poza treści obowiązkowe. 

W przypadku uzyskania innej oceny niż bardzo dobra z części obowiązkowej, rozwiązanie 

zadań dodatkowych podwyższy ocenę. . 

 Niedostateczną– jeśli uczeń nie spełnił warunków na oceny wyższe( poniżej 33%). 
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1. Uczeń ma wgląd do swojej pracy pisemnej na lekcji, a rodzice w szkole w obecności 

nauczyciela geografii uczącego danego ucznia, po uprzednim zgłoszeniu 

nauczycielowi chęci przejrzenia pracy. 

2. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną ucznia, jeśli stwierdzi jej 

niesamodzielność. Stwierdzenie tego faktu jest podstawą do wystawienia oceny 

niedostatecznej z pracy pisemnej. 

3. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie do dwóch tygodni. 

4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu – pkt. 3b. Do 

idziennika, zamiast oceny uzyskanej poprzednio, wpisuje się ocenę „poprawioną”. 

5. Wystawienia oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na 

podstawie ocen cząstkowych. 

6. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych opisane są w WSO. 

7. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z wymaganiami 

edukacyjnymi. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane uczniom, a przez 

cały rok są dostępne dla uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej . Oceny są jawne, 

oparte o poznane kryteria. 

8. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego 

roku szkolnego. 

9. Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach 

cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie 

indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas 

takich spotkań, są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany. 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-posiada wiadomości i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów i 

zadań, 

- samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych 

- (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając 

wzory, analizując wykresy), 

- formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk geograficznych, 

- wzorowo posługuje się językiem przedmiotu, 

-udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania, 
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- swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł, 

- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

- sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

- zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową, 

-potrafi wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów, 

- poprawnie posługuje się językiem przedmiotu, 

- udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe, 

- sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

(mogą wystąpić nieznaczne braki), 

- poprawnie stosuje wiadomości, - samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne, - samodzielnie pracuje z podręcznikiem, atlasem i materiałami źródłowymi, 

- aktywnie pracuje na lekcji.  

d). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu się geografii, 

- wyodrębnia, poprawnie nazywa i prosto opisuje rzeczy i zjawiska wraz z lokalizacją, 

- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, 

- analizuje podstawowe zależności, - próbuje porównywać, wnioskować i zajmować 

określone stanowisko. 

e) Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w ograniczonym zakresie, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

- posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu świadomy udział w lekcji, 
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- rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu 

trudności, 

 

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej w 

zakresie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii,  

-nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności, 

- nie potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji geograficznej tj. map 

ogólnogeograficznych i map tematycznych 

UWAGII KOŃCOWE: 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

specyficznych trudnościach w uczniu się oraz uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z 

uwzględnieniem zaleceń porad. 
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Przyroda 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z PRZYRODY 

 

1. Przedmiotowy system oceniania z przyrody obejmuje ocenę wiadomości                                       

i umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz z zaangażowania ucznia 

 

2. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości: 

 

A) W zakresie wiedzy:  

- opanowanie podstawowego słownictwa biologicznego i geograficznego w celu opisywania 

budowy własnego ciała i zjawisk przyrodniczych   

- poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska przyrodniczego                           

i antropogenicznego  

- wyjaśnianie prostych zależności między składnikami środowiska  

- opisywanie współzależności między składnikami środowiska przyrodniczego                                             

i antropogenicznego w najbliższej okolicy  

- znajomość  w zakresie orientacji w terenie (plan, mapa), obserwacji Słońca i składników 

krajobrazu  

- znajomość dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy.  

 

B)  W zakresie umiejętności i stosowania wiedzy w praktyce:  

- wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności przyrodniczych w życiu codziennym 

- doskonalenie umiejętności obserwacji poszczególnych składników środowiska, np.: 

ukształtowania terenu, skał, gleb, wód a także organizmów - roślin, zwierząt, grzybów 

występujących w najbliższej okolicy  

- wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie własnego organizmu w codziennym życiu                          

- stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom  

- doskonalenie umiejętność dostrzegania i interpretowania zjawisk zachodzących w 

przyrodzie  

- prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie, dokonywanie opisu, 

porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie z różnych źródeł informacji (własnych 

obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów i innych materiałów 

źródłowych)  

- wykonywanie pomiarów i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną) - 

- prowadzenie własnych notatek z dokonanych obserwacji i doświadczeń, dokumentowanie i 

prezentowanie wyników obserwacji i doświadczeń, korzystanie z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, korzystanie z różnych pomocy: lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki 

itp.  

- ocenianie zjawisk oraz procesów kulturowych, gospodarczych zachodzących w najbliższej 

okolicy  

- wykorzystywanie wiedzy i umiejętności przyrodniczych w celu lepszego rozumienia 

zjawisk i procesów występujących w najbliższej okolicy  

- dostrzeganie zależności między organizmami w różnych układach przyrodniczych - na polu 

uprawnym, łące, lesie, parku, jeziorze i rzece  
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- wskazywanie przystosowań organizmów do środowiska życia i zdobywania pokarmu                                 

- dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami krajobrazu, jak 

również między składnikami krajobrazu a działalnością człowieka  

- czytanie i interpretowanie planów i map 

- rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego. 

 

C)  Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń.  

 

3. Przy ocenie wyżej wymienionych umiejętności i wiadomości stosowane będą 

następujące techniki oceniania: 

 

A) Odpowiedź ustna ( 1- 2  oceny w półroczu )  obejmuje zakres programowy aktualnie 

realizowanego działu, z 3 ostatnich lekcji.  Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod 

uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,  

• zawartość merytoryczną wypowiedzi,  

• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

 

B)  Praca klasowa, sprawdzian  po zakończeniu rozdziału przeprowadza się w formie 

pisemnej,               a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu 

danego działu.  

• prace klasowe planuje się na zakończenie jednego lub kilku działów  

• przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy 

• każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa , podczas której nauczyciel zwraca 

uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu 

• jest zapowiedziana  przynajmniej tydzień wcześniej. 

• w przypadku nieobecności ucznia w tym dniu w szkole obowiązek napisania sprawdzianu 

zostaje przesunięty na następną, najbliższą lekcję po jego nieobecności. 

• w przypadku dłuższej nieobecności, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną formę                           

i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem.  

• uczniowie,  którzy otrzymali  ocenę niedostateczną ze sprawdzianu mają obowiązek 

poprawić go w ciągu 2-ch tygodni od momentu informacji o ocenie ( inny termin poprawy 

musi być uzgodniony  z nauczycielem przedmiotu). 

 

 C) Kartkówki  przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2 -  3 ostatnich jednostek 

lekcyjnych.  

• nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 

kartkówki -  mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane  

• kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie 

nie dłuższym niż 15 minut.  

 

D)  Praca domowa  ( przynajmniej 1ocena   w półroczu)  jest pisemną lub ustną formą 

ćwiczenia umiejętności i utrwalania bieżących  wiadomości zdobytych przez ucznia podczas 

lekcji.  

• pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie 

zleconej przez nauczyciela  

• przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność                           
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i poprawność wykonania.  

 

E)  Aktywność i praca ucznia na lekcji (przynajmniej 1 ocena w półroczu). są oceniane, 

zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów.  

• plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji  

• plusy będą wpisywane z tyłu zeszytu  

• po otrzymaniu plusa uczeń na koniec lekcji podchodzi z zeszytem do nauczyciela po jego 

podpisanie 

• plusy nie podpisane na bieżąco przepadają  

• zebranie 9 – 10  plusów przekłada się na wpisanie oceny bardzo dobrej do dziennika.  

 

F)  Prace dodatkowe ( przynajmniej 1 ocena w semestrze) obejmują dodatkowe zadania dla  

uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy 

naukowych, prezentacji, doświadczenia lub obserwacji przyrodniczej. Oceniając ten rodzaj 

pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• wartość merytoryczną pracy  

• estetykę wykonania  

• wkład pracy ucznia  

• sposób prezentacji  

• oryginalność i pomysłowość pracy.  

Ocenę za pracę dodatkową można uzyskać przez szczególne osiągnięcia uczniów, w tym 

udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych. 

 

Liczba ocen może ulec zmianie w zależności od potrzeb danego zespołu klasowego. 

 

4. Oceny z pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) 

 

- Dopuszczająca- otrzymuje uczeń, który otrzymał od 33% do 49% punktów z pracy. 

- Dostateczną– od 50% do 74% punktów. 

- Dobrą– poprawne rozwiązanie od 75% do 89% punktów. 

- Bardzo dobrą– otrzymuje uczeń, który otrzymał  od 90% do 100% punktów z pracy. 

- Celującą– otrzymuje uczeń, który uzyskał  od 90% do 100% punktów z pracy poprawne  a 

ponadto prawidłowo rozwiąże  dodatkowe zadania o zwiększonym stopniu trudności lub 

wykraczające poza treści obowiązkowe. 

 

W przypadku uzyskania innej oceny niż bardzo dobra z części obowiązkowej, rozwiązanie 

zadań dodatkowych podwyższy ocenę.  

 

- Niedostateczną– jeśli uczeń nie spełnił warunków na oceny wyższe. 

 

A) Uczeń ma wgląd do swojej pracy pisemnej na lekcji, a rodzice w szkole w obecności 

nauczyciela przyrody  uczącego danego ucznia, po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi chęci 

przejrzenia pracy. 

B) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną ucznia, jeśli stwierdzi jej niesamodzielność. 

Stwierdzenie tego faktu jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z pracy 

pisemnej. 

C) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie do dwóch tygodni. 

D) Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu – pkt. 3B. Do idziennika, 
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zamiast oceny uzyskanej poprzednio, wpisuje się ocenę „poprawioną”. 

 

 

5.  Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych opisane są w WSO. 

 

A) Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z wymaganiami 

edukacyjnymi. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane uczniom, a przez cały rok 

są dostępne dla uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej oraz na stronie www szkoły. Oceny 

są jawne, oparte o poznane kryteria. 

B) Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku 

szkolnego. 

C)  Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych                     

i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań rodziców                                 

z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas takich spotkań, są udostępniane do wglądu 

pisemne sprawdziany. 

 

6.  Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru.                

Przez nieprzygotowanie rozumie się brak pracy domowej lub brak wiedzy umożliwiającej 

odpowiedź. Jest ono odnotowane z datą zgłoszenia nieprzygotowania. Nie można zgłaszać 

nieprzygotowania, jeżeli wcześniej nauczyciel zapowiedział pracę klasową lub kartkówkę, 

 

 

7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 

● posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  

● potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,  

● umie formułować i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,  

● proponuje nietypowe rozwiązania,  

● potrafi zaplanować i wykonać doświadczenie lub eksperyment czy też obserwację 

przyrodniczą i przewidzieć ich efekty,  

● samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia wykorzystując różne źródła informacji, 

● osiąga sukcesy w konkursach szczebla wyższego niż szkolny.  

Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

● w pełni opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  

● potrafi biegle i samodzielnie używać sformułowań przyrodniczych,  

● projektuje doświadczenia i je prezentuje,  
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●dostrzega i ocenia związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka, 

●przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg procesów naturalnych 

w przyrodzie, wyjaśnia je,  

●sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami – wypowiedzi są pełne, samodzielne, 

poprawne,  

● gromadzi, opracowuje i interpretuje wiedzę z różnych źródeł informacji,  

● bardzo dobrze czyta i interpretuje mapy, wykresy, tabele,  

● rozwiązuje problemy w nowych sytuacjach,  

● jest aktywny w czasie lekcji.  

Uczeń otrzyma ocenę dobrą, jeżeli: 

● opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  

● poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych problemów,  

● właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody, 

●korzysta z różnych źródeł informacji,  

● dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka,  

● proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,  

● wykonuje zaplanowaną obserwację lub eksperyment,  

● aktywnie uczestniczy w lekcji.  

Uczeń otrzyma ocenę dostateczną, jeżeli: 

● opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,  

● potrafi zastosować wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,  

● potrafi wykonać z pomocą nauczyciela prosty eksperyment lub obserwację,  

● rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego,  

● potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy.  

Uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą, jeżeli: 

● ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, a braki te 

nie przekraczają możliwości dalszego kształcenia,  

● rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,  

● z pomocą nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji – mapy, globusa,  
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● rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody, wskazuje kierunki świata,  

● zna najpospolitsze rośliny i zwierzęta,  

● na bieżąco wykonuje pisemne polecenia nauczyciela.  

Uczeń otrzyma ocenę niedostateczną, jeżeli: 

● nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, które są 

potrzebne do dalszego kształcenia,  

● nie potrafi rozwiązać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu trudności, 

nawet przy pomocy nauczyciela,  

● nie zna podstawowych określeń przyrodniczych,  

● nie potrafi współpracować zespole i skutecznie porozumieć się w różnych sytuacjach. 
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Chemia 
WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z CHEMII 

 
KLASY VII – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 
1. Przedmiotowy system oceniania z chemii obejmuje ocenę wiadomości i 
umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz z zaangażowania ucznia 
 
2. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości: 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne : 
 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.  
Uczeń: 
 
 1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych;  
2) ocenia wiarygodność uzyskanych danych;  
3) konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji. 
 
 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.  
 
Uczeń: 
 
 1) opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów 
chemicznych;  
2) wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i 
ich wpływem na środowisko naturalne; 
 3) respektuje podstawowe zasady ochrony środowiska;  
4) wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną;  
5) wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania prostych problemów chemicznych; 
 6) stosuje poprawną terminologię;  
7) wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych.  
 
III. Opanowanie czynności praktycznych.  
 
Istotną funkcję w nauczaniu chemii jako przedmiotu przyrodniczego pełni 
eksperyment chemiczny.  
Dobór wiadomości i umiejętności wskazuje na konieczność łączenia wiedzy 
teoretycznej z doświadczalną. 
 Uczniowie w toku edukacji będą mogli sami obserwować i badać właściwości 
substancji i zjawiska oraz projektować i przeprowadzać doświadczenia chemiczne, 
interpretować ich wyniki i formułować uogólnienia.  
Ocenie podlegać będą następujące umiejętności praktyczne: 
 
Uczeń: 
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1) bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi 
odczynnikami chemicznymi;  
2) projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne;  
3) rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz 
wyjaśnienia; 4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3. Przy ocenie wyżej wymienionych umiejętności i wiadomości stosowane będą 
następujące techniki oceniania: 
 

a) Odpowiedź ustna: 
 Obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu, z 2 - 3 ostatnich 

lekcji.  
 Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:  

-zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  
-prawidłowe posługiwanie się pojęciami,  
-zawartość merytoryczną wypowiedzi,  
-sposób formułowania wypowiedzi. 
 

b) Praca klasowa, sprawdzian 
 

Po zakończeniu rozdziału, przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest 
sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.  
 

 Prace klasowe planuje się na zakończenie jednego lub kilku działów; 
 Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy ; 
 Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa , podczas której nauczyciel 

zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu; 
 Jest zapowiedziana  przynajmniej tydzień wcześniej; 
 W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu w szkole obowiązek napisania 

sprawdzianu zostaje przesunięty na następną, najbliższą lekcję po jego 
nieobecności; 

 W przypadku dłuższej nieobecności, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną 
formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem.  

 Uczniowie,  którzy otrzymali  ocenę niedostateczną ze sprawdzianu mają 
obowiązek poprawić go w ciągu 2-ch tygodni od momentu informacji o ocenie ( 
inny termin poprawy musi być uzgodniony  z nauczycielem przedmiotu). 

 
c) Kartkówki 
 Przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzeniewiadomości i 

umiejętności ucznia z zakresu programowego 2 -  3 ostatnich jednostek 
lekcyjnych.  

 Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie 
programowym kartkówki -  mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane 

 Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w 
czasie nie dłuższym niż 15 minut.  
 

d) Aktywność i praca ucznia na lekcji  
-Uczeń może otrzymywać za udział i pracę na lekcjach plusy i minusy.  
Pięć plusów ocenę bardzo dobrą, osiem – celującą. 
  plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, 
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krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską 
na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji; 

 plusy będą wpisywane z tyłu zeszytu; 
 po otrzymaniu plusa uczeń na koniec lekcji podchodzi z zeszytem do nauczyciela 

po jego podpisanie; 
 plusy nie podpisane na bieżąco przepadają; 

 
 

e) Praca domowa 
 
-Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania 
bieżących  wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.  
 

  Prace domowe są obowiązkowe i dla chętnych. Za brak obowiązkowej pracy 
domowej uczeń otrzymuje minus. Za pracę domową dla chętnych uczeń uzyskuje 
plusy lub ocenę jeśli praca była szczególnie trudna. 

 Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w 
formie zleconej przez nauczyciela; 

 Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 
samodzielność i poprawność wykonania. 

  Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika i prowadzenia ćwiczeń oraz 
zeszytu.  Za brak ćwiczeń i zeszytu uczeń otrzymuje minus. 

 Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną 

  Wystawienie oceny śródrocznej i końcowej dokonuje się na podstawie ocen 
cząstkowych i jest oceną ważoną; 

 
 

f) Prace dodatkowe( przynajmniej 1 ocena w półroczu)  
Obejmują dodatkowe zadania dla  uczniów, prace projektowe wykonane 
indywidualnie lub zespołowo, wykonanie  prezentacji, doświadczenia lub obserwacji. 
Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• wartość merytoryczną pracy 
• estetykę wykonania 
• wkład pracy ucznia 
• sposób prezentacji 
• oryginalność i pomysłowość pracy. 
Ocenę za pracę dodatkową można uzyskać przez szczególne osiągnięcia uczniów, w tym 
udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych. 
 
Liczba ocen może ulec zmianie w zależności od potrzeb danego zespołu klasowego. 
 
 
4. Oceny z pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) 
 
- dopuszczającą- otrzymuje uczeń, który otrzymał od 33% do 49% punktów z pracy. 
- dostateczną– od 50% do 74% punktów. 
- dobrą– poprawne rozwiązanie od 75% do 89% punktów. 
- bardzo dobrą– otrzymuje uczeń, który otrzymał  od 90% do 100% punktów z pracy. 
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- celującą– otrzymuje uczeń, który uzyskał  od 90% do 100% punktów z pracy poprawne  
a ponadto prawidłowo rozwiąże  dodatkowe zadania o zwiększonym stopniu trudności 
lub wykraczające poza treści obowiązkowe. 
 
W przypadku uzyskania innej oceny niż bardzo dobra z części obowiązkowej, 
rozwiązanie zadań dodatkowych podwyższy ocenę.  
 
- niedostateczną– jeśli uczeń nie spełnił warunków na oceny wyższe. 
 
A) Uczeń ma wgląd do swojej pracy pisemnej na lekcji, a rodzice w szkole w obecności 
nauczyciela chemii uczącego danego ucznia, po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi 
chęci przejrzenia pracy. 
B) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną ucznia, jeśli stwierdzi jej 
niesamodzielność. Stwierdzenie tego faktu jest podstawą do wystawienia oceny 
niedostatecznej z pracy pisemnej. 
C) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie do dwóch tygodni. 
D) Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu – pkt. 3B.  
Do idziennika, zamiast oceny uzyskanej poprzednio, wpisuje się ocenę „poprawioną”. 

  
 
5.  Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych 
ocen klasyfikacyjnych opisane są w WSO. 
 
A) Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z wymaganiami 
edukacyjnymi. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane uczniom, a przez cały 
rok są dostępne dla uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej oraz na stronie www szkoły. 
Oceny są jawne, oparte o poznane kryteria. 
B) Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego 
roku szkolnego. 
C)  Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach 
cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych 
spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas takich spotkań, są 
udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany. 
 
6.  Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji w ciągu 
semestru . Przez nieprzygotowanie rozumie się brak pracy domowej lub brak wiedzy 
umożliwiającej odpowiedź. Jest ono odnotowane z datą zgłoszenia nieprzygotowania. Nie 
można zgłaszać nieprzygotowania, jeżeli wcześniej nauczyciel zapowiedział pracę 
klasową lub kartkówkę. 
 
7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, 

 opanuje wiadomości i umiejętności ponadprogramowe, 

 posługuje się bogatym słownictwem chemicznym, 
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 potrafi wykorzystywać uzyskaną wiedzę na lekcjach innych przedmiotów oraz 
poza szkołą, 

 trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia 
informacje oraz dane pochodzące z różnych źródeł, 

 trafnie analizuje zjawiska i procesy chemiczne, 

 potrafi zaprojektować doświadczenie  i zinterpretować jego wyniki, 

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne 
przykłady, 

 osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, 

 poprawnie posługuje się słownictwem chemicznym, 

 wykazuje szczególne zainteresowanie naukami przyrodniczymi, 

 trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł, 

 potrafi zinterpretować zjawiska chemiczne, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 
problemów w nowych sytuacjach. 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

 opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną 
terminologią chemiczną, 

 korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 

 poprawnie opisuje zjawiska chemiczne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie 
dobiera przykłady, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 
typowych problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z 
pomocą nauczyciela. 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

 opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności 
programowe, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i 
podstawową terminologią chemiczną, 

 korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, podaje nieliczne przykłady, 

 rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli: 
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 opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym 
kontynuowanie dalszego kształcenia, 

 udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się 
zrozumiałym językiem i elementarną terminologią chemiczną, 

 korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli: 

 nie opanował w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie wiadomości i 
umiejętności określonych w podstawie programowej, 

 nie przyswaja wiedzy oraz jest niesystematyczny w wykonywaniu prac 
domowych, 

 nie posługuje się elementarnymi pojęciami chemicznymi oraz nie próbuje 
rozwiązać zadań o minimalnym stopniu trudności, 

 nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem. 
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Biologia 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z BIOLOGII 

 

 

3. Przedmiotowy system oceniania z biologii obejmuje ocenę wiadomości i 

umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz z zaangażowania ucznia 

 

4. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości: 

 

A) Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów 

biologicznych.  

- opisywanie, porządkowanie  i rozpoznawanie  organizmów;  

- wyjaśnianie  zjawisk  i procesów biologicznych zachodzących w wybranych organizmach                           

i w środowisku;  

- przedstawianie  i wyjaśnianie  zależności między organizmem a środowiskiem;  

- wykazanie, że różnorodność biologiczna jest wynikiem procesów ewolucyjnych.  

 

B) Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o 

ich wyniki.  

- określanie  problemu badawczego, formułowanie  hipotezy, planowanie  i przeprowadzenie  

oraz dokumentowanie  obserwacji  i prostego  doświadczenia biologicznego;  

- określanie  warunków  doświadczenia, rozróżnienie  próby kontrolnej i badawczej;  

- analizowanie  wyników i formułowanie  wniosków;  

- przeprowadzenie  obserwacji  mikroskopowej  i makroskopowej preparatów świeżych                           

i trwałych.  

 

C)  Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.  

-  wykorzystywanie  różnorodnych  źródeł  i metod pozyskiwania informacji;  

-  odczytywanie, analizowanie , interpretowanie  i przetwarzanie  informacji tekstowej, 

graficznej i liczbowej;  

- posługiwanie  się podstawową terminologią biologiczną.  

 

D)  Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów 

biologicznych.  

- interpretowanie informacji  i wyjaśnienie  zależności przyczynowo - skutkowych  między 

zjawiskami, formułowanie  wniosków;  

- przedstawianie  opinii i argumentów  związanych  z omawianymi zagadnieniami 

biologicznymi.  

 

E)  Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.  

-  analizowanie  związków  między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz 

rozpoznawanie  sytuacji wymagających  konsultacji lekarskiej;  
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- uzasadnienie  znaczenia krwiodawstwa i transplantacji narządów.  

 

F)  Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń:  

-  uzasadnianie  konieczności  ochrony przyrody;  

-  prezentowanie  postawy szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;  

- opisywanie  i  prezentowanie  postawy  i zachowania człowieka odpowiedzialnie 

korzystającego z dóbr przyrody.  

 

G)  Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

3. Przy ocenie wyżej wymienionych umiejętności i wiadomości stosowane będą 

następujące techniki oceniania: 

 

A) Odpowiedź ustna ( do 1 oceny w półroczu, w klasach VII – do 2)  obejmuje zakres 

programowy aktualnie realizowanego działu, z 2 - 3 ostatnich lekcji.  Oceniając odpowiedź 

ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,  

• zawartość merytoryczną wypowiedzi,  

• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

 

B)  Praca klasowa, sprawdzian  po zakończeniu rozdziału,  przeprowadza się w formie 

pisemnej,                      a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z 

zakresu danego działu.  

• prace klasowe planuje się na zakończenie jednego lub kilku działów  

• przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy 

• każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa , podczas której nauczyciel zwraca 

uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu 

• jest zapowiedziana  przynajmniej tydzień wcześniej. 

• w przypadku nieobecności ucznia w tym dniu w szkole obowiązek napisania sprawdzianu 

zostaje przesunięty na następną, najbliższą lekcję po jego nieobecności. 

• w przypadku dłuższej nieobecności, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną formę                           

i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem.  

• uczniowie,  którzy otrzymali  ocenę niedostateczną ze sprawdzianu mają obowiązek 

poprawić go w ciągu 2-ch tygodni od momentu informacji o ocenie ( inny termin poprawy 

musi być uzgodniony  z nauczycielem przedmiotu). 

 

 C) Kartkówki   przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2 -  3 ostatnich jednostek 

lekcyjnych.  

• nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 

kartkówki -  mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane  

• kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie 

nie dłuższym niż 15 minut.  

 

D)  Praca domowa  ( przynajmniej 1ocena   w półroczu)  jest pisemną lub ustną formą 

ćwiczenia umiejętności i utrwalania bieżących  wiadomości zdobytych przez ucznia podczas 

lekcji.  

• pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie 
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zleconej przez nauczyciela  

• przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność                           

i poprawność wykonania.  

 

E)  Aktywność i praca ucznia na lekcji (przynajmniej 1 ocena w półroczu). są oceniane, 

zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów.  

• plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji  

• plusy będą wpisywane z tyłu zeszytu  

• po otrzymaniu plusa uczeń na koniec lekcji podchodzi z zeszytem do nauczyciela po jego 

podpisanie 

• plusy nie podpisane na bieżąco przepadają  

• zebranie 5  plusów przekłada się na wpisanie oceny bardzo dobrej do dziennika.  

 

F)  Prace dodatkowe ( przynajmniej 1 ocena w półroczu) obejmują dodatkowe zadania dla  

uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy 

naukowych, prezentacji, doświadczenia lub obserwacji biologicznej. Oceniając ten rodzaj 

pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• wartość merytoryczną pracy  

• estetykę wykonania  

• wkład pracy ucznia  

• sposób prezentacji  

• oryginalność i pomysłowość pracy.  

Ocenę za pracę dodatkową można uzyskać przez szczególne osiągnięcia uczniów, w tym 

udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych. 

 

Liczba ocen może ulec zmianie w zależności od potrzeb danego zespołu klasowego. 

 

 

4. Oceny z pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) 

 

- Dopuszczająca- otrzymuje uczeń, który otrzymał od 33% do 49% punktów z pracy. 

- Dostateczną– od 50% do 74% punktów. 

- Dobrą– poprawne rozwiązanie od 75% do 89% punktów. 

- Bardzo dobrą– otrzymuje uczeń, który otrzymał  od 90% do 100% punktów z pracy. 

- Celującą– otrzymuje uczeń, który uzyskał  od 90% do 100% punktów z pracy poprawne  a 

ponadto prawidłowo rozwiąże  dodatkowe zadania o zwiększonym stopniu trudności lub 

wykraczające poza treści obowiązkowe. 

 

W przypadku uzyskania innej oceny niż bardzo dobra z części obowiązkowej, rozwiązanie 

zadań dodatkowych podwyższy ocenę.  

 

- Niedostateczną– jeśli uczeń nie spełnił warunków na oceny wyższe. 

 

A) Uczeń ma wgląd do swojej pracy pisemnej na lekcji, a rodzice w szkole w obecności 

nauczyciela biologii  uczącego danego ucznia, po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi chęci 

przejrzenia pracy. 

B) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną ucznia, jeśli stwierdzi jej niesamodzielność. 

Stwierdzenie tego faktu jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z pracy 
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pisemnej. 

C) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie do dwóch tygodni. 

D) Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu – pkt. 3B. Do idziennika, 

zamiast oceny uzyskanej poprzednio, wpisuje się ocenę „poprawioną”. 

  

 

5.  Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych opisane są w WSO. 

 

A) Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z wymaganiami 

edukacyjnymi. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane uczniom, a przez cały rok 

są dostępne dla uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej oraz na stronie www szkoły. Oceny 

są jawne, oparte o poznane kryteria. 

B) Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku 

szkolnego. 

C)  Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych                     

i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań rodziców                                 

z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas takich spotkań, są udostępniane do wglądu 

pisemne sprawdziany. 

 

6.  Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru                

( w klasie 7 – 2 nieprzygotowania). Przez nieprzygotowanie rozumie się brak pracy domowej 

lub brak wiedzy umożliwiającej odpowiedź. Jest ono odnotowane z datą zgłoszenia 

nieprzygotowania. Nie można zgłaszać nieprzygotowania, jeżeli wcześniej nauczyciel 

zapowiedział pracę klasową lub kartkówkę, 

 

7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, 

 opanuje wiadomości i umiejętności ponadprogramowe, 

 posługuje się bogatym słownictwem biologicznym, 

 potrafi wykorzystywać uzyskaną wiedzę na lekcjach innych przedmiotów oraz poza 

szkołą, 

 trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia informacje 
oraz dane pochodzące z różnych źródeł, 

 trafnie analizuje zjawiska i procesy biologiczne, 

 potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki, 

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne 
przykłady, 

 osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, 
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 poprawnie posługuje się słownictwem biologicznym, 

 wykazuje szczególne zainteresowanie naukami biologicznymi, 

 trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł, 

 potrafi zinterpretować zjawiska biologiczne, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 
problemów w nowych sytuacjach. 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

 opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną 
terminologią biologiczną, 

 korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 

 poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie 
dobiera przykłady, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

 opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności 
programowe, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i 

podstawową terminologią biologiczną, 

 korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, podaje nieliczne przykłady, 

 rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli: 

 opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym 
kontynuowanie dalszego kształcenia, 

 udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się zrozumiałym 
językiem i elementarną terminologią biologiczną, 

 korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji. 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli: 

 nie opanował w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie wiadomości                                                                                   
i umiejętności określonych w podstawie programowej, 

 nie przyswaja wiedzy oraz jest niesystematyczny w wykonywaniu prac domowych, 

 nie posługuje się elementarnymi pojęciami biologicznymi oraz nie próbuje rozwiązać 
zadań o minimalnym stopniu trudności, 

 nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem, 

 



Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – SZKOŁA PODSTAWOWA 

103 

Plastyka 

Wymagania edukacyjne z plastyki 

Klasa: 4, 5, 6, 7 

 

I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 

 

Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno  

- wychowawczej. 

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających 

ze specyfiki przedmiotu. 

II. OCENIANIE 

Podczas oceniania umiejętności i wiedzy ucznia uwzględniane będą: 

· przygotowanie do lekcji, 

· aktywność podczas pracy na lekcjach, 

· zaangażowanie w realizację ćwiczeń plastycznych, 

· wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu, 

· podstawową umiejętność opisu dzieła sztuki, 

· biegłość w posługiwaniu się technikami plastycznymi, 

· znajomość terminologii plastycznej, 

· uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, regionu (np. udział w imprezach artystycznych, 

wystawach). 

Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia: 
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· praktyczne ćwiczenia plastyczne, 

· wypowiedzi ustne, 

· prace pisemne: opisy dzieł sztuki, testy, 

· podejmowane zadania dodatkowe, 

· aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska (np. udział w konkursach szkolnych  

i międzyszkolnych, organizowanie wystaw i innych działań artystycznych, oprawa 

plastyczna uroczystości), 

· umiejętność pracy w zespole. 

Podczas oceny praktycznych ćwiczeń plastycznych brane pod uwagę będą: 

· trafność doboru środków plastycznych do realizowanego tematu, 

· umiejętność wykorzystania języka sztuki we własnych działaniach plastycznych: dobór linii,  

zastosowanie barw ich tonacji, kontrastów, różnic walorowych, stosowanie kompozycji na 

płaszczyźnie i w przestrzeni, poszukiwanie faktur w różnych materiałach, kontrast faktur, 

poprawność zastosowania perspektywy, 

· staranność wykonania. 

W ocenie wiedzy o sztuce brane pod uwagę będą: 

· zastosowanie terminologii plastycznej w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

· trafność doboru argumentów przy ocenie dzieła sztuki, 

· umiejętność rozwinięcia tematu. 

Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach IV-VII: 

-Prace plastyczne (malarskie, rysunkowe, grafiki, rzeźby itp.): 6-8 ocen w semestrze, (klasy 

4,5,6,7), 

- Wypowiedzi ustne: interpretacja dzieła sztuki w formie opowiadania, (klasy 4, 5, 6, 7 ):1-2 

oceny w semestrze,  

- Prowadzenie zeszytu: 1 ocena w semestrze, (klasy 4,5,6,7) 

- Prace pisemne (krzyżówki, kartkówki itp.,): 1 ocena w semestrze, (klasy 4,5,6,7) 

- Sprawdziany: (odpowiadanie na pytania opisowe, test wyboru, luk, tabela): klasy 4, 5, 6, 7- 

(1 w II semestrze), 

- Aktywność na lekcji: na bieżąco, 
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- Przygotowanie do zajęć: na bieżąco, 

- Aktywność pozalekcyjna (udział w konkursach plastycznych, warsztatach, w kołach 

zainteresowań w szkole i poza szkołą).  

Prace pisemne  

Oceniane będą według ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed 

kartkówką lub sprawdzianem. Sprawdziany obejmujące wiadomości i umiejętności z danego 

działu lub semestralne zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem (oceniane do 

dwóch tygodni, czas trwania sprawdzianu wynosi 45 min, oceniane na podstawie liczby 

uzyskanych punktów, według następujących zasad). 

Ocena prac pisemnych: 

poniżej 33% pkt. – ndst. 

33% pkt – 49% pkt. - dop. 

50% pkt -74% pkt. – dst. 

75% pkt – 89% pkt. – dobry 

90% pkt – 100% pkt.- bardzo dobry 

Powyżej 100% pkt. – zadania dodatkowe - celujący 

Referaty, quizy, mapy myśli, prace projektowe w klasach 4 -7 (oceniane będą za):  

- zgodność z tematem pracy, 

- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

- przestrzeganie praw i zasad współżycia, 

- umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy; 

Odpowiedź ustna: 

- samodzielna odpowiedź ucznia bez dodatkowych podpowiedzi nauczyciela – ocena bardzo  

dobra, 

- odpowiedź ucznia z minimalną pomocą nauczyciela – ocena dobra, 

- odpowiedź ucznia z dużą pomocą nauczyciela– ocena dostateczna, 

- odpowiedź fragmentaryczna z dużą pomocą nauczyciela – ocena dopuszczająca, 

- całkowity brak odpowiedzi – ocena niedostateczna, 
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Aktywność na lekcjach lub brak (zostaną ocenione): 

- uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:  

· właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,  

· gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć, 

· podejmowanie merytorycznej dyskusji, 

· szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 

· dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, 

· wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 

· pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności plastycznych,  

-uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy: 

· zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem, 

· wykazuje brak oczywistych umiejętności, 

· niszczy prace kolegów, 

-sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny: 

„bdb” za +, +, +, + 

„db” za +, +, +, – 

„dst” za +, +, –, – 

„dop” za +, –, –, – 

„nast” za –, –, –, – 

W zakresie aktywności twórczej: 

- ćwiczenia rysunkowe,  

- malarskie, 

- rzeźbiarskie  

- prace plastyczne: 

- ilustracje, 
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- szkice i rysunki, 

- rzeźby i reliefy,  

- kompozycje graficzne, 

- formowanie kształtu i przestrzeni,  

- inscenizacje (np. żywe obrazy) i prezentacje,  

- aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły.  

Warunki i sposób poprawy oceny cząstkowej. 

Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych według następujących zasad: 

- sprawdzian, kartkówki – w ciągu pierwszego tygodnia od daty otrzymania wyników,  

- praca plastyczna – w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania oceny,  

- prowadzenie zeszytu – w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania oceny,  

- uczeń poprawia ocenę na lekcji plastyki. 

Kryteria oceny prac plastycznych uczniów (oceny cząstkowe): 

ocena niedostateczna - brak pracy na lekcji, pomimo możliwości korzystania z pomocy 

nauczyciela, 

ocena dopuszczająca - praca niedokończona, niestaranna, niezgodna z tematem, 

ocena dostateczna - praca dokończona, ale nieestetyczna, pognieciona, uboga w szczegóły, 

wykonana pospiesznie i bez zaangażowania, 

ocena dobra - praca ukończona lecz uboga w elementy i szczegóły, mało wyrazista, 

ocena bardzo dobra- praca estetyczna, dokładna, ciekawa, świetnie wykorzystana technika  

plastyczna 

ocena celująca- praca estetyczna, oryginalna, wyróżniająca się  

Przygotowania do zajęć 

- w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania do zajęć (brak 

materiałów, zeszytu i podręcznika, nieprzygotowanie do odpowiedzi) 

- przygotowanie ucznia jest sprawdzane na początku każdej lekcji, 

- po zgłoszeniu 3 nieprzygotowań uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 
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- za 3 przygotowania uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 

- po nieobecności uczeń ma tydzień na nadrobienie zaległości i może być nieoceniony 

Zadania dodatkowe 

-do zadań dodatkowych zalicza się wykonanie gazetki tematycznej oraz wyznaczonych 

materiałów i prac plastycznych na lekcję, okolicznościowe dekoracje, 

-zwiedzanie galerii sztuki, muzeów. 

Uczeń w semestrze otrzyma ocenę za: 

- prace plastyczne 

- aktywność (zaangażowanie, zwiedzanie wystaw, prace dodatkowe, przygotowanie do 

zajęć, uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, konkursy ) 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego/kart pracy 

- odpowiedź 

- pisemne sprawdzenie wiadomości. 

 

OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMI PPP I Z ORZECZENIAMI PPP 

Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie PPP są oceniani zgodnie ze wskazaniami 

zawartymi w orzeczeniu lub opinii. 

UWAGI KOŃCOWE: 

-ocena półroczna jest wynikiem pracy w I półroczu, 

-ocena roczna jest wynikiem pracy całego roku. 

 

III WYMAGANIA KONIECZNE Z PLASTYKI 

 

Po klasie IV uczeń: 

Zna barwy: podstawowe, pochodne, ciepłe i zimne, kontrastowe, akcent kolorystyczny oraz 

podstawowe terminy plastyczne (kompozycja, kreska, plama barwna, kontrast). 

Zna i odróżnia dziedziny sztuk plastycznych: rysunek, malarstwo, rzeźbę, grafikę. 
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Stosuje w swoich pracach techniki rysunkowe, malarskie i rzeźbiarskie, kolażu i frotażu. 

Po klasie V uczeń: 

Zna barwy dopełniające i złamane. 

Zna zabytki sztuki starożytnej, średniowiecznej I renesansowej. 

Stosuje w swoich pracach plamy miękkie i ostre, światłocień i walor. 

Zna zasady perspektywy malarskiej i stosuje ją w praktyce. 

Rysuje postać w ruchu i bezruchu. 

Potrafi narysować kształt przedmiotu z natury. 

Po klasie VI uczeń: 

Stosuje w swoich pracach szeroką gamę barwną, perspektywę malarską, kulisową i zbieżną. 

Zna cechy sztuki baroku, klasycyzmu oraz sztuki XIX I XX w., zna przedstawicieli 

kierunków. 

Rysuje postać z uchwyceniem proporcji i cech charakterystycznych. 

Swobodnie planuje rozmieszczenie elementów na płaszczyźnie.  

Po klasie VII 

Rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż,  

martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna); 

niektóre z tych gatunków odnajduje w grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium 

z natury, karykaturę, komiks, rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; 

podejmuje działania z wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości 

gatunków i tematów w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi 

(szkice rysunkowe, fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż). 

 

KLASA IV 

Ocena niedostateczna 

- wiadomości: uczeń nie opanował wiadomości, nie chce nawet przy pomocy nauczyciela 

rozwiązać najprostszego zadania o minimalnym stopniu trudności, 
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- umiejętności plastyczne: nie umie posługiwać się wybraną techniką i narzędziem pracy,  

brak pracy na lekcji, 

- organizacja pracy i zaangażowanie: nie potrafi organizować sobie pracy, jest 

niesamodzielny, nie bierze udziału w lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie korzysta z 

zeszytu i materiałów plastycznych 

- uczeń ma negatywny wpływ na grupę (utrudnia pracę, ośmiesza starania innych, wpływa 

destrukcyjnie). 

Ocena dopuszczająca 

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze 

specyfiki przedmiotu. 

Ponadto za obowiązkowe ustala się: 

Przygotowanie do zajęć. 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

Oddawanie prac plastycznych (co najmniej 3 w semestrze 

Zaliczenie co najmniej 3 terminów plastycznych (barwa, kreska, rzeźba). 

Ocena dostateczna 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

-Przychodzi przygotowany do zajęć. 

-Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

-Oddaje prace plastyczne wykonane na lekcji. 

-Zna poznane terminy plastyczne 

Ocena dobra 

Na ocenę dobrą uczeń: 

-Przychodzi przygotowany do zajęć. 

-Systematycznie uzupełnia i prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

-Posługuje się plastycznymi środkami wyrazu: kolor, plama, linia, bryła, kreska. 

-Odróżnia dyscypliny artystyczne: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę. 
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-Systematycznie oddaje prace plastyczne wykonane na lekcji. 

Ocena bardzo dobra 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

-Przychodzi zawsze przygotowany do zajęć. 

-Systematycznie uzupełnia i prowadzi zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń i dba o jego 

estetyczny wygląd. 

-Jest aktywny na lekcji. 

-Systematycznie oddaje prace wykonane na lekcji zgodnie z tematem zajęć, stosuje w nich 

własną inwencję twórczą, wprowadza ciekawe materiały. 

-Wykorzystuje podstawowe zasady kompozycji: równowagę, symetrię, rytm. 

-Wypowiada się swobodnie na temat treści, charakteru, nastroju i elementów budowy dzieła 

plastycznego. 

Ocena celująca 

Ustala się, że ocenę celującą może otrzymać uczeń, który umiejętnościami i wiadomościami 

wykracza ponad poziom klasy IV, a ponadto systematycznie rozwija swoje zainteresowania i 

uzdolnienia artystyczne poprzez: 

-Udział w zajęciach pozalekcyjnych koła plastycznego w szkole lub domach kultury.  

-Udział w konkursach plastycznych na różnych szczeblach. 

-Udział w wystawach indywidualnych lub zbiorowych poza szkołą. 

-Zdobywanie miejsc i wyróżnień w konkursach na różnych szczeblach. 

 

KLASA V 

Ocena niedostateczna 

- wiadomości: uczeń nie opanował wiadomości, nie chce nawet przy pomocy nauczyciela  

rozwiązać najprostszego zadania o minimalnym stopniu trudności, 

- umiejętności plastyczne: nie umie posługiwać się wybraną techniką i narzędziem pracy,  

brak pracy na lekcji, 
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- organizacja pracy i zaangażowanie: nie potrafi organizować sobie pracy, jest 

niesamodzielny, nie bierze udziału w lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie korzysta 

z zeszytu i materiałów plastycznych, 

- uczeń ma negatywny wpływ na grupę (utrudnia pracę, ośmiesza starania innych, wpływa 

destrukcyjnie). 

Ocena dopuszczająca 

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonanie zadań wynikających ze 

specyfiki przedmiotu. Ponadto za obowiązkowe ustala się: 

- Przygotowanie do zajęć. 

-Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

-Oddawanie prac plastycznych - co najmniej 4 w sem. 

-Znajomość podstawowych terminów plastycznych 

Ocena dostateczna 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

-Przychodzi przygotowany do zajęć. 

-Prowadzi zeszyt przedmiotowy.  

-Oddaje prace plastyczne wykonane na lekcji. 

-Zna poznane terminy plastyczne. 

-Zna podstawowe wiadomości o rodzajach barw. 

-Przyswoił wiedzę z historii sztuki na poziomie podstawowym 

Ocena dobra 

Na ocenę dobrą uczeń: 

-Przychodzi przygotowany do lekcji. 

-Systematycznie uzupełnia i prowadzi zeszyt przedmiotowy.  

-Systematycznie oddaje prace wykonane na lekcji. 

-Stosuje w swoich pracach wiadomości o barwach, światłocieniu, walorze, kompozycji 

statycznej i dynamicznej, otwartej i zamkniętej. 
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-Rozpoznaje budowle i dzieła plastyczne charakterystyczne dla sztuki starożytnej, 

średniowiecznej i renesansowej. 

Ocena bardzo dobra 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

-Przychodzi zawsze przygotowany do zajęć. 

-Systematycznie uzupełnia i prowadzi zeszyt przedmiotowy i dba o jego estetyczny wygląd.  

-Systematycznie oddaje prace wykonane na lekcji zgodnie z tematem zajęć, stosuje w nich 

poznane wiadomości, własną inwencję twórczą i ciekawe materiały. 

-Wykazuje wiedzę o sztuce : starożytnej , średniowiecznej I reneansowej 

Ocena celująca 

Ustala się, że ocenę celującą może otrzymać uczeń, który umiejętnościami i wiadomościami 

wykracza ponad poziom klasy V, a ponadto systematycznie rozwija swoje zainteresowania  

i uzdolnienia artystyczne poprzez: 

-Udział w zajęciach pozalekcyjnych koła plastycznego w szkole lub w domach kultury. 

-Udział w konkursach plastycznych na różnych szczeblach. 

-Udział w wystawach indywidualnych lub zbiorowych poza szkołą. 

-Zdobywanie miejsc i wyróżnień w konkursach na różnych szczeblach. 

 

KLASA VI 

Ocena niedostateczna 

- wiadomości: uczeń nie opanował wiadomości, nie chce nawet przy pomocy nauczyciela  

rozwiązać najprostszego zadania o minimalnym stopniu trudności, 

- umiejętności plastyczne: nie umie posługiwać się wybraną techniką i narzędziem pracy,  

brak pracy na lekcji, 

- organizacja pracy i zaangażowanie: nie potrafi organizować sobie pracy, jest  

niesamodzielny, nie bierze udziału w lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie korzysta 

z zeszytu i materiałów plastycznych 

- uczeń ma negatywny wpływ na grupę (utrudnia pracę, ośmiesza starania innych, wpływa 

destrukcyjnie). 
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Ocena dopuszczająca 

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonanie zadań wynikających ze 

specyfiki przedmiotu. 

Ponadto za obowiązkowe ustala się: 

-Przygotowanie do zajęć. 

-Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

-Oddawanie prac plastycznych - co najmnie 4 w sem. 

- Zaliczenie podstawowych terminów plastycznych 

Ocena dostateczna 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

-Przychodzi przygotowany do zajęć. 

- Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

-Oddaje prace plastyczne wykonane na lekcji. 

-Zna poznane terminy plastyczne. 

-Potrafi podać nazwiska najwybitniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. 

Ocena dobra 

Na ocenę dobrą uczeń: 

-Przychodzi przygotowany do zajęć. 

-Systematycznie uzupełnia i prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

-Systematycznie oddaje prace plastyczne wykonane na lekcji. 

-Posługuje się w pracach plastycznych poznanymi rodzajami perspektyw. 

-Potrafi wyjaśnić terminy plastyczne I zastosować je w praktyce, 

-Rozróżnia budowle klasycystyczne oraz sztuki XIX I XX wieku. 

-Rozróżnia dzieła najwybitniejszych malarzy baroku, klasycyzmu oraz sztuki XIX i XX w. 

Ocena bardzo dobra 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
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-Przychodzi zawsze przygotowany do zajęć. 

-Systematycznie uzupełnia i prowadzi zeszyt przedmiotowy i dba o jego estetyczny wygląd.  

-Systematycznie oddaje prace wykonane na lekcji zgodnie z tematem zajęć, stosuje w nich  

poznane wiadomości, własną inwencję twórczą i ciekawe materiały. 

-Wykazuje wiedzę o sztuce baroku, klasycyzmu oraz sztuce XIX I XX w. 

- zna przedstawicieli i najważniejsze ich dzieła. 

- Potrafi przyporządkować analizowane dzieło sztuki do właściwego stylu, określić jego  

cechy charakterystyczne.  

Ocena celująca 

-Ustala się, że ocenę celującą może otrzymać uczeń, który umiejętnościami i wiadomościami 

wykracza ponad poziom klasy VI, a ponadto systematycznie rozwija swoje zainteresowania 

i uzdolnienia artystyczne poprzez: 

-Udział w zajęciach pozalekcyjnych koła plastycznego w szkole lub domach kultury.  

-Udział w konkursach plastycznych na różnych szczeblach. 

-Udział w wystawach indywidualnych lub zbiorowych poza szkołą. 

-Zdobywanie miejsc i wyróżnień w konkursach na różnych szczeblach. 

 

Klasa VII 

Ocena niedostateczna 

- wiadomości: uczeń nie opanował wiadomości, nie chce nawet przy pomocy nauczyciela  

rozwiązać najprostszego zadania o minimalnym stopniu trudności, 

- umiejętności plastyczne: nie umie posługiwać się wybraną techniką i narzędziem pracy, 

brak pracy na lekcji, 

- organizacja pracy i zaangażowanie: nie potrafi organizować sobie pracy, jest  

niesamodzielny, nie bierze udziału w lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie korzysta 

z zeszytu i materiałów plastycznych, 

- uczeń ma negatywny wpływ na grupę (utrudnia pracę, ośmiesza starania innych, wpływa 

destrukcyjnie). 
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Ocena dopuszczająca 

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze 

specyfiki przedmiotu. 

Ponadto za obowiązkowe ustala się: 

Przygotowanie do zajęć. 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

Oddawanie prac plastycznych (co najmniej 3 w semestrze 

Zaliczenie co najmniej 3 terminów plastycznych (barwa, kreska, rzeźba). 

Ocena dostateczna 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

-Przychodzi przygotowany do zajęć. 

-Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

-Oddaje prace plastyczne wykonane na lekcji. 

-Zna poznane terminy plastyczne 

Ocena dobra 

Na ocenę dobrą uczeń: 

-Przychodzi przygotowany do zajęć. 

-Systematycznie uzupełnia i prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

-Posługuje się plastycznymi środkami wyrazu: kolor, plama, linia, bryła, kreska. 

-Odróżnia dyscypliny artystyczne: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę. 

-Systematycznie oddaje prace plastyczne wykonane na lekcji. 

Ocena bardzo dobra 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

- Przychodzi zawsze przygotowany do zajęć. 

-Systematycznie uzupełnia i prowadzi zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń i dba o jego  

estetyczny wygląd. 
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-Jest aktywny na lekcji. 

-Systematycznie oddaje prace wykonane na lekcji zgodnie z tematem zajęć, stosuje w nich 

własną inwencję twórczą, wprowadza ciekawe materiały. 

-Wykorzystuje podstawowe zasady kompozycji: równowagę, symetrię, rytm. 

-Wypowiada się swobodnie na temat treści, charakteru, nastroju i elementów budowy dzieła 

plastycznego. 

Ocena celująca  

Ustala się, że ocenę celującą może otrzymać uczeń, który umiejętnościami i wiadomościami 

wykracza ponad poziom klasy VII, a ponadto systematycznie rozwija swoje zainteresowania i 

uzdolnienia artystyczne poprzez: 

-Udział w zajęciach pozalekcyjnych koła plastycznego w szkole lub domach kultury. 

-Udział w konkursach plastycznych na różnych szczeblach. 

-Udział w wystawach indywidualnych lub zbiorowych poza szkołą. 

-Zdobywanie miejsc i wyróżnień w konkursach na różnych szczeblach. 
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Technika 
 

Wymagania edukacyjne z techniki 

Klasa: 4, 5,6  

I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 

Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 

Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

- wychowawczej. 

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających 

ze specyfiki przedmiotu. 

II. OCENIANIE 

Podczas oceniania umiejętności i wiedzy ucznia uwzględniane będą: 

- przygotowanie do lekcji, 

- aktywność podczas pracy na lekcjach, 

- zaangażowanie w realizacji ćwiczeń technicznych, 

- wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu,  

- posługiwanie się rysunkiem technicznym, 

- opracowywanie planu pracy (dobór narzędzi, przyrządów i urządzeń do obróbki danego 

  materiału), 

- komunikowanie się językiem technicznym, 

- planowanie i wykonywanie prac o różnym stopniu trudności. 

Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia: 

- praktyczne ćwiczenia techniczne, 

- wypowiedzi ustne, 

- rysunki techniczne, 

- podejmowane zadania dodatkowe, 

- aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska (np. udział w konkursach szkolnych i  

  międzyszkolnych), 

- umiejętność pracy w zespole. 

Podczas oceny praktycznych ćwiczeń technicznych brane pod uwagę będą: 

- przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu, 

- umiejętność zarządzania informacją, 

- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

- przestrzeganie praw i zasad współżycia, 

- umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy, 

- staranność wykonania pracy ogólnotechnicznej. 

W ocenie wiedzy technicznej brane pod uwagę będą: 
- planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). 

- rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do 

  działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu, 
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- planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności, 

- posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas    

  planowania i wykonywania pracy wytwórczej, 

- opracowanie planu pracy (nazywanie czynności technologicznych, uzasadnianie  

  potrzeby zachowania odpowiedniej kolejności czynności technologicznych, szacowanie  

  czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności), 

-  komunikowanie się językiem technicznym. 

Obszary podlegające ocenianiu na zajęciach technicznych w klasach IV-VI: 
- Prace ogólnotechniczne 6-8 ocen w semestrze, (klasy 4, 5, 6), 

- Wypowiedzi ustne: (klasy 4, 5, 6): 1-2 oceny w semestrze,  

- Prowadzenie zeszytu: 1 ocena w semestrze, (klasy 4, 5, 6) 

- Prace pisemne (krzyżówki, kartkówki itp.): 1 ocena w semestrze, (klasy 4, 5, 6) 

- Sprawdziany: (odpowiadanie na pytania opisowe, test wyboru, luk, tabela): (klasy 4, 5, 6,) - 

  (1 w II semestrze), 

- Aktywność na lekcji: na bieżąco, 

- Przygotowanie do zajęć: na bieżąco, 

- Aktywność pozalekcyjna (warsztatach, w kołach zainteresowań w szkole i poza szkołą).  

Prace pisemne  

Oceniane będą według ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed 

kartkówką lub sprawdzianem. Sprawdziany obejmujące wiadomości i umiejętności z danego 

działu lub semestralne zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem (oceniane do 

dwóch tygodni, czas trwania sprawdzianu wynosi 45 min, oceniane na podstawie liczby 

uzyskanych punktów, według następujących zasad). 

Ocena prac pisemnych: 

poniżej 33% pkt. – ndst. 

33% pkt – 49% pkt. - dop. 

50% pkt -74% pkt. – dst. 

75% pkt – 89% pkt. – dobry 

90% pkt – 100% pkt.- bardzo dobry 

Powyżej 100% pkt. – zadania dodatkowe - celujący 

Referaty, quizy, mapy myśli, prace projektowe w klasach 4, 5, 6  (oceniane będą za):  

- zgodność z tematem pracy, 

- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

- przestrzeganie praw i zasad współżycia, 

- umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy; 

Odpowiedź ustna: 
- samodzielna odpowiedź ucznia bez dodatkowych podpowiedzi nauczyciela – ocena bardzo 

dobra, 

- odpowiedź ucznia z minimalną pomocą nauczyciela – ocena dobra, 

- odpowiedź ucznia z dużą pomocą nauczyciela – ocena dostateczna, 

- odpowiedź fragmentaryczna z dużą pomocą nauczyciela – ocena dopuszczająca, 

- całkowity brak odpowiedzi – ocena niedostateczna. 

Aktywność na lekcjach lub brak (zostaną ocenione): 
- uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:  

· właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,  

· gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć, 

· podejmowanie merytorycznej dyskusji, 

· szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 

· dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, 

· wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 
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· pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności ogólnotechnicznych,  

-uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy: 

· zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem, 

· wykazuje brak oczywistych umiejętności, 

· niszczy prace kolegów, 

-sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny: 

             „bdb” za +, +, +, + 

             „db” za +, +, +, – 

             „dst” za +, +, –, – 

             „dop” za +, –, –, – 

             „nast” za –, –, –, – 

W zakresie aktywności twórczej: 
- prezentacje techniczne, 

- projekty, 

- szkice i rysunki techniczne, 

- prace ogólnotechniczne, 

Warunki i sposób poprawy oceny cząstkowej. 

Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych według następujących zasad: 

- sprawdzian, kartkówki – w ciągu pierwszego tygodnia od daty otrzymania wyników,  

- praca ogólnotechniczna– w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania oceny,  

- prowadzenie zeszytu – w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania oceny,  

- uczeń poprawia ocenę na zajęciach technicznych. 

Kryteria oceny prac ogólnotechnicznych uczniów (oceny cząstkowe): 

 ocena niedostateczna - nie wykonuje ćwiczeń, projektów i  prac ogólnotechnicznych,  

 pomimo możliwości korzystania z pomocy nauczyciela, 

 ocena dopuszczająca - praca niedokończona, niestaranna, niezgodna z tematem, 

 ocena dostateczna - praca dokończona, ale nieestetyczna, pognieciona, uboga w szczegóły,  

 wykonana pospiesznie i bez zaangażowania, 

 ocena dobra - praca ukończona lecz uboga w elementy i szczegóły, mało wyrazista, 

 ocena bardzo dobra - praca estetyczna, dokładna, ciekawa,  

 ocena celująca - praca estetyczna, oryginalna.  

Przygotowania do zajęć 
- w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania do zajęć (brak materiałów,   

  zeszytu i podręcznika, nieprzygotowanie do odpowiedzi), 

- przygotowanie ucznia jest sprawdzane na początku każdej lekcji, 

- po zgłoszeniu 3 nieprzygotowań uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

- za 3 przygotowania uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 

- po dłuższej nieobecności uczeń ma tydzień na nadrobienie zaległości.  

Zadania dodatkowe 

- do zadań dodatkowych zalicza się wykonanie prezentacji, projektów oraz wyznaczonych 

  prac ogólnotechnicznych. 

Uczeń w semestrze otrzyma ocenę za: 
- prace ogólnotechniczne, 

- aktywność (zaangażowanie, prace dodatkowe, przygotowanie do zajęć, uczestniczenie w  

zajęciach pozalekcyjnych, konkursy ) 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

- odpowiedź, 

- pisemne sprawdzenie wiadomości. 
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OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMI PPP I Z ORZECZENIAMI PPP 

Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie PPP są oceniani zgodnie ze wskazaniami 

zawartymi w orzeczeniu lub opinii. 

UWAGI KOŃCOWE: 
- ocena półroczna jest wynikiem pracy w I półroczu, 

- ocena roczna jest wynikiem pracy całego roku. 

 

III WYMAGANIA KONIECZNE Z TECHNIKI 

Po klasie IV uczeń: 

- przestrzega regulaminu pracowni technicznej;  

- przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku; 

- wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów); 

- dba o powierzone narzędzia i przybory; 

- współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole; 

- posługuje się nazewnictwem technicznym; 

- wykonuje prace z należytą starannością i dbałością; 

- jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki;  

- śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice   wokół    

   niego;  

- ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku     

   kształcenia. 

- bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta; 

- interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty; 

- konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem  

  zasad bezpieczeństwa 

 

Po klasie V uczeń: 

- rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewno, pochodne, metale,  

  tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe) 

 - określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych; 

 - charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne; 

- stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych; 

- dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy; 

- dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości; 

- racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami; 

- rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów    

  oraz elementów elektronicznych 

- rozróżnia rysunki techniczne (maszynowe, budowlane, elektryczne, krawieckie) 

- wykonuje proste rysunki w postaci szkiców; 

 

Po klasie VI uczeń: 

- wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów  

   mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, 

- rozpoznaje materiały i elementy elektroniczne: (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory,  

  cewki itp.); 

 - odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i  

   elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do   

   inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym; 

- konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno -   

  elektroniczne; 
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- rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów; 

- dostosowuje rodzaje obróbki do przewidzianego efektu końcowego; 

- dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki; 

- bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami; 

- opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;  

- dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego;  

- dokonuje montażu poszczególnych części w całość; 

- stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie,     

  spoczynkowe i ruchowe); 

- przygotowuje dokumentację rysunkową (stosuje rzuty prostokątne i aksonometryczne); 

- czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe; 

- analizuje rysunki zawarte w instrukcjach obsługi i katalogach; 

- odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi;  

- urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach; 

- odzieżowych, elementach elektronicznych itp.; 

- projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych, w tym elektryczno - elektronicznych. 

  

KLASA VI 

Ocena niedostateczna 

 wiadomości: uczeń nie opanował wiadomości, nie chce nawet przy pomocy 

nauczyciela rozwiązać najprostszego zadania o minimalnym stopniu trudności,  

  organizacja pracy i zaangażowanie: nie potrafi organizować sobie pracy, jest 

niesamodzielny, nie bierze udziału w lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie 

korzysta z zeszytu i materiałów plastycznych,  

 uczeń ma negatywny wpływ na grupę (utrudnia pracę, ośmiesza starania innych, 

wpływa destrukcyjnie). 

 

Ocena dopuszczająca  

 przestrzega regulamin pracowni technicznej, 

 rozpoznaje symbole graficzne wybranych elementów mechanicznych i elektrycznych, 

 rozpoznaje znaki bhp i ppoż oraz znaki drogowe, 

 dostosowuje się do znaków drogowych oraz sygnałów świetlnych nadawanych przez 

kierującego ruchem drogowym.  

 omawia sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni, 

 dzieli materiał odpowiednimi narzędziami, 

 konserwuje elementy roweru, 

 rozpoznaje wybrane piktogramy, podporządkowując nazwę do symbolu,  

 nazywa elementy roweru i jego wyposażenie , 

 rozpoznaje wybrane znaki drogowe i sygnały świetlne dotyczące pieszych,  

 zna podstawowe zasady poruszania się po drodze dotyczące pieszych i rowerzystów, 

 musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez nauczyciela, 

 sam nie podejmuje się rozwiązania nawet prostych zadań rysunkowych czy 

technicznych,  

 rysunki, prace wytwórcze, zawierają błędy merytoryczne , 

 do zasad bhp i ppoż stosuje się nakłaniany przez nauczyciela,  

 

Ocena dostateczna 

 potrafi stosować się do treści znaków drogowych dotyczących pieszych i 

rowerzystów, 
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 prawidłowo określa pierwszeństwa przejazdu,  

 wymienia najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych i 

rowerzystów, 

 umie dostosować elementy roweru do bezpiecznej i wygodnej jazdy, 

 zna znaczenie odblasków, 

 rozróżnia typy rowerów, 

 wymienia numery telefonów alarmowych, 

 rozpoznaje symbole graficzne przekładni, 

 zna podstawowe zasady korzystania z dróg , 

 wymienia pojazdy uprzywilejowane w ruchu, 

 zna zasady ustawienia wysokości siodełka i kierownicy, 

 wymaga pomocy i mobilizacji do pracy ze strony n-la,  

 ma w wykonywanych przez siebie pracach czy rysunkach niedociągnięcia i błędy 

dotyczące poprawności wykonania oraz estetyki , 

 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,  

 dostosowuje się do zasad bhp i ppoż, obowiązujących w pracowni , 

 

Ocena dobra 

 czyta proste schematy mechaniczne i elektryczne, 

 prawidłowo nazywa układy w rowerze ich elementy, 

 wyjaśnia zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów, 

 zna znaki występujące na kąpieliskach, 

 określa, które elementy należą do dodatkowego wyposażenia roweru 

 zna znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem, 

 zna rodzaje manewrów na drodze, 

 wie jak zachować się w czasie wypadku, 

 uzasadnia konieczność noszenia odblasków, 

 czyta ze zrozumieniem rozkłady jazdy, 

 racjonalnie wykorzystuje czas pracy, 

 sam podejmuje próby rozwiązywania niektórych zadań,  

 podejmuje próby samooceny, 

 dość starannie wykonuje prace wytwórcze, operacje technologiczne i rysunki, 

 

Ocena bardzo dobra 

 wyjaśnia jak zapobiegać wypadkom w szkole, 

 wylicza nazwy elementów wyposażenia roweru zwiększającego bezpieczeństwo na 

drodze, 

 prezentuje jak powinien zachować się rowerzysta w określonych sytuacjach na 

skrzyżowaniu, 

 umie oszczędnie gospodarować materiałami, 

 planuje pracę wytwórczą z uwzględnieniem kolejności operacji technologicznych,  

 dobiera materiał do wykonywanego wyrobu,  

 diagnozuje i naprawia instalację elektryczną roweru,  

 potrafi wyznaczyć i zaplanować pieszą i rowerową wycieczkę, 

 wyjaśnia działanie instalacji elektrycznej roweru ,  

 potrafi zastosować narzędzia do obrabianego materiału, 

 prowadzi pełną dokumentację samodzielnie i starannie,  

 racjonalnie wykorzystuje czas pracy,  
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 jest zaangażowany samodzielny przy rozwiązywaniu zadań problemowych,  

 kształtuje właściwe nawyki i postawy uczestnika ruchu drogowego , 

 

Ocena celująca 

 umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, 

 podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania,  

 wykazuje znajomość korelacji między znakami, a stosowaniem ich w sytuacjach 

drogowych, 

  prezentuje szeroki zakres wiedzy technicznej posługując się nią,  

 dostrzega i uzasadnia potrzebę ochrony środowiska,  

 zna kryteria i warunki uzyskania karty rowerowej, 

 zaangażowany emocjonalnie,  

 samodzielny w poszukiwaniu rozwiązań technicznych i poszerzaniu zakresu swojej 

wiedzy,  

 motywuje uczestników zajęć do racjonalnego wykorzystania czasu pracy, stosowania 

regulaminu pracowni, zasad bhp oraz ppoż , 

 kształtuje właściwe nawyki i postawy uczestnika ruchu drogowego, 

 bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

 

Klasa 5 

Ocena niedostateczna 

 wiadomości: uczeń nie opanował wiadomości, nie chce nawet przy pomocy 

nauczyciela rozwiązać najprostszego zadania o minimalnym stopniu trudności, .racy 

na lekcji, 

  organizacja pracy i zaangażowanie: nie potrafi organizować sobie pracy, jest 

niesamodzielny, nie bierze udziału w lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie 

korzysta z zeszytu i materiałów plastycznych, 

 uczeń ma negatywny wpływ na grupę (utrudnia pracę, ośmiesza starania innych, 

wpływa destrukcyjnie). 

 

Ocena dopuszczająca 

 czyta i odwzorowuje proste rysunki techniczne,  

 odwzorowuje wielkie i małe litery pisma technicznego,  

 rozpoznaje linie rysunkowe, 

 rozpoznaje symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych i mechanicznych 

oraz oznaczenia na wyrobach włókienniczych, 

 rozpoznaje podstawowe narzędzia majsterkowicza,  

 poprawnie rozpoznaje rodzaje linii rysunkowych, rodzaje rzutów prostokątnych, 

 podporządkowując nazwę do symbolu wymienia niektóre włókna naturalne i źródła 

ich pochodzenia , 

 wymienia rodzaje odpadów, 

 rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych i papieru, 

 wymienia podstawowe gatunki drewna oraz jego zastosowania, 

 wymienia podstawowe narzędzia do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych 

 zna podstawowe cechy tkanin i dzianin, 

 wymienia niektóre tworzywa sztuczne i przykłady ich zastosowania, 

 zna zasady konserwacji odzieży,  

 wymienia podstawowe wymiary niezbędne przy zakupie odzieży  
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 musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez n-la,  

 rysunki, prace wytwórcze wykonuje niestarannie, zawierają błędy merytoryczne  

 sam nie podejmuje się rozwiązania nawet prostych zadań technologicznych, 

wytwórczych czy rysunkowych  

 do zasad bhp i ppoż stosuje się nakłaniany przez nauczyciela. 

 

Ocena dostateczna 

 zna zasady poruszania się po drodze, zna znaki drogowe, 

 potrafi segregować odpady, 

 potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie,  

 potrafi narysować rzuty prostokątne wybranych figur przestrzennych , 

 zna podstawowe zasady wymiarowania, rodzaje linii rysunkowych, wybrane znaki 

wymiarowe, zasady tworzenia rzutów prostokątnych,  

 umie zastosować wiertarkę ręczną i dobrać średnicę wiertła, 

 czyta i charakteryzuje wybrane oznaczenia na wyrobach włókienniczych,  

 omawia proces produkcji papieru, 

 zna gatunki papieru, 

 określa wady i zalety włókien naturalnych i chemicznych , 

 rozpoznaje asortymenty drewna zna przerób drewna i zastosowanie, 

 rozpoznaje materiały drewnopochodne, 

 zna wielkości charakterystyczne wielkiej i małej litery pisma technicznego, cyfry,  

 wie jak powstaje dzianinach i tkanina, 

 omawia w jaki sposób otrzymuje się tworzywa sztuczne, 

 wymaga pomocy i mobilizacji do pracy ze strony n-la,  

 ma w wykonywanych przez siebie pracach czy rysunkach niedociągnięcia i błędy 

dotyczące poprawności wykonania oraz estetyki , 

 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy , 

 nie potrafi organizować stanowiska pracy dostosowuje się do zasad bhp i ppoż, 

obowiązujących w pracowni.  

 

Ocena dobra 

 uzasadnia celowość stosowania materiałów drewnopochodnych, 

 pisze pismem technicznym stosując wielkości charakterystyczne pisma technicznego, 

 potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie i rzuty prostokątne figur 

przestrzennych,  

 zna podstawowe zasady wymiarowania, wybrane znaki wymiarowe,  

 zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych , 

 na narzędzia stosowane przez majsterkowicza oraz przyrządy pomiarowe, 

 omawia budowę drewna, 

 rozpoznaje tkaniny lub dzianiny,  

 zna celowość stosowania konserwacji odzieży, 

 określa właściwości tworzyw sztucznych, 

 podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych, 

 zna właściwości włókien naturalnych i chemicznych,  

 umie zdjąć z figury wymiary niezbędne przy zakupie odzieży,  

 dobiera narzędzia do operacji technologicznej, 

 racjonalnie wykorzystuje czas pracy , 

 organizuje własne stanowisko pracy,  
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 sam podejmuje próby rozwiązywania niektórych zadań,  

 podejmuje próby samooceny, 

 dość starannie wykonuje prace wytwórcze, operacje technologiczne, rysunki. 

 

Ocena bardzo dobra 

 umie dobrać materiał uwzględniając przeznaczenie i rodzaj wyrobu, 

 umie oszczędnie gospodarować materiałami,  

 zna znaczenie recyklingu i celowość segregacji odpadów, 

 wymienia rodzaje papieru jako produktu przemysłu celulozowego,  

 dostrzega i uzasadnia potrzebę ochrony lasów, 

 planuje pracę wytwórczą z uwzględnieniem kolejności operacji technologicznych,  

 uzasadnia potrzebę stosowania pisma technicznego, pisze zgodnie z wymiarami, 

 zna budowę tkaniny i dzianiny,  

 zna rodzaje materiałów włókienniczych, 

 zna symbole i zastosowanie tworzyw sztucznych, 

 zna zasady poruszania się na drodze w grupie, 

 prowadzi pełną dokumentację samodzielnie i starannie  

 racjonalnie wykorzystuje czas pracy, 

 jest zaangażowany w pracy, 

 samodzielny przy rozwiązywaniu zadań problemowych ,organizacji stanowiska pracy, 

 kształtuje właściwe nawyki i postawy uczestnika ruchu drogowego. 

 

Ocena celującą 

 umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, 

 podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania,   

 wykazuje znajomość korelacji między znakami, a stosowaniem ich w sytuacjach 

drogowych, 

 prezentuje szeroki zakres wiedzy technicznej posługując się nią,  

 zaangażowany emocjonalnie,  

 samodzielny w poszukiwaniu rozwiązań technicznych i poszerzaniu zakresu swojej 

wiedzy,  

 motywuje uczestników zajęć do racjonalnego wykorzystania czasu pracy , stosowania 

regulaminu pracowni, zasad bhp i ppoż, 

 bierze udział w konkursach. 

 

Klasa 6 

Ocena niedostateczna 

 wiadomości: uczeń nie opanował wiadomości, nie chce nawet przy pomocy 

nauczyciela rozwiązać najprostszego zadania o minimalnym stopniu trudności, .racy 

na lekcji, 

  organizacja pracy i zaangażowanie: nie potrafi organizować sobie pracy, jest 

niesamodzielny, nie bierze udziału w lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie 

korzysta z zeszytu i materiałów plastycznych, 

 uczeń ma negatywny wpływ na grupę (utrudnia pracę, ośmiesza starania innych, 

wpływa destrukcyjnie). 
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Ocena dopuszczająca  

 rozumie znaczenie ochrony środowiska, 

 potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska, 

  rozumie znaczenie segregacji śmieci 

 wymienia rodzaje odpadów, 

 czyta i odwzorowuje proste rysunki techniczne,  

 odwzorowuje wielkie i małe litery pisma technicznego,  

 rozpoznaje linie rysunkowe, 

 wie jakie składniki dostarcza pożywienie 

 rozpoznaje symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych i mechanicznych 

 rozpoznaje podstawowe narzędzia do obróbki metali, 

 poprawnie rozpoznaje rodzaje linii rysunkowych, rodzaje rzutów prostokątnych, 

aksonometrycznych, 

 rozróżnia wyroby wykonane z metalu, 

 wie jak otrzymuje się metale, 

 potrafi czyta plan osiedla, 

 potrafi wymienić instalacje w budynku-mieszkaniu, 

 zna sprzęt gospodarstwa domowego, 

 zna składniki pokarmowe, 

 musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez n-la,  

 rysunki, prace wytwórcze wykonuje niestarannie, zawierają błędy merytoryczne  

 sam nie podejmuje się rozwiązania nawet prostych zadań technologicznych, 

wytwórczych czy rysunkowych, 

 do zasad bhp i ppoż stosuje się nakłaniany przez nauczyciela. 

 

Ocena dostateczna 

 potrafi segregować odpady, 

 potrafi wymienić surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie domowym,  

 wie jak ograniczyć „produkcje śmieci”  

 rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody, 

 potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcje obsługi danego urządzenia, 

 potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie,  

 potrafi narysować rzuty prostokątne wybranych figur przestrzennych , 

 zna podstawowe zasady wymiarowania, rodzaje linii rysunkowych, wybrane znaki 

wymiarowe, zasady tworzenia rzutów prostokątnych,  

 zna i rozróżnia rzuty aksonometryczne, 

 zna wielkości charakterystyczne pisma technicznego,  

 zna pochodzenie i rodzaje metali, 

 potrafi wymienić zastosowanie metali zgodnie z ich właściwościami, 

 zna podstawowe narzędzia do obróbki metali, 

 zna instytucje i obiekty na osiedlu, 

 zna etapy budowy domów, 

 wie jak wyposażyć pokój nastolatka, 

 zna budowę instalacji w budynku 

 wymienia elementy obwodu elektrycznego, 

 wie jakie są opłaty domowe, 

 potrafi odczytać stany liczników, 

 potrafi czytać instrukcję sprzętu gospodarstwa domowego, 



Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – SZKOŁA PODSTAWOWA 

128 

 potrafi wymienić nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego, 

 zna rodzaje aktywności fizycznej, 

 potrafi wymienić podział witamin, 

 zna zasady kulturalnego podawania i spożywania posiłków, 

 potrafi samodzielnie przygotować prosty posiłek. 

 wymaga pomocy i mobilizacji do pracy ze strony n-la,  

 ma w wykonywanych przez siebie pracach czy rysunkach niedociągnięcia i błędy 

dotyczące poprawności wykonania oraz estetyki  

 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy , 

 nie potrafi organizować stanowiska pracy dostosowuje się do zasad bhp i ppoż, 

obowiązujących w pracowni.  

 

Ocena dobra 

 pisze pismem technicznym stosując wielkości charakterystyczne pisma technicznego, 

 potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie i rzuty prostokątne figur 

przestrzennych,  

 zna podstawowe zasady wymiarowania, wybrane znaki wymiarowe,  

 zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych , 

 zna instalacje na osiedlu, 

 zna właściwości metali, 

 podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki metalu, 

 zna symbole stosowane w obwodach elektrycznych, 

 zna budowę instalacji i wymienia jej elementy, 

 wie jak zmierzyć pobór wody, gazu, prądu, 

 zna budowę kuchenki elektrycznej i gazowej, 

 zna zasadę dziania i obsługę nowoczesnego sprzętu 

 dobiera narzędzia do operacji technologicznej, 

 zna zapotrzebowanie energetyczne organizmu, 

 docenia znaczenie warzyw i owoców w żywieniu 

 potrafi odczytać informacje na gotowych produktach spożywczych 

 potrafi ułożyć jadłospis dla siebie na jeden dzień, 

 wie od czego zależny dobowa norma energetyczna, 

 racjonalnie wykorzystuje czas pracy , 

 organizuje własne stanowisko pracy,  

 sam podejmuje próby rozwiązywania niektórych zadań,  

 podejmuje próby samooceny, 

 dość starannie wykonuje prace wytwórcze, operacje technologiczne, rysunki. 

 

Ocena bardzo dobra 

 umie dobrać materiał uwzględniając przeznaczenie i rodzaj wyrobu, 

 umie oszczędnie gospodarować materiałami,  

 zna znaczenie recyklingu i celowość segregacji odpadów, 

 zna budowę instalacji i zasadę ich działania, 

 wie skąd się bierze energia w organizmie i jak możemy ją spożytkować, 

 potrafi ułożyć jadłospis, 

 zna metody konserwacji żywności, potrafi je omówić 

 rozumie piramidę żywności 

 planuje pracę wytwórczą z uwzględnieniem kolejności operacji technologicznych,  
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 uzasadnia potrzebę stosowania pisma technicznego, pisze zgodnie z wymiarami, 

 potrafi wyjaśnić pojęcie urzeczenie energooszczędne, 

 wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów  

mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych; 

 odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i  

elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią 

służącą do  inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym; 

  konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno -   

  elektroniczne, w tym programowalne. 

 wie w jaki sposób dociera prąd do naszych mieszkań, 

 rozumie problem odzyskiwania, składowania i likwidacji baterii i akumulatorów, 

 potrafi wyjaśnić pojęcie zdrowa żywność 

 zna podstawowe witaminy i składniki mineralne oraz ich rolę w organizmie, 

 potrafi obliczyć wartość energetyczną przygotowanej potrawy, 

 zna skutki nieprawidłowego odżywiania się, 

 potrafi wyjaśnić pojęcie dieta, 

 zna zasady poruszania się na drodze w grupie, 

 prowadzi pełną dokumentację samodzielnie i starannie  

 racjonalnie wykorzystuje czas pracy, 

 jest zaangażowany w pracy, 

 samodzielny przy rozwiązywaniu zadań problemowych, organizacji stanowiska pracy,  

 kształtuje właściwe nawyki i postawy uczestnika ruchu drogowego, 

 

 

Ocena celującą 

 umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, 

 podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania,   

 wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów  

mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych; 

 odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i  

elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią 

służącą do  inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym; 

  konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno -   

elektroniczne, w tym programowalne, 

 potrafi wyjaśnić pojęcie konserwanty, polepszacze, 

 potrafi omówić sposoby konserwacji żywności, 

 potrafi wskazać błędy w rzutowaniu i wymiarowaniu, 

 prezentuje szeroki zakres wiedzy technicznej posługując się nią, zaangażowany 

emocjonalnie,  

 samodzielny w poszukiwaniu rozwiązań technicznych i poszerzaniu zakresu swojej 

wiedzy,  

 motywuje uczestników zajęć do racjonalnego wykorzystania czasu pracy, stosowania 

regulaminu pracowni, zasad bhp i ppoż, 

 bierze udział w konkursach. 
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Informatyka 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

1. Przedmiotem oceny są: 

 wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; 

 wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania 

informatyki oraz wymagań programu nauczania; 

 wysiłek wkładany przez ucznia;  

 aktywność i systematyczność. 

 

2. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 

 Znajomość zasad właściwego zachowania się w pracowni oraz bezpiecznej 

i higienicznej pracy z komputerem, 

 prawidłowo obsługiwać komputer niezależnie od platformy sprzętowej 

i oprogramowania, 

 Wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji, 

 znajomość budowy komputera, 

 wykonywanie prostych obliczeń przy pomocy komputera. 

 tworzenie prostego tekstu, grafiki, 

 wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się. 

 

3. Kryteria i sposoby oceniania 

Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali: 

Stopień celujący  -  6 

Stopień bardzo dobry -       5 

Stopień dobry  -      4 

Stopień dostateczny -      3 
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Stopień dopuszczający -       2 

Stopień niedostateczny -          1 

1. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

 posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego  

 wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów  w czasie lekcji i pracy 

pozalekcyjnej  

 wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace  

 bierze udział w konkursach przedmiotowych z dobrym wynikiem 

 wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni  

2. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

 bardzo dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego  

 biegle i poprawnie posługuję się terminologią informatyczną  

 biegle i bezpiecznie obsługuje komputer  

 samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań 

programowych  

 biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie  

3. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  

 dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego  

 posługuje się terminologią informatyczną  

 poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer  

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań 

programowych  

 pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie  

 

4. Ocenę dostateczną (3): otrzymuje uczeń, który: 

 w sposób zadawalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału 

programowego  

 zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem .  

 poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer  

 nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań 

programowych, nawet z pomocą nauczyciela  
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 poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie  

 

5. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń , który:  

 częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego  

 częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować  

 bezpiecznie obsługuje komputer  

 zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela  

 ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach  

 poprawnie uruchamia komputer i zamyka proste aplikacje  

6. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego  

 nie zna terminologii informatycznej  

 nie potrafi wykonać  podstawowych zadań, nawet z pomocą nauczyciela 

 

4. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia: 

 Testy i Sprawdziany  - zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisem 

do dziennika, obejmuje dział programowy. Ocena niedostateczna otrzymana przez 

ucznia podlega poprawie.  

 Kartkówki — dotyczy trzech ostatnich tematów lub ostatnio omawianego 

zagadnienia, bez zapowiedzi, czas trwania do 15 minut..  

 Punkty uzyskane ze  sprawdzianów, kartkówek przeliczane są na stopnie wg 

następującej skali:  

100 % + zadanie dodatkowe celujący  

90%-100% -                   bardzo dobry  

75%-89%-                   dobry  

50% - 74%-                   dostateczny  

33% - 49% -                  dopuszczający  

poniżej  33 % -                   niedostateczny  

 praca na lekcji: 

-wykonywanie poleceń; 

-staranność wykonania prac; 
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-poprawność wykonywania ćwiczeń; 

-samodzielność podczas pracy; 

-efektywność wykorzystania czasu pracy; 

 przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad BHP 

5. Postanowienia końcowe 

1. O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na 

pierwszych zajęciach lekcyjnych. 

2. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną za pierwszy semestr, ma obowiązek 

zaliczenia materiału. Termin uzgadnia z nauczycielem. Zaliczenie odbywa się w 

formie ćwiczeń praktycznych. 
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Wychowanie fizyczne  
 

WYMAGANIA EDUKACYNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

Klasy IV-VIII 

  Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego powstał na bazie 

wypracowanego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO). Został on 

dostosowany do potrzeb szkoły integracyjnej.  

W naszym systemie oceniania podstawą oceny jest systematyczność uczestnictwa w 

zajęciach wychowania fizycznego, zaangażowanie w wykonywaniu ćwiczeń i zadań  z 

aktywności fizycznej. 

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W KLASACH IV-VIII 

 

Ocena poziomu i postępu ucznia w zakresie sprawności motorycznej: 

Poziom i postęp w zakresie sprawności motorycznej określany jest przy pomocy testów.  

Test ma służyć uczniowi do samooceny własnych możliwości i motywować do podejmowania 

wysiłku w celu poprawy sprawności fizycznej.  

Wynik ilościowy i jakościowy testu nie przekłada się na ocenę. Oceniany jest postęp i wysiłek 

wkładany przez ucznia podczas wykonywania testu. 

 w przypadku określenia poziomu sprawności motorycznej - wyniki testu stanowią informację 

dla ucznia o osiągniętym poziomie ogólnej sprawności ruchowej,  

 w przypadku określenia postępu w zakresie sprawności motorycznej - wyniki testu stanowią 

informację, jakiego uczeń dokonał postępu stosunku do poprzedniego wyniku. 

Ocena postaw ucznia 

Kryterium dotyczące oceny postawy ucznia i stosunku do zajęć uwzględnia: 

 jego obowiązkowość i zaangażowanie, 

 aktywność w kulturze fizycznej, 

 stosunek do kolegów i stosowanie zasad fair play, 

 zdyscyplinowanie i umiejętność współdziałania z grupą, 
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 nawyki higieniczno - zdrowotne, 

 systematyczność, 

 przygotowanie do zajęć – wymagany strój sportowy (dopuszcza się trzykrotne 

nieprzygotowanie do zajęć w półroczu). 

 

 Kryteria dodatkowe 

 aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, niezależnie od poziomu sprawności 

fizycznej na terenie szkoły lub środowiska w zakresie rekreacji i sportu, 

 wszelkie osiągnięcia sportowe, 

 aktywność dotycząca organizacji zawodów i imprez sportowych  na terenie szkoły i poza 

nią. 

Samoocena i samokontrola ucznia 

Ma na celu wdrażanie ucznia do śledzenia rozwoju lub regresu własnej sprawności, Uczeń, 

który aktywnie uczestniczy w procesie kontroli i oceny podejmuje wysiłek w celu przezwyciężenia 

trudności. 

 

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 

 uczeń  posiadający  zwolnienie  lekarskie  z  wychowania  fizycznego  (jeśli  nie  jest  

zwolniony  z  zajęć  decyzją  dyrektora  szkoły)  ma  obowiązek  przebywać  ze  swoją  

grupą   na  lekcji  w –f, 

 respektowane  są  zwolnienia  napisane  i  podpisane  osobiście  przez  rodzica/ opiekuna,  

dotyczące  ważnych  powodów , dla  których  uczeń/uczennica  nie  może  aktywnie  

uczestniczyć  w  lekcji na okres  nie  dłuższy  niż  jeden tydzień, 

 uczennica  w  okresie  niedyspozycji  fizycznej  powinna  być  przygotowana  do  zajęć  w 

– f  tak  samo,  jak  przy  pełnej  dyspozycji, tzn. : jest  przebrana  w  strój  sportowy, lecz  

bierze  ograniczony  udział  w  zajęciach (nie  wykonuje  ćwiczeń  „ciężkich”: biegi  

długie , skoki , dźwiganie  itp.) 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

 Aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z kulturą fizyczną na terenie szkoły lub 

poza szkołą. 
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 Uczestniczy w zawodach gminnych, wojewódzkich lub ogólnopolskich. 

 Samodzielnie i systematycznie rozwija własne uzdolnienia sportowe. 

 Systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach w-f. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  Systematycznie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego ( 100-95% zajęć) 

 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy, 

  Z zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia i zadania ustalane przez nauczyciela, 

 Przygotowuje i prowadzi  rozgrzewkę i inne ustalone części zajęć wychowania 

fizycznego, 

 Jego postawa wobec nauczyciela i kolegów, zaangażowanie i stosunek do wychowania 

fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  Uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego 95-90% zajęć 

 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy . 

 Jego postawa wobec nauczyciela i kolegów oraz stosunek do wychowania fizycznego nie 

budzą większych zastrzeżeń. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

  Uczestniczy w zajęciach 80-89% zajęć 

 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy . 

 Jego postawa wobec nauczyciela i kolegów oraz stosunek do wychowania fizycznego nie 

budzą większych zastrzeżeń. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Uczestniczy w zajęciach 50-79% zajęć 

 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy . 

 Jego postawa w trakcie zajęć  nie budzi większych zastrzeżeń 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

  Nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego. 

 Nie ma stroju sportowego. 
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WYMAGANIA I KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW 

ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI I DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI 

Występujące u uczniów specyficzne trudności i deficyty rozwojowe są podstawą do 

obniżania wymagań edukacyjnych oraz dostosowania poziomu wiedzy czy umiejętności 

sprowadzanych do możliwości indywidualnych ucznia – zgodnie z opinią poradni. Oceniając 

tych uczniów bierzemy pod uwagę: 

 Postępy uczniów i ich psychofizyczne i możliwości (efekty pracy a nie popełniane 

błędy). 

 Wysiłek włożony w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez nich zadań. 

 Sumienność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego. 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

Uczniowie ze spektrum autyzmu ( Autyzm, Zespół Aspergera) 

1. Zapewnienie w miarę możliwości komfortu akustycznego. 

2. Zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność (w razie potrzeby 

zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia). 

3. Wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych oraz współpracy w 

grupie. 

4. Zwracanie szczególnej uwagi na konieczność „planowania” poszczególnych zadań. 

5. Wykorzystanie gier zespołowych w rozwijaniu kompetencji społecznych. 

 

 Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna 

1. Zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność ( w razie potrzeby 

zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia ) 

2. Wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych, częste podchodzenie do 

ucznia. 

3. W miarę możliwości pomaganie, wspieranie, dodatkowe instruowanie, naprowadzanie, 

pokazywanie na przykładzie, dzielenie danego  zadania na etapy i zachęcanie do 

wykonywania go małymi krokami. 

4. W ocenianiu zwracanie uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania. 
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Uczniowie słabo widzący 

1. Właściwe umiejscowienie dziecka na sali gimnastycznej( zapobiegające odblaskowi 

pojawiającemu się w pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie  

i widoczność ) 

2. Zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na 

patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową (wydłużanie czasu na 

wykonanie określonych zadań) 

3. W razie potrzeby zwolnienie ucznia z ćwiczeń zagrażających jego bezpieczeństwu (udział w 

grach zespołowych lub nadmiernego wysiłku fizycznego) 

 

 

Uczniowie słabo słyszący 

1. Zapewnienie dobrego oświetlenie oraz miejsce blisko nauczyciela  

Uczeń będąc blisko nauczyciela ( od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze oświetlona, 

może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust.  

2. Nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie 

rozumiane przez dziecko niedosłyszące. W przypadku trudności zapewnić mu dodatkowe 

wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego dziecku słownictwa.  

3. Wydłużenie czasu potrzebnego do opanowania danego ćwiczenia z uwagi na wolniejsze 

tempo pracy. 

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 

1. Zawsze uwzględniać trudności ucznia 

2. W miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na 

przykładzie, dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami 

3. Nie zmuszać na siłę do wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność. 

4. Dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu 

5. Podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego 

chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć.  

6. Włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse 
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Uczniowie z deficytami rozwoju fizycznego, alergicznych, asteników i z nadwagą. 

 Uczniowie, którzy posiadają wady postawy tzw. plecy okrągłe, zwalniani będą z 

następujących ćwiczeń na lekcji: 

-z leżenia tyłem łukiem(mostek), 

-z leżenia przodem łukiem(foka), 

-z wszelkiego rodzaju opadów(ćwiczeń na drążkach, poręczach). 

 Uczniowie, którzy posiadają boczne skrzywienie kręgosłupa zwalniani będą z następujących 

ćwiczeń: 

-skoków, 

-przewrotów, 

-ze stania na rękach, 

-z dźwigania, 

-biegów wytrzymałościowych. 

 Uczniowie, którzy posiadają zniekształcenie kończyn dolnych zwalniani będą z następujących 

ćwiczeń: 

-z chodu na zewnętrznych krawędziach stóp-dotyczy kolan szpotawych, 

-długotrwałego stania, 

-dźwigania dużych ciężarów, 

-zeskoków i skoków biernych na twarde podłoże, 

-z dużych rozkroków w pozycji stojącej. 

 Uczniowie asteniczni zwalniani będą z następujących ćwiczeń: 

-z wysiłków o charakterze statycznym, 

-z długotrwałych ćwiczeń o charakterze wysiłkowym, 

-stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu: zwisów, odporów, wspinania, skoków. 

 Wobec uczniów alergicznych stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń 

powodujących duszności. 

 Wobec uczniów z nadwagą stosowane będą ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń 

wysiłkowych statycznych, dynamicznych, skokach. 

 

Uczniowie, którzy w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych przez lekarz(np. 

długotrwała choroba)nie będą mogli przystąpić do sprawdzianów praktycznych (motoryka, 

umiejętności ruchowe)otrzymują zadania alternatywne. 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. 
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 Aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z kulturą fizyczną na terenie szkoły lub 

poza szkołą. 

 Zajął punktowane miejsca w zawodach gminnych, wojewódzkich lub ogólnopolskich. 

 Systematycznie rozwija własne uzdolnienia sportowe. 

 Systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach w-f. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  Systematycznie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego ( 100-95% zajęć) 

 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy, 

  Z zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia i zadania ustalane przez nauczyciela, 

 Jego postawa wobec nauczyciela i kolegów, zaangażowanie i stosunek do wychowania 

fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  Uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego 95-90% zajęć 

 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy . 

 Jego postawa wobec nauczyciela i kolegów oraz stosunek do wychowania fizycznego nie 

budzą większych zastrzeżeń. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

  Uczestniczy w zajęciach 80-89% zajęć 

 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy . 

 Jego postawa wobec nauczyciela i kolegów oraz stosunek do wychowania fizycznego nie 

budzą większych zastrzeżeń. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Uczestniczy w zajęciach 50-79% zajęć 

 Jest stosownie do zajęć ubrany w strój sportowy . 

 Jego postawa w trakcie zajęć  nie budzi większych zastrzeżeń 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

  Nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego 

 Nie ma stroju sportowego 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym polega na 

rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu jego rozwoju psychofizycznego i postępów w opanowywaniu 
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przez niego nowych umiejętności i wiadomości. Oceny takich uczniów są ocenami opisowymi. 

Analiza obserwacji postępów w rozwoju dotyczy w szczególności: 

1. Zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów). 

2. Zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja 

wzrokowo – ruchowa, manipulacja). 

3. Napędu – aktywności nie kierowanej (własnej). 

4. Koncentracji uwagi (podczas aktywności spontanicznej , w zabawie, w zadaniu; 

czas koncentracji). 

5. Współdziałania (w róznych sytuacjach – czas współdziałania). 

6. Opanowywania nowych umiejetności (tempo, trwałość, stopień trudności). 

7. Dominującego nastroju i emocji. 

8. Gotowości do kontaktów (rodzaje, kierunek). 

9. Umiejętności w zakresie samoobsługi. 

10. Udziału w czynnościach porządkowych. 

11. Zachowań trudnych (opis tych zachowań oraz sytuacji w których występują 

reakcje nauczyciela, zmiany w zachowaniu). 

 

TECHNIKI OCENIANIA 

Narzędzia pomiaru: 

1. Obserwacja ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. 

2. Testy umiejętności ruchowych lub pojedyncze zadania ruchowe, sprawdzające postęp w 

opanowaniu umiejętności ruchowych. 

3. Testy, rozmowy sprawdzające wiadomości ucznia. 

4. Próby sprawności i wydolności fizycznej (wyniki prób sprawnościowych i 

wydolnościowych nie podlegają ocenie! Może jej natomiast podlegać wysiłek, jaki uczeń 

wkłada w czasie wykonywania ww. prób). 
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Religia 
 

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII  

DLA KLAS IV-VII  

 
 

„Pojęcie oceny w nauce religii jest szerokie, bowiem zastosowania poznanej prawdy w życiu i 

postępów nie można odmierzyć, obliczyć matematycznie. Ocena na katechezie nie dotyczy wyłącznie 

sprawdzania wiadomości, lecz także umiejętności, postawy, zdolności twórczych, rozwoju 

zainteresowań, motywacji do uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli 

odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, 

zgodności postępowania z przyjętą wiarą. Życie sakramentalne, choć podlegające trosce na katechezie 

jest wyłączone z oceniania, by nie prowadzić do rytualizmu”
1
. Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 10 maja 1999r. Nr 41 poz. 413)  

w paragrafie 1 pkt. 5 stwierdza: Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. Ocena nie jest na 

katechezie elementem zasadniczym. Ocena  

z religii musi mieć swój odrębny cel, podporządkowany celowi katechezy. Jest nim przybliżenie do 

Chrystusa. Ocena musi być sprawiedliwa,  

a jednocześnie pobudzająca uczniów do aktywności i twórczej pracy.  

 

I. Cele PSO 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

2. Kształtowanie motywacji do uczenia się oraz wspieranie aktywności edukacyjnej ucznia. 

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego. 

4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Wychowanie do odpowiedzialności ucznia, co w konsekwencji ma prowadzić do 

samokontroli, samooceny i samokształcenia. 

6. Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym; 
7. Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swego życia; 

8. Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów; 

9. Kształtowanie sumienia;  

10. Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie; 
11. Poczucie przynależności, posiadanie własnego miejsca i odczytywanie własnych zdań 

w społeczności Kościoła, narodzie, rodzinie, grupie szkolnej i koleżeńskiej; 

12. Świadectwo życia. 
 

II. Zasady PSO 

1. Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców (opiekunów) o 

wymaganiach edukacyjnych z katechezy wynikających z realizowanego programu nauczania 

oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu, ćwiczeń i katechizmu przedmiotowego oraz do 

systematycznego odrabiania prac domowych. 

                                                             
1 Szpet J.Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 223. 
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3. Sprawdziany są min. raz w semestrze i zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Są 

obowiązkowe, jeśli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien uczynić to w 

terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny dwa razy w semestrze, 

o ile zgłosi ten fakt przed lekcją, to nie ponosi żadnych konsekwencji (oprócz znaku -). Nie 

dotyczy to jednak lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian.  

5. W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w 

przygotowaniu się ucznia do lekcji, również nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli są one 

potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica (opiekuna) przed lekcją. 
6. Brak pracy domowej, zeszytu lub ćwiczeń odnotowuje się znakiem (-). Trzeci równa się 

ocenie niedostatecznej. 

7. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela 

lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach lub usprawiedliwiona 

dłuższa nieobecność. 

8. Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów. 

9. O ocenie niedostatecznej semestralnej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego 

rodzice (opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.  

10. Kryteria odpowiadające poszczególnym semestralnym i rocznym stopniom szkolnym zgodne 

są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

 
III. Obszary podlegające ocenianiu:  

1.  Prace pisemne (sprawdziany, testy).  

2. Wypowiedzi ustne.  

3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń. 

4. Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.  

5. Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.  

6. Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności.  

7. Rozwijanie postawy religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, 

przygotowanie adoracji, rekolekcji, nabożeństw, działalność  

w grupach parafialnych dla dzieci, młodzieży).  

 

IV. Uczeń ma obowiązek: 

 Prowadzić zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń oraz posiadać podręcznik 

(zakupione przez rodzica).  

 Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.  

 W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście zaliczyć pracę w ciągu 2 tygodni od 

dnia powrotu do szkoły.  

 Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników.  

 

V. Uczeń za:  

 Dodatkowe prace typu: projekty, albumy, kartki świąteczne, samodzielnie wykonane 

różańce, stroiki świąteczne, lampiony, szopki może uzyskać dodatkowe oceny (od 

dobrej do celującej po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).  

 Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę 

celującą.  

 Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc, wyróżnień w 

konkursach biblijnych na etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje 

ocenę celującą na koniec semestru (roku szkolnego). 
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VI. Narzędzia: 

a) test (otwarty i zamknięty), 
b) kartkówka (dwa ostatnie tematy), 

c) sprawdzian (pytania opisowe), 

d) referat, 

e) odpowiedź (z ostatnich dwóch lekcji ), 
f) odpowiedź z działu wiadomości (powtórzenie), 

g) odpowiedź z wykorzystaniem mapy, 

h) sporządzanie prac plastycznych, 
i) wykonanie pomocy dydaktycznych, 

j) czytanie i modlitwa 

 

VII. Przewidywane osiągnięcia uczniów 

1.   Poznanie Chrystusa i Jego nauki oraz budowanie z Nim głębszej więzi. 

2.  Opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania katechezy na 

poszczególnych poziomach zgodnie z systemem oceniania. 

3.   Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych; 

4. Znajomość omawianych symboli wiary; 

5. Znajomość religijnych korzeni wybranych elementów kultury polskiej; 

6. Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia 
chrześcijańskiego; 

7. Znajomość symboliki liturgicznej; 

8. Aktywne uczestnictwo w Eucharystii; 
9. Znajomość istoty sakramentów; 

10.  Zastosowanie wskazań prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych; 

11.  Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu o 

prawo Boże; 
12.  Analiza poglądów i postaw własnych i innych ludzi; 

13.  Znajomość sposobów i rodzajów modlitwy oraz biblijnych wzorów modlitwy; 

14.  Umiejętność samodzielnego formułowania modlitw; 
15.  Postawa uznania błędu, przeproszenia, dziękczynienia, uwielbienia; 

16.  Znajomość biblijnych przykładów odpowiedzi na Boże wezwanie. 

17.  Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim; 
18.  Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania; 

19.  Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie: rodzinnej, kościelnej, koleżeńskiej, 

szkolnej; 

20.  Zaangażowanie w różne formy apostolstwa i wolontariatu; 
21.  Umiejętność wyrażania własnych opinii; 

22.  Postawa akceptacji i tolerancji. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i) 

b) odmawia wszelkiej współpracy, (i) 

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, 

stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z 

nauczycielem i w grupie. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym 

etapie kształcenia i na wyższych etapach, 
b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 
b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, 

regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 
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PRZEDMIOT 

OCENY 

OCENA 

celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 

1. Cytaty  

z Pisma 

Świętego. 

Modlitwy, 

pieśni 

 dokładna znajomość cytatu 

wraz ze znajomością źródła 

(np. Ewangelia św. 

Mateusza) 

 dokładna znajomość 

cytatów z lekcji 

 przytoczenie sensu 

cytatu własnymi 

słowami 

 niezbyt dokładna 

znajomość sensu 

cytatu 

 skojarzenia z treścią 

cytatu 

 brak 

jakiejkolwiek 

znajomości 

cytatów 

 

2. Zeszyt 

przedmiotowy  

 wszystkie tematy 

 zapisy 

 prace domowe 

 staranne pismo 

 własne materiały 

 ilustracje itp. 

 starannie prowadzony 

 wszystkie tematy i notatki 

 prace domowe 

 zeszyt staranny 

 luki w zapisach 

(sporadyczne do 5 
tematów) 

 zeszyt czytelny 

 braki notatek, 

prac domowych 
(do 40% 

tematów) 

 pismo niestaranne 

 liczne luki w zapisach 

(do 70% tematów) 

 brak zeszytu 

 

3. Prace 

domowe 

 staranne wykonanie 

 treści wskazujące na 

poszukiwania w różnych 
materiałach 

 dużo własnej inwencji 

 twórcze 

 merytorycznie zgodne z 

omawianym na lekcji 
materiałem 

 staranne 

 czytelne  

 rzeczowe 

 wskazują na 

zrozumienie tematu  

 niezbyt twórcze 

 powiązane z 

tematem 

 niestaranne 

 widać próby 

wykonania pracy 

 na temat 

 praca nie na 

temat 

 brak 

rzeczowości w 

pracy 

 brak pracy 

 

4. Testy i 

sprawdziany 

 wszystkie polecenia 

wykonane poprawnie 

 rozwiązane też zadanie 

dodatkowe 

 75% spełnionych wymagań 

podstawowych (łatwe, 

praktyczne, przydatne 

życiowo, niezbędne) 

 75% spełnionych wymagań 

rozszerzających (bardzo 

trudne i trudne, 

teoretyczne, naukowe) 

 75% zadań 

podstawowych 

 50% wymagań 

 rozszerzających 

 75% wiedzy z 

zakresu 

wymagań 

podstawowych 
(bardzo łatwe i 

łatwe, niezbędne 

w dalszej 
edukacji) 

 50% wiedzy  z zakresu 

wymagań 

podstawowych 

  poniżej 30% 

odpowiedzi 

dotyczących 

wiedzy 
podstawowej 
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5. Odpowiedzi 

ustne 

 

 wiadomości zawarte w 

podręczniku i zeszycie 

uzupełnione wiedzą spoza 

programu 

 wypowiedź pełnymi 

zdaniami, bogaty język 

 używanie pojęć 

 wiadomości z podręcznika i 

zeszytu prezentowane w 

sposób wskazujący na ich 

rozumienie, informacje 
przekazywane zrozumiałym 

językiem 

 odpowiedź pełna nie 

wymagająca pytań 

dodatkowych 

 wyuczone na pamięć 

wiadomości 

 uczeń ma trudności 

w sformułowaniu 

myśli własnymi 
słowami 

 potrzebna pomoc 

nauczyciela 

 wybiórcza 

znajomość 

poznanych treści 

i pojęć 

 odpowiedź 

niestaranna 

 częste pytania 

naprowadzajace 

 słabe wiązanie faktów i 

wiadomości 

 chaos myślowy i 

słowny 

 odpowiedź bełkotliwa, 

niewyraźna, 
pojedyncze wyrazy 

 dużo pytań 

pomocniczych 

 brak 

odpowiedzi lub 

odpowiedzi 

świadczące o 
braku 

wiadomości 

rzeczowych 

 

6. Aktywność 

 uczeń wyróżnia się 

aktywnością na lekcji  

 korzysta z materiałów 

zgromadzonych 
samodzielnie 

 uczeń zawsze 

przygotowany do lekcji 

 często zgłasza się do 

odpowiedzi 

 wypowiada się poprawnie 

 stara się być 

przygotowany do 

lekcji chętnie w niej 
uczestniczy 

 mało aktywny na 

lekcjach  

 niechętny udział w 

lekcji 

 lekceważący 

stosunek do 

przedmiotu i 
wiary 

 

7. Inscenizacje, 

gazetka szkolna, 

praca na rzecz 

Kościoła i inne 

 wiele razy pomaga w 

różnych pracach 

 pilnie i terminowo 

wykonuje powierzone 

zadania, dużo własnej 
inicjatywy 

 aktywnie uczestniczy w 

życiu małych grup 

formacyjnych (ministranci, 

oaza itp.) 

 reprezentuje szkołę 

(parafię) w konkursie 

przedmiotowym 

(olimpiadzie)  

 starannie wykonuje 

powierzone przez katechetę 

zadania 

 przejawia postawę 

apostolską 

 niezbyt chętnie 

wykonuje zadania 

poza lekcjami, ale 

nie unika ich 
zupełnie  

 uczestniczy w 

rekolekcjach 

szkolnych 

   

 


