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PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA 
 

Część I 

Zasady ogólne 
 

1. Skala ocen i ogólne zasady wystawiania ocen są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

określonym w Rozdziale V Statutu Szkoły. 

2. Wymagania edukacyjne do poszczególnych przedmiotów określa § 49 Statutu Szkoły 

3. Ocenie podlegają wymienione w części II formy aktywności ucznia odnoszące się do 

poszczególnych przedmiotów, jednak nie każda aktywność ucznia musi być oceniona w formie 

oceny formalnej. Uczeń może uzyskać dodatkowe oceny bieżące niewliczane do średniej w ramach 

oceniania kształtującego, o ile Przedmiotowy System Oceniania odnoszący się do danego 

przedmiotu to przewiduje. 

4. Ocena jest zindywidualizowana i zależna od możliwości ucznia oraz jego zaangażowania oraz 

postępów. 

5. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, 

nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania programowe. 

6. Każdy uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, zgodnie z zaleceniami 

nauczyciela. 

7. Sprawdziany są obowiązkowe.  

8. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podawane są kryteria sukcesu do 

sprawdzianu. 

9. Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

10. Każdy uczeń może być nieprzygotowany do zajęć raz w okresie, bez ponoszenia konsekwencji. Za 

kolejne nieprzygotowanie (brak materiałów potrzebnych do zajęć, zeszytu z pracą domową, 

podręcznika itp.) uczeń otrzymuje minusa. Liczbę minusów, za które uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną określają odrębnie dla każdego przedmiotu zasady opisane w części II. 

11. Jeżeli uczeń był nieobecny na zajęciach, w ciągu tygodnia od powrotu powinien nadrobić zaległości; 

12. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcji w 

zeszytach, ćwiczeniach lub wypracowaniach, odrobić zaległe prace domowe. W przypadku dłuższej 

niż tydzień nieobecności termin i zakres uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.  
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Część II 

Zasady szczegółowe dotyczące przedmiotów  

ujętych w ramowych planach nauczania 

 

1. Język polski 
 

I. Formy prac pisemnych – szczegółowe kryteria oceniania 

 

1) DYKTANDA ORTOGRAFICZNE. WAGA – 5 

Podział błędów według kategorii:  
 Błędy I kategorii: u, ó, ż, rz, h, ch, „nie” z różnymi częściami mowy, wielka litera, pisownia łączna 

i rozłączna. 

 Błędy II kategorii: brak znaków diakrytycznych i liter na końcach wyrazów, zamiana liter w 

pisowni głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, pisownia samogłosek nosowych oraz –om, -em, -

on, -en, przenoszenie wyrazów.  
Dwa błędy II kategorii liczone są jak jeden błąd I kategorii.  
Błędy interpunkcyjne – 3 błędy interpunkcyjne są traktowane jak 1 błąd ortograficzny I kategorii. 
 

Ilość Ocena 

błędów  

0 celujący 

1 bardzo dobry + 

2 bardzo dobry 

3 bardzo dobry – 

4 dobry + 

5 dobry 

6 dobry – 

7 dostateczny + 

8 dostateczny 

9 dostateczny – 

10 dopuszczający + 

11 dopuszczający 

12 niedostateczny 
 
O liczbie oraz o stopniu trudności dyktand w każdej klasie decyduje nauczyciel polonista, biorąc pod uwagę 

poziom wiedzy i umiejętności klasy oraz poszczególnych uczniów. 

 

2) RECYTACJA. WAGA – 3 

Lp. Kryteria Punktacja 

1.  Dykcja – włożony wysiłek w staranność wymowy 0-1 

2. Interpretacja tekstu 

Bezbłędne dostosowanie tempa mówienia do treści i 

formy utworu, właściwa intonacja i modulacja głosu 

 

Niepełne dostosowanie tempa mówienia do treści i formy 

utworu, częściowo poprawne intonacja i modulacja głosu 

 

Niedostosowanie tempa mówienia do treści i formy 

utworu, niepoprawne intonacja i modulacja głosu 

0-2 

2 

 

 

1 

 

 

0 

3. Przestrzeganie zasad interpunkcyjnych 0-1 

4. Opanowanie tekstu 0-3 
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0 pomyłek 

1 pomyłka 

2 pomyłki 

3 pomyłki i więcej 

3 

2 

1 

0 

5. Ogólne wrażenie 0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 8  

PUNKTY OCENA 

8 Celujący 

7 Bardzo dobry 

5-6 Dobry 

3-4 Dostateczny 

1-2 Dopuszczający 

0 Niedostateczny 
 
 

3) OPOWIADANIE USTNE. WAGA – 3 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Zgodność z tematem 0-1 

2. Łączenie tekstu w logiczną całość 0-1 

3. Unikanie powtarzania tych samych myśli 0-1 

4. Poprawność językowa 0-1 

5. Odpowiednie tempo mówienia i poprawna wymowa wyrazów 0-1 

6. Bogactwo słownictwa 0-1 

7. Płynność, intonacja i modulacja głosu, unikanie długich pauz oraz 

przerywników 

0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 7 

PUNKTY OCENA 

7 Celujący 

6 Bardzo dobry 

5 Dobry 

3-4 Dostateczny 

2 Dopuszczający 

0-1 Niedostateczny 

 

 

 

4) GŁOŚNE CZYTANIE. WAGA – 2 

Lp. Kryteria Punktacja 

1.  Dykcja – włożony wysiłek w staranność wymowy 0-1 

2. Interpretacja tekstu 

Bezbłędne dostosowanie tempa mówienia do treści i formy utworu, 

właściwa intonacja i modulacja głosu 

 

Niepełne dostosowanie tempa mówienia do treści i formy utworu, 

częściowo poprawne intonacja i modulacja głosu 

 

Niedostosowanie tempa mówienia do treści i formy utworu, 

niepoprawne intonacja i modulacja głosu 

0-2 

2 

 

 

1 

 

 

0 

3. Przestrzeganie zasad interpunkcyjnych 0-1 

4. Opanowanie tekstu 0-3 
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0 pomyłek 

1 pomyłka 

2 pomyłki 

3 pomyłki i więcej 

3 

2 

1 

0 

5. Ogólne wrażenie 0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 8  

PUNKTY OCENA 

8 Celujący 

7 Bardzo dobry 

5-6 Dobry 

3-4 Dostateczny 

1-2 Dopuszczający 

0 Niedostateczny 

 

 

 

5) INSTRUKCJA. WAGA – 2 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Poprawna redakcja tekstu 

Konsekwentne użycie jednej formy wyrazów (np. czasowników w trybie 

rozkazującym, bezokoliczników) 

Jedno odstępstwo od normy 

Więcej niż jedno odstępstwo od normy 

0-2 

2 

 

1 

0 

2. Właściwa kolejność wykonywanych czynności i poprawny, konsekwentny 

zapis instrukcji (w punktach, od myślników lub tekstem ciągłym) 

0-1 

3. Zwięzłość wypowiedzi 0-1 

4. Poprawność językowa 

Brak błędów 

1 błąd językowy 

Więcej niż 1 błąd językowy 

0-2 

2 

1 

0 

5. Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd 

0-1 

1 

0 

6. Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

7. Estetyka zapisu (czystość, czytelność zapisu) 0-1 

 
         RAZEM PUNKTY: 9 

PUNKTY OCENA 

9 Celujący 

8 Bardzo dobry 

6-7 Dobry 

4-5 Dostateczny 

2-3 Dopuszczający 

0-1 Niedostateczny 
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6) PRZEPIS KULINARNY. WAGA –2 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Realizacja tematu 

(podanie składników i sposobu przygotowania) 

0-1 

2. Podanie ilości składników (dotyczy to także wagi/objętości) 0-1 

3. Zachowanie logicznego układu opisywanych czynności 0-1 

4. Komunikatywność i rzeczowość 

(prosty i jasny opis czynności) 

0-1 

5. Przejrzysty zapis (dwuczęściowy – podanie składników i 

informacje o kolejności czynności) 

0-1 

 

6. Konsekwencja w używaniu form czasowników 

(bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub 1.os. liczby 

mnogiej) 

0-1 

 

7. Poprawność językowa (dopuszczalne 2 błędy) 0-1 

8. Poprawność ortograficzna (dopuszczalny 1 błąd) 0-1 

9. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 2 błędy) 0-1 

10 Estetyka zapisu 

(czystość, czytelność zapisu) 

0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 10 

PUNKTY OCENA 

10 Celujący 

9 Bardzo dobry 

8-7 Dobry 

6-5 Dostateczny 

4 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

7) REKLAMA. WAGA – 2 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Redakcja tekstu 

Oryginalny, twórczy pomysł 

Ujęcie odtwórcze, ale w oryginalnym opracowaniu 

Nieciekawy pomysł, błędne powielanie schematów 

0-2 

2 

1 

0 

2. Zwięzłość i komunikatywność 

Tekst krótki, zrozumiały, logicznie uporządkowany, spójny i 

poprawny językowo 

Tekst logicznie uporządkowany i spójny, jeden błąd językowy 

Tekst niezrozumiały, niespójny, dwa lub więcej błędów 

językowych 

0-2 

2 

 

1 

0 

3. Poprawność ortograficzna  

Brak błędów 

1 błąd i więcej 

0-1 

1 

0 

4. Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

5 Estetyka zapisu (czystość, czytelność zapisu) 0-1 

 

   RAZEM PUNKTY: 7 

PUNKTY OCENA 

7 Celujący 
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6 Bardzo dobry 

5 Dobry 

3-4 Dostateczny 

2 Dopuszczający 

1 Niedostateczny 
 
 

8) KOMIKS. WAGA –  2-4 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Redagowanie komiksu 

Twórczy pomysł, oryginalna technika plastyczna 

Ujęcie odtwórcze, w prostym opracowaniu 

Nieciekawy pomysł, źle skonstruowana forma 

0-2 

2 

1 

0 

2. Dobór dialogów 

Właściwie dobrane dialogi wyrażające treść 

Uboga treść dialogów 

Brak dialogów 

0-2 

2 

1 

0 

3. Poprawność językowa 

Brak błędów 

1 błąd 

2 błędy i więcej 

0-2 

2 

1 

0 

4. Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd i więcej 

0-1 

1 

0 

5. Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej  

0-1 

1 

0 

6. Estetyka zapisu   (czystość, czytelność zapisu) 0-1 

 
         RAZEM PUNKTY: 9 

PUNKTY OCENA 

9 Celujący 

7-8 Bardzo dobry 

5-6 Dobry 

3-4 Dostateczny 

1-2 Dopuszczający 

0 Niedostateczny 
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9) PLAN WYDARZEŃ. WAGA –2-3 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Forma 

Zgodna z normą (równoważniki lub zdania oznajmujące) 

Zgodna z poleceniem, ale zawierająca nieliczne usterki 

Niekonsekwentna 

0-2 

2 

1 

0 

2. Chronologia 

Całkowicie poprawna 

Z nielicznymi usterkami 

Zakłócona 

0-2 

2 

1 

0 

3. Ujęcie wydarzeń 

Pełne przedstawienie wydarzeń zapisanych w punktach (plan ramowy); w 

punktach i podpunktach (plan szczegółowy) 

Pominięcie 1 istotnego wydarzenia 

Pominięcie dwóch lub więcej istotnych wydarzeń 

0-2 

2 

 

1 

0 

4. Poprawność językowa i dobór słownictwa 

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-3 

3 

2 

1 

0 

5. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

6. Poprawność interpunkcyjna 

0-3 błędy 

4 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

7. Estetyka zapisu  0-1 

         RAZEM PUNKTY: 12 

PUNKTY OCENA 

12 Celujący 

11 Bardzo dobry 

9-10 Dobry 

6-8 Dostateczny 

4-5 Dopuszczający 

3 Niedostateczny 

 

10) OGŁOSZENIE. WAGA -2 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Umieszczenie niezbędnych informacji: Kiedy? Gdzie? Co? 

Brak jednego z elementów 

0-1 

0 

2. Wprowadzenie dodatkowych informacji (np. zachęta do udziału itp.) 0-1 

3. Zwięzłość i komunikatywność  

Tekst krótki, zrozumiały, logicznie uporządkowany, spójny i poprawny 

językowo 

Tekst logicznie uporządkowany i spójny, 1 błąd językowy 

Tekst niezrozumiały, niespójny, dwa błędy językowe lub więcej 

0-2 

2 

 

1 

0 

4. Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd 

0-1 

1 

0 

5. Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

6. Estetyka zapisu  (czystość, czytelność zapisu) i uwzględnienie akapitów 0-1 
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         RAZEM PUNKTY: 7 

PUNKTY OCENA 

7 Celujący 

6 Bardzo dobry 

5 Dobry 

4 Dostateczny 

3 Dopuszczający 

0-2 Niedostateczny 
 

11) ZAPROSZENIE. WAGA - 2 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Redakcja zaproszenia 

Zawarcie pięciu informacji (Kto? Kogo? Na co? Gdzie? Kiedy?) 

Zawarcie czterech z pięciu informacji 

Zawarcie trzech z pięciu informacji 

0-2 

2 

1 

0 

2. Obecność nagłówka, dodatkowe informacje 0-1 

3. Poprawność językowa 

1 błąd  

2 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

4. Pisownia zaimków osobowych grzecznościowych wielką literą 0-1 

5. Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd i więcej 

0-1 

1 

0 

6. Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

7. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 0-1 

 

          RAZEM PUNKTY: 8 

PUNKTY OCENA 

8 Celujący 

7 Bardzo dobry 

6 Dobry 

4-5 Dostateczny 

3 Dopuszczający 

0-2 Niedostateczny 

 

12) NOTATKA. WAGA –2 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Zwięzłość i logiczność wypowiedzi; stosowanie różnych form notatek 0-1 

2. Wybór najistotniejszych informacji 0-1 

3. Brak interpretacji i oceny 0-1 

4. Poprawność językowa i dobór słownictwa 

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-3 

3 

2 

1 

0 

5. Spójność tekstu 0-1 

6. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 
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7. Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

8. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 10 

PUNKTY OCENA 

10 Celujący 

9 Bardzo dobry 

8 Dobry 

5-7 Dostateczny 

4 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

 

13) SPRAWOZDANIE. WAGA –3-4 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Forma 

Zgodna z poleceniem, całkowicie poprawna (Kiedy? Gdzie? Kto? Co? Po co? 

Dlaczego?) 

Zgodna z poleceniem, ale zawierająca usterki (brak 1 informacji) 

Niezgodna z poleceniem (brak 2-5 informacji) 

0-2 

2 

 

1 

0 

2. Zwięzłe i konkretne przedstawienie faktów 0-1 

3. Przedstawienie opinii o zdarzeniach 0-1 

4. Zachowanie chronologii wydarzeń 0-1 

5. Wypowiedź przejrzysta i logicznie uporządkowana 0-1 

6. Narracja pierwszoosobowa 0-1 

7. Spójność tekstu 0-1 

8. Poprawność językowa i dobór słownictwa 

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-3 

3 

2 

1 

0 

9. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

10. Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

11. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 0-1 

  

         RAZEM PUNKTY: 14 

PUNKTY OCENA 

14 Celujący 

12-13 Bardzo dobry 

10-11 Dobry 

7-9 Dostateczny 

6 Dopuszczający 

0-5 Niedostateczny 
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14) OPIS POSTACI Z ELEMENTAMI CHARAKTERYSTYKI. WAGA – 5 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Trójdzielność kompozycji 0-1 

2. Forma zgodna z normą (zawiera wszystkie elementy – przedstawienie postaci, 

opis wyglądu, opis cech wewnętrznych, ocena postaci) 

Zgodna z poleceniem, ale zawierająca usterki (brak jednego elementu) 

Niezgodna z poleceniem (tylko 2 elementy) 

0-2 

 

1 

0 

3. Zgodność z tematem i jego rozwinięcie 

Pełne 

Niepełne, schematyczne 

Minimalne 

0-2 

2 

1 

0 

4. Poprawność językowa i dobór słownictwa 

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-3 

3 

2 

1 

0 

5. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

6. Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

7. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 11 

PUNKTY OCENA 

11 Celujący 

10 Bardzo dobry 

9-8 Dobry 

7-5 Dostateczny 

4 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

15) OPOWIADANIE. WAGA –4-5 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Trójdzielność kompozycji, akapity 0-1 

2. Realizacja tematu w stopniu 

Pełnym 

Niepełnym 

minimalnym 

0-2 

2 

1 

0 

3. Obecność narratora  0-1 

4. Wzbogacenie narracji poprze wprowadzenie elementów opisu 0-1 

5. Uatrakcyjnienie opowiadania poprzez wprowadzenie np. dialogu, zmiany 

tempa narracji, puentę 

0-1 

6. Spójność tekstu 0-1 

7. Poprawność językowa i dobór słownictwa wskazującego następstwa 

czasowe i przyczynowo-skutkowe 

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-3 

 

3 

2 

1 

0 

8. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

0-1 

1 
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3 błędy i więcej 0 

9. Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

10. Estetyka zapisu  0-1 

 

        RAZEM PUNKTY: 13 

PUNKTY OCENA 

13 Celujący 

11-12 Bardzo dobry 

9-10 Dobry 

6-8 Dostateczny 

4-5 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

16) KARTKA POCZTOWA. WAGA –2 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Poprawne zaadresowanie kartki (umieszczenie we właściwych miejscach 

niezbędnych elementów adresu – imię i nazwisko, ulica z numerem domu, kod 

pocztowy i nazwa miejscowości) 

0-1 

2. Zwrot do adresata oraz podpisanie kartki przez nadawcę 0-1 

3. Pisownia zaimków osobowych grzecznościowych wielką literą 0-1 

4. Umieszczenie w odpowiednim miejscu informacji o dacie i miejscu nadania kartki 0-1 

5. Realizacja podanego tematu 0-1 

6. Dobór słownictwa dostosowany do osoby adresata oraz wyrażonej treści 0-1 

7. Poprawność językowa (dopuszczalny 1 błąd) 0-1 

8. Poprawność ortograficzna (dopuszczalny 1 błąd) 0-1 

9. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 1 błąd) 0-1 

10. Estetyka zapisu 0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 10 

PUNKTY OCENA 

10 Celujący 

9 Bardzo dobry 

7-8 Dobry 

5-6 Dostateczny 

4 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

17) LIST. WAGA –3-4 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Trójdzielna kompozycja listu  

Wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

Występowanie tylko 2 elementów 

0-2 

2 

1 

2. Obecność akapitów 0-1 

3. Nazwa miejscowości i data 0-1 

4. Nagłówek i podpis 0-1 

5. Poprawna pisownia zwrotów grzecznościowych/zaimków 0-1 

6. Zgodność z tematem i jego rozwinięcie 

Pełne 

Niepełne, schematyczne 

0-2 

2 

1 
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minimalne 0 

7. Poprawność językowa i dobór słownictwa 

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

5 i więcej błędów 

0-3 

3 

2 

1 

0 

8. Spójność tekstu 0-1 

9. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

10. Poprawność interpunkcyjna  

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

11. Estetyka zapisu 0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 15 

PUNKTY OCENA 

15 Celujący 

13-14 Bardzo dobry 

11-12 Dobry 

7-10 Dostateczny 

5-6 Dopuszczający 

4 Niedostateczny 

 

18) OPIS. WAGA –3 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Trójdzielność kompozycji i akapity 0-1 

2. Zgodność z tematem i jego rozwinięcie 

Pełne 

Niepełne 

minimalne 

0-2 

2 

1 

0 

3. Forma 

Zgodna z poleceniem, całkowicie poprawna (oryginalność, 

bogactwo określeń, epitetów, porównań) 

Zgodna z poleceniem, ale uboga językowo 

Niezgodna z poleceniem, trudna do rozpoznania 

0-2 

2 

 

1 

0 

4. Spójność tekstu 0-1  

5. Poprawność językowa i dobór słownictwa  

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

Powyżej 4 błędów 

0-3 

3 

2 

1 

0 

6. Ortografia (do dwóch błędów ortograficznych) 0-1 

7.  Interpunkcja  

0-4 błędy 

Powyżej 4 błędów 

0-1 

1 

0 

 

8. Estetyka zapisu  0-1 

      RAZEM PUNKTY: 12 
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19) OPIS OBRAZU. WAGA -3 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Trójdzielność kompozycji i akapity 0-1 

2. Opis tego, co zostało przedstawione na obrazie [punktu nie przyznaje się, jeśli 

dominuje forma opowiadania) 

0-1 

3. Wyodrębnienie i nazwanie elementów przedstawionych na obrazie 0-1 

4. Stosowanie różnorodnych przymiotników i określeń dotyczących kształtów, 

wielkości, kolorów, materiału itp. opisywanych elementów obrazu 

0-1  

5. Stosowanie słownictwa sytuującego opisywane elementy w przestrzeni obrazu 

(np. na pierwszym planie, w tle, w centrum) 

0-1 

6. Ocena obrazu/własne wrażenia i refleksje związane z obrazem 0-1 

7. Poprawność językowa i dobór słownictwa  

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

Powyżej 4 błędów 

0-3 

3 

2 

1 

0 

8. Ortografia (do dwóch błędów ortograficznych) 0-1 

9.  Interpunkcja  

0-4 błędy 

Powyżej 4 błędów 

0-1 

1 

0 

10. Estetyka zapisu 0-1 

       RAZEM PUNKTY: 12 

 

20) OPIS KRAJOBRAZU. WAGA – 3 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Trójdzielność kompozycji i akapity 0-1 

2. Opis tego, co przedstawia krajobraz [punktu nie przyznaje się, jeśli 

dominuje forma opowiadania oraz gdy krajobraz nie jest głównym tematem 

opisu) 

0-1 

3. Wyodrębnienie i nazwanie elementów krajobrazu 0-1 

4. Stosowanie różnorodnych przymiotników i określeń dotyczących kształtów, 

wielkości, kolorów itp. opisywanych elementów krajobrazu – bogactwo 

językowe 

0-1  

5. Stosowanie słownictwa sytuującego opisywane elementy w przestrzeni (np. 

Za, obok, bliżej, dalej, z lewej strony itp.) 

0-1 

6. Ocena krajobrazu/własne wrażenia i refleksje  0-1 

7. Poprawność językowa   

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

Powyżej 4 błędów 

0-3 

3 

2 

1 

0 

8. Ortografia (do dwóch błędów ortograficznych) 0-1 

9.  Interpunkcja  

0-4 błędy 

Powyżej 4 błędów 

0-1 

1 

0 

10. Estetyka zapisu 0-1 

       RAZEM PUNKTY: 12 

 

Dla opisu, opisu obrazu i krajobrazu: 

PUNKTY OCENA 

12 Celujący 

11 Bardzo dobry 

9-10 Dobry 
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6-8 Dostateczny 

4-5 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

21) OPIS PRZEŻYĆ. WAGA - 4 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Trójdzielność kompozycji i akapity 0-1 

2. Opis przeżyć związanych z sytuacją, która wywołała przeżycie (punktu nie 

przyznaje się, jeśli dominuje forma opowiadania) 

0-1 

3. Nazwanie doznawanych uczuć (powyżej dwóch) oraz przedstawienie ich 

widocznych przejawów, wykorzystanie pasujących związków 

frazeologicznych 

Nazwanie doznawanych uczuć bez przedstawienia ich zewnętrznych 

przejawów lub brak związków frazeologicznych 

Nazwanie najwyżej dwóch  doznawanych uczuć 

0-2 

 

 

1 

 

0 

4. Poprawność językowa   

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

Powyżej 4 błędów 

0-3 

3 

2 

1 

0 

5. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

6. Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

7. Estetyka zapisu  0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 10 

PUNKTY OCENA 

10 Celujący 

9 Bardzo dobry 

7-8 Dobry 

5-6 Dostateczny 

4 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

22) OPIS SYTUACJI. WAGA - 3 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Trójdzielność kompozycji i akapity 0-1 

2. Opis uwzględnia jedno główne wydarzenie i towarzyszące mu zdarzenia, określa 

miejsce i czas sytuacji, uczestników i ich rolę w opisywanych zdarzeniach, 

nastrój i emocje towarzyszące zdarzeniom 

W opisie sytuacji brakuje jednego z wymaganych (wymienionych powyżej) 

elementów 

W opisie sytuacji brakuje dwóch z wymaganych elementów 

Brakuje trzech lub więcej wymaganych elementów 

0-3 

3 

 

2 

 

1 

0 

4. Poprawność językowa   

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

Powyżej 4 błędów 

0-3 

3 

2 

1 

0 

5. Poprawność ortograficzna 0-1 
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0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

1 

0 

6. Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

7. Estetyka zapisu  0-1 

 

        RAZEM PUNKTY: 10 

PUNKTY OCENA 

10 Celujący 

9 Bardzo dobry 

7-8 Dobry 

5-6 Dostateczny 

4 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

 

23) BAŚŃ. WAGA - 4 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Trójdzielność kompozycji i akapity 0-1 

2. Obecność cech gatunkowych baśni 

- charakterystyczny wstęp 

- charakterystyczne zakończenie 

- nieokreślony czas i miejsce wydarzeń 

- kontrastowe postaci 

- motywy wędrowne 

- uosobienie 

- przesłanie 

0-7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Obecność narratora 0-1 

4. Wzbogacenie narracji poprze wprowadzenie elementów opisu 0-1 

5. Uatrakcyjnienie opowiadania poprzez wprowadzenie np. dialogu, zmiany 

tempa narracji, puentę 

0-1 

6. Spójność tekstu 0-1 

7. Poprawność językowa i dobór słownictwa 

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-3 

3 

2 

1 

0 

8. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

9. Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

10. Estetyka zapisu  0-1 

 

        RAZEM PUNKTY: 18 

PUNKTY OCENA 

18 Celujący 

16-17 Bardzo dobry 

13-15 Dobry 
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9-12 Dostateczny 

7-8 Dopuszczający 

0-6 Niedostateczny 

 

24) STRESZCZENIE. WAGA - 3 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Zwięzłość i logiczność wypowiedzi 0-1 

2. Wybór najistotniejszych wydarzeń/faktów 0-1 

3. Chronologiczne powiązanie wydarzeń 0-1 

4. Brak zbędnych informacji, komentarzy 0-1 

5. Przejrzysty układ graficzny 0-1 

6. Spójność tekstu 0-1 

7. Poprawność językowa i dobór słownictwa 

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-3 

3 

2 

1 

0 

8. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

9. Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

10. Estetyka zapisu  0-1 

 

        RAZEM PUNKTY: 12 

PUNKTY OCENA 

12 Celujący 

11 Bardzo dobry 

9-10 Dobry 

6-8 Dostateczny 

4-5 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

25) GRATULACJE. WAGA - 2 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Redakcja tekstu 

Zawarcie trzech informacji (Kto? Komu? Z jakiej okazji?) 

Zawarcie dwóch z trzech informacji 

Zawarcie jednej z trzech informacji 

0-2 

2 

1 

0 

2. Poprawność językowa  

Brak błędów 

1 błąd 

2 błędy i więcej 

0-2 

2 

1 

0 

3. Poprawność ortograficzna (brak błędów) 0-1 

4. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalny 1 błąd) 0-1 

5. Estetyka zapisu 0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 7 

PUNKTY OCENA 

7 Celujący 

6 Bardzo dobry 
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5 Dobry 

4 Dostateczny 

3 Dopuszczający 

0-2 Niedostateczny 

 

26) ŻYCZENIA. WAGA - 2 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Redakcja tekstu 

Zawarcie trzech informacji (Kto? Komu? Z jakiej okazji?) 

Zawarcie dwóch z trzech informacji 

Zawarcie jednej z trzech informacji  

0-2 

2 

1 

0 

2. Realizacja tematu 0-2 

3. Poprawność językowa  

Brak błędów 

1 błąd 

0-1 

1 

0 

4. Poprawność ortograficzna (brak błędów) 0-1 

5. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalny 1 błąd) 0-1 

6. Estetyka zapisu 0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 8 

PUNKTY OCENA 

8 Celujący 

7 Bardzo dobry 

6 Dobry 

5-4 Dostateczny 

3 Dopuszczający 

0-2 Niedostateczny 

 

27) APEL. WAGA – 2 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Forma 

Zwrot do adresata 

Zwroty grzecznościowe 

Typowe dla formy apelu słownictwo 

0-3 

1 

1 

1 

2. Realizacja tematu 

Pełna (określenie zadania, które należy wykonać, krótkie wyjaśnienie, 

dlaczego należy tak postąpić) 

Niepełna, schematyczna (np. brak wyjaśnień) 

Minimalna 

0-2 

2 

 

1 

0 

3. Poprawność językowa 

0-1 błąd 

2-3 błędy 

4 błędy i więcej 

0-2 

2 

1 

0 

4 Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 błędy) 0-1 

5  Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 4 błędy) 0-1 

6 Estetyka i uwzględnienie akapitów 0-1 

 

         RAZEM PUNKTY: 10 

PUNKTY OCENA 

10 Celujący 

9 Bardzo dobry 

8-7 Dobry 
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6-5 Dostateczny 

4 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

28) DZIENNIK/PAMIĘTNIK – WAGA 3-4 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Forma 

Zapis daty po lewej stronie 

Konsekwentne stosowanie narracji pierwszoosobowej i czasu przeszłego 

0-2 

1 

1 

2. Realizacja tematu 

Pełna (informacje o ważnych wydarzeniach, podanie miejsca i czasu, 

przedstawienie uczestników, opowieść o przebiegu zdarzeń; wyrażenie 

własnych opinii, przemyśleń, uczuć) 

Niepełna, schematyczna (pominięcie jednej z informacji) 

Minimalna 

0-3 

3 

 

 

2 

1 

7. Poprawność językowa i dobór słownictwa 

0-1 błąd 

2 -3 błędy 

4 błędy i więcej 

0-2 

2 

1 

0 

8. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

9. Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

10. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 0-1 

 

      RAZEM PUNKTY: 10 

PUNKTY OCENA 

10 Celujący 

9 Bardzo dobry 

8-7 Dobry 

6-5 Dostateczny 

4 Dopuszczający 

3 Niedostateczny 

 

29) RECENZJA. WAGA - 4 

Lp. Kryteria Punkty 

1. Podanie tytułu recenzowanego dzieła,  informacji dotyczących autora dzieła, 

określenie gatunku (np. powieść przygodowa), określenie odbiorców dzieła 

Pominięcie jednego z wymienionych powyżej elementów  

Pominięcie dwóch lub więcej z wyszczególnionych elementów 

0-2 

 

1 

0 

2. Omówienie treści/ problematyki dzieła, przedstawienie bohaterów, 

określenie sposobu ich prezentacji, scharakteryzowanie języka utworu, 

krótkie omówienie najważniejszych wątków, wskazanie, co jest zdaniem 

recenzującego warte uwagi, (ewentualnie wskazanie słabych stron) 

Pominięcie jednego z wyszczególnionych powyżej elementów, ale 

wskazanie mocnych i ewentualnie słabych według recenzującego stron 

dzieła 

Omówienie treści/ problematyki dzieła, przedstawienie bohaterów, 

określenie sposobu ich prezentacji, scharakteryzowanie języka utworu, 

krótkie omówienie najważniejszych wątków, bez wskazania mocnych i 

słabych stron dzieła wg recenzującego 

 

0-3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 



19 
 

Pominięcie dwóch  lub więcej wyszczególnionych powyżej elementów 0 

3. Poprawność językowa i dobór słownictwa  

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

Powyżej 4 błędów 

0-3 

3 

2 

1 

0 

4. Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

0-1 

1 

0 

5. Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

0-1 

1 

0 

6. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 0-1 

 

 

        RAZEM PUNKTY:11 

PUNKTY OCENA 

11 Celujący 

10 Bardzo dobry 

8-9 Dobry 

6-7 Dostateczny 

4-5 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

30) DIALOG. WAGA - 2 

Lp.  

Kryteria 

Punkty 

1.  

 

 

Zgodność dialogu z tematem 

Właściwie dobrane dialogi wyrażające treść 

Uboga treść dialogów 

2 

1 

0 

2.  Rozmowa stanowi spójną, logiczną całość [ma wstęp, rozwinięcie i 

zakończenie] 

Brak spójności dialogu 

1 

0 

3.  Poprawny zapis dialogu (każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, 

od myślnika) 

0-1 

4.  Poprawność językowa 

Brak błędów 

1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

2 

1 

0 

5.  Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd i więcej 

 

1 

0 

6.  Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

1 

0 

7.  Estetyka zapisu 0-1 
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RAZEM PUNKTY: 9 

PUNKTY OCENY 

9 Celujący 

8 Bardzo dobry 

7-6 Dobry 

5-4 Dostateczny 

3-2 Dopuszczający 

0-1 Niedostateczny 

 

31) DEDYKACJA. WAGA - 2 

Lp. Kryteria Punkty 

1.  Wskazanie adresata, okoliczności, nadawcy, miejsca i czasu 

Brak jednego z elementów 

1 

0 

2.  Wprowadzenie cytatu 0-1 

3.  Poprawność językowa 

Brak błędów 

1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

2 

1 

0 

4.  Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd i więcej 

 

1 

0 

5.  Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

1 

0 

6.  Estetyka zapisu 0-1 

 

            

 RAZEM PUNKTY: 7 
 

PUNKTY OCENY 

7 Celujący 

6 Bardzo dobry 

5 Dobry 

3-4 Dostateczny 

2 Dopuszczający 

0-1 Niedostateczny 

 

32) PODZIĘKOWANIE. WAGA - 2 

Lp. Kryteria Punkty 

1.  Realizacja tematu - wyrażenie wdzięczności, określenie sprawy, której 

dotyczy podziękowanie 

0-1 

2.  Komunikatywność i zachowanie spójności wypowiedzi 

Tekst niezrozumiały i niespójny 

1 

0 

3.  Graficznie wyodrębnione elementy: zwrot do adresata i podpis 

Elementy takie, jak zwrot do adresata i podpis są uwzględnione w 

wypowiedzi, lecz niewydzielone graficznie 

Brak zwrotu do adresata i podpisu 

2 

1 

 

0 

4.  Poprawność językowa 

Brak błędów 

1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

2 

1 

0 

5.  Poprawność ortograficzna  
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Brak błędów 

1 błąd i więcej 

1 

0 

6.  Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

1 

0 

 

RAZEM PUNKTY: 8 

PUNKTY OCENY 

8 Celujący 

7 Bardzo dobry 

6-5 Dobry 

4-3 Dostateczny 

2-1 Dopuszczający 

0 Niedostateczny 

 

33) CHARAKTERYSTYKA . WAGA - 5 

Lp. Kryteria Punkty 

1.  Trójdzielność kompozycji 0-1 

 

2.  

Zgodność pracy z tematem 

Pełna 

Niepełna, schematyczna 

Minimalna 

 

2 

1 

0 

3.  

 

Forma zawiera przedstawienie postaci, poprawne nazwanie i opisanie cech 

wyglądu i charakteru. 

0-1 

4.  Uzasadnienie cech charakteru – przywołanie przykładów z tekstu 0-1 

5.  Ocena postaci (wnioski, opinie, refleksje) 0-1 

6.  Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0-1 

7.  Zgodność z tematem i jego rozwinięcie 

Pełne 

Niepełne, schematyczne 

Minimalne 

 

2 

1 

0 

8.  Poprawność językowa i dobór słownictwa 

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

5 błędów i więcej 

 

3 

2 

1 

0 

9.  Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

 

1 

0 

10.  Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

 

1 

0 

11.  Estetyka zapisu 0-1 

 

RAZEM PUNKTY: 15 

PUNKTY OCENY 

15 Celujący 

14 Bardzo dobry 

11-13 Dobry 

8-10 Dostateczny 

6-7 Dopuszczający 

0-5 Niedostateczny 
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34) ROZPRAWKA. WAGA - 5-6 

Lp. Kryteria Punkty 

1.  Zgodność pracy z tematem 

Pełne 

Niepełne, schematyczne 

Minimalne 

 

2 

1 

0 

2.  Sformułowanie tezy 0-1 

3.  Użycie co najmniej trzech trafnych argumentów 0-1 

4.  Rozwinięcie argumentów 

Rozwinięcie co najmniej trzech argumentów 

Rozwinięcie dwóch argumentów 

Rozwinięcie jednego argumentu 

Brak rozwinięcia argumentów 

 

3 

2 

1 

0 

5.  Podsumowanie rozważań (wnioski, uogólnienia, refleksje) 0-1 

6.  Poprawność pracy pod względem merytorycznym 

Drobne błędy merytoryczne 

Poważne błędy merytoryczne 

2 

1 

0 

7.  Umiejętne i celowe wprowadzenie cytatu, pytania retorycznego 0-1 

8.  Poprawność językowa i dobór słownictwa 

0 błędów 

1-2 błędy 

3-4 błędy 

5 błędów i więcej 

 

3 

2 

1 

0 

9.  Poprawność ortograficzna 

0-2 błędy 

3 błędy i więcej 

 

1 

0 

10.  Poprawność interpunkcyjna 

0-4 błędy 

5 błędów i więcej 

 

1 

0 

11.  Estetyka zapisu 0-1 

 

RAZEM PUNKTY: 17 

PUNKTY OCENY 

17 Celujący 

15-16 Bardzo dobry 

12-14 Dobry 

9-11 Dostateczny 

7-8 Dopuszczający 

0-6 Niedostateczny 

 

35) PODANIE. WAGA - 3 

Lp. Kryteria Punkty 

1.  Sformułowanie i jej uzasadnienie prośby 

Sformułowanie prośby lecz nieuzasadnienie jej 

Brak sformułowania prośby 

2 

1 

0 

2.  Zachowanie wszystkich formalnych wyróżników podania 

(miejscowość i data; dane nadawcy – imię i nazwisko, 

dokładny adres; określenie adresata; własnoręczny podpis) 

Brak jednego lub więcej elementów 

1 

 

 

0 
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3.  Funkcjonalność stylu – posługiwanie się zwrotami 

charakterystycznymi dla podania (np. zwracam się z prośbą, 

uprzejmie proszę, prośbę swą motywuję, z wyrazami szacunku) 

0-1 

4.  Poprawność językowa 

Brak błędów 

1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

2 

1 

0 

5.  Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd i więcej 

 

1 

0 

6.  Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

1 

0 

7.  Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu (odstępy, akapity) 0-1 

8.  Estetyka zapisu 0-1 

 

 

RAZEM PUNKTY: 10 

PUNKTY OCENY 

10 Celujący 

9 Bardzo dobry 

8-7 Dobry 

6-5 Dostateczny 

4 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

36) ŻYCIORYS. WAGA - 3 

Lp. Kryteria Punkty 

1.  Informacja na temat danych osobowych piszącego (imię i nazwisko, adres, 

data i miejsce urodzenia, informacje na temat rodziców, odniesione 

dotychczasowe wykształcenie, sukcesy, plany na przyszłość) 

Brak jednej z informacji 

Brak więcej niż jednej informacji 

2 

 

 

1 

0 

2.  

 

Zachowanie formalnych wyróżników życiorysu (miejscowość i data, 

własnoręczny podpis) 

Brak jednego lub więcej wyróżników 

1 

 

0 

3.  Spójność i komunikatywność tekstu 

Tekst niespójny i niezrozumiały 

1 

0 

4.  Funkcjonalność stylu – styl urzędowy, zwięzły, konkretny 

Użycie stylu nieadekwatnego do formy (potocznego) 

1 

0 

5.  Poprawność językowa 

Brak błędów 

1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

2 

1 

0 

6.  Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd i więcej 

 

1 

0 

7.  Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

1 

0 
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8.  Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu 0-1 

9.  Estetyka zapisu 0-1 

 

RAZEM PUNKTY: 11 

PUNKTY OCENY 

11 Celujący 

10 Bardzo dobry 

8-9 Dobry 

6-7 Dostateczny 

4-5 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

37) CV. WAGA - 2 

Lp. Kryteria Punkty 

1.  Informacja na temat danych osobowych (imię i nazwisko, data i miejsce 

urodzenia, dokładny adres, telefon, wykształcenie, umiejętności, sukcesy, 

zainteresowania, cechy charakteru) 

Brak jednej z informacji 

Brak więcej niż jednej informacji 

2 

 

 

1 

0 

2.  Zachowanie formalnych wyróżników CV (miejscowość i data, 

własnoręczny 

 podpis) 

Brak jednego lub więcej wyróżników 

1 

 

0 

3.  Zapis informacji według ustalonego schematu 0-1 

4.  Spójność i komunikatywność tekstu 

Tekst niespójny i niezrozumiały 

1 

0 

5.  Funkcjonalność stylu – styl urzędowy, zwięzły, konkretny 

Użycie stylu nieadekwatnego do formy (potocznego) 

1 

0 

6.  Poprawność językowa 

Brak błędów 

1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

2 

1 

0 

7.  Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd i więcej 

 

1 

0 

8.  Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

1 

0 

9.  Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu 0-1 

10.  Estetyka zapisu 0-1 

 

RAZEM PUNKTY: 12 

PUNKTY OCENY 

12 Celujący 

11 Bardzo dobry 

9-10 Dobry 

6-8 Dostateczny 

4-5 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 
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38) PRZEMÓWIENIE. WAGA - 3-4 

Lp. Kryteria Punkty 

1.  Trójdzielna kompozycja (wstęp – apostrofa do słuchaczy, wyjaśnienie 

powodu spotkania, określenie celu przemówienia; rozwinięcie tematu w 

ramach określonej koncepcji ucznia, zakończenie – np. uogólnienie, 

refleksja, aforyzm, sentencja, odpowiedni cytat) 

0-1 

2.  Zgodność przemówienia z tematem 

Pełna 

Niepełna 

Minimalna 

 

2 

1 

0 

3.  Występowanie wyrazów i zwrotów dotyczących czasu i miejsca, w którym 

odbywa się spotkanie (np. szczególna data, pamiętny dzień, niezwykła 

chwila, niezapomniane miejsce) 

0-1 

4.  Występowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy (np. mili goście, 

szanowni państwo, panie i panowie, zacni zebrani, drogie koleżanki i 

drodzy koledzy) 

0-1 

5.  Występowanie słów wyrażających stosunek do własnej wypowiedzi (np. 

mam zaszczyt, jestem wzruszony) 

0-1 

6.  Spójność i logiczność wypowiedzi 

Tekst niespójny i nielogiczny 

1 

0 

7.  Funkcjonalność stylu wypowiedzi – styl dostosowany do audytorium, 

sugestywność, jasność, rzeczowość, zrozumiałość wypowiedzi 

0-1 

8.  

 

 

9.  

Poprawność językowa 

Brak błędów 

1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

2 

1 

0 

 

 

10.  

Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd i więcej 

 

1 

0 

11.  Poprawność interpunkcyjna 

0-1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

1 

0 

12.  Estetyka zapisu 0-1 

 

RAZEM PUNKTY: 13 

PUNKTY OCENY 

13 Celujący 

12 Bardzo dobry 

9-11 Dobry 

6-8 Dostateczny 

4-5 Dopuszczający 

0-3 Niedostateczny 

 

39) WYWIAD. WAGA - 3 

Lp. Kryteria Punkty 

1.  Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, seria pytań i odpowiedzi, podsumowanie 

– uogólnienie, puenta, podziękowanie) 

0-1 
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2.  Zgodność pracy z tematem – przeprowadzenie rozmowy koncentrującej się 

wokół określonego zagadnienia (wywiad „dla osoby” lub „dla sprawy”) 

Pełna 

Niepełna 

Minimalna 

 

 

2 

1 

0 

3.  Trafny tytuł (zgodny z treścią wywiadu) - podanie udzielającego wywiad 

oraz tematu– np. wywiad z Nelą o jej najciekawszych podróżach 

Brak tytułu 

1 

 

0 

4.  Zadawanie pytań oraz komentowanie udzielanych na nie odpowiedzi 

Interesujący sposób zadawania pytań, dopowiedzenia, komentarze do 

odpowiedzi. 

Zadawanie jedynie pytań zamkniętych lub/i brak komentarza do odpowiedzi 

 

1 

 

0 

5.  Nawiązania do poprzednich wypowiedzi rozmówcy. 

Co najmniej jedno nawiązanie 

Brak nawiązań 

 

1 

0 

6.  Potwierdzenie autorstwa wywiadu (podpis) 0-1 

7.  Spójność i logiczność toku wywiadu 0-1 

8.  Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi, dostosowany 

do tematyki oraz do osoby udzielającej wywiadu) 

 

0-1 

 

9.  Poprawny zapis dialogu 0-1 

10.  Poprawność językowa 

Brak błędów 

1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

2 

1 

0 

11.  Poprawność ortograficzna 

Brak błędów 

1 błąd i więcej 

 

1 

0 

12.  Poprawność interpunkcyjna 

1.1 błąd 

2 błędy i więcej 

 

1 

0 

13.  Estetyka zapisu 0-1 

 

RAZEM PUNKTY: 15 

PUNKTY OCENY 

15 Celujący 

14 Bardzo dobry 

11-13 Dobry 

8-10 Dostateczny 

6-7 Dopuszczający 

0-5 Niedostateczny 

 

Uwaga szczególna:  

Ze względu na szczególne walory artystyczne prac pisemnych,  o których mowa w punktach 2-39 nauczyciel 

ma prawo wystawić  ocenę wyższą niż ta, która wynika z uzyskanych przez ucznia punktów. 

 

III. Inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz przypisane im wagi: 
 

1) SPRAWDZIAN – WAGA 7 

Wg skali określonej w z art.46 ust.4 Statutu Szkoły  
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Wszystkie formy wypowiedzi pisemnej, będące integralną częścią dłuższego sprawdzianu, są sprawdzane 

według wyszczególnionych w PSO dla danej formy kryteriów. Uzyskane w ten sposób punkty nie dają 

oddzielnej oceny, ale są sumowane z pozostałymi punktami uzyskanymi przez ucznia ze sprawdzianu i razem 

podlegają wadze całego sprawdzianu – 7. 

 

2) KARTKÓWKA – WAGA 4 

 

3) TEST Z LEKTURY – WAGA 5 

 

4) ODPOWIEDŹ USTNA NA LEKCJI – WAGA 4 

 

5) PRACA DOMOWA – WAGA  od 1 do 3 

(Wagę dla każdej ocenianej pracy domowej ustala nauczyciel. Nie każda praca domowa podlega ocenie.) 

 

6) ZADANIE DODATKOWE Z WYKORZYSTANIEM WIEDZY SZKOLNEJ I 

POZASZKOLNEJ – WAGA od 3 do 5 

 

7) PROWADZENIE ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO, ĆWICZEŃ  - WAGA 2 

 

8) AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI  - pięć plusów otrzymanych przez ucznia za aktywność na lekcjach – 

jeden plus na jednej lekcji- dają ocenę bieżącą bardzo dobrą – WAGA 1 

 

9) KONKURSY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM - WAGA w przedziale  2 – 8 według zapisu: 

KONKURSY SZKOLNE: 

  I miejsce – ocena 6 – WAGA 3 

  II, III miejsce – ocena 5 – WAGA 3 

  Wyróżnienie – ocena 5 – WAGA 2 

KONKURSY POZASZKOLNE: 

  I miejsce – ocena 6 – WAGA 4 

  II, III miejsce – ocena 5  - WAGA 4 

  Wyróżnienie – ocena 5  - WAGA 3 

  Udział w konkursie pozaszkolnym – ocena 5 – WAGA 1 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY: 

  Awans do etapu rejonowego – ocena 6 – WAGA 6 

  Awans do etapu wojewódzkiego – ocena 6 – WAGA 8 

 

IV. Uwagi końcowe: 
1) Prace klasowe, sprawdziany, dyktanda i testy są obowiązkowe. Jeśli uczeń był nieobecny w trakcie 

ich przeprowadzania, zalicza je w ciągu dwóch tygodni poza swoimi lekcjami (np. na zajęciach 

wyrównawczych). Jeżeli tego nie zrobi nauczyciel ma prawo uznać pracę klasową za niezaliczoną i 

ocenić ją na stopień niedostateczny. 

2) Obowiązkowe jest także zaliczenie wszelkich zadawanych form wypowiedzi pisemnej. W przypadku, 

gdy uczeń jest nieobecny w trakcie zbierania prac, jest zobowiązany dostarczyć nauczycielowi 

wymaganą pracę w ciągu 1 tygodnia od powrotu do szkoły. 

3) Wypracowania uczeń pisze na kartce (nie w zeszycie). 

4) Wypracowań i innych form ćwiczeń pisemnych nie można poprawiać. 

5) Rozmowy w czasie lekcji kończą się upomnieniem. Po trzech upomnieniach w ciągu lekcji, nauczyciel 

zadaje dodatkową pracę domową. 

6) Uczeń może samodzielnie zgłosić się do odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji, jeśli chce zdobyć 

dodatkową ocenę. 
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ZASADY DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ W 

ZAKRESIE JĘZYKA POLSKIEGO 

 

- nie wymaga się, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywanie wybranych fragmentów 

dłuższych tekstów do opracowania w domu i sprawdzanie na nich techniki czytania 

- daje się więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub 

sprawdzianów, w razie potrzeby pomaganie przy ich odczytaniu 

- przygotowywanie sprawdzianów i kartkówek w formie testów (w miarę możliwości) 

- podawanie uczniom jasnych kryteriów oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika 

wywodu, treść, styl, kompozycja itp.) 

- rozłożenie w czasie czytania lektur lub innych opracowań, pozwalanie na korzystanie z audiobooków 

- nieangażowanie do konkursów czytania (chyba że wola ucznia jest inna) 

- uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawanie 

czasu, instruowanie lub zalecanie przeczytania tekstu wcześniej w domu 

- częstsze sprawdzanie zeszytu szkolnego, nie ocenia się estetyki pisma, ustalenie sposobu poprawy błędów, 

czuwanie nad ich poprawą, ocenianie poprawności i sposobu wykonania prac 

- umożliwienie uczniowi przygotowania się do dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a 

nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie; stosowanie tekstów z lukami lub pisania z pamięci; 

ewentualnie organizowanie dyktand sprawdzających indywidualnie 

- nieomawianie błędów ucznia przy całej klasie 

- w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczy się tworzenia schematów pracy, 

planowania kompozycji wypowiedzi 

- pomaganie w doborze argumentów oraz odpowiednich wyrażeń i zwrotów 

- nie ocenia się błędów ortograficznych i graficznych w pracach pisanych w klasie; prace powstające w 

domu powinny być każdorazowo sprawdzane z użyciem słownika ortograficznego i oddawane do oceny 

bezbłędne 

- zobowiązuje się ucznia do znajomości zasad ortograficznych i systematycznej poprawy popełnianych 

błędów zgodnie ze wskazówkami nauczyciela 

- daje się uczniowi więcej czasu na prace pisemne, sprawdza się, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w 

razie potrzeby skraca się długość notatek 

- w przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytuje się ucznia ustnie 

- pozwala się na wykonywanie prac pisemnych na komputerze. 
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2. Język angielski 
 

1) Obszary aktywności podlegające ocenie: 
 

1. Wypowiedzi ustne  - dialogi lub monologi na dany temat, przygotowane w domu lub na lekcji 

2. Recytacja wierszyków, rymowanek, piosenki i rapy na pamięć   

3. Praca na lekcji/ aktywność   

4. Rozumienie ze słuchu nagrań, wypowiedzi w języku angielskim 

5. Czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim  

6. Prace klasowe/ sprawdziany podsumowujące zakończony dział   

7. Zadania domowe – zadania w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie przedmiotowym Wypowiedzi pisemne 

– wg opracowanego wzoru (np. kartka pocztowa, notatka, e-mail, opis osoby, zwierzęcia, 

pomieszczenia); 

8. Prace projektowe - prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany temat. 

9. Kartkówki – ok. 15 minutowe sprawdziany z wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału  

10. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego -  zeszyt sprawdzany jest pod kątem poprawności 

merytorycznej notatek, ich kompletności i estetyki. Uczeń ma obowiązek uzupełniania 

notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności w szkole w  t e r m i n i e  

u z g o d n i o n y m  z  n a u c z y c i e l e m .  
 

2) Ocenianie sprawdzianów  

 
1. Prace klasowe są obowiązkowe.  

2. Prace klasowe i kartkówki są oceniane zgodnie z zapisami WSO dla sprawdzianów. 

3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie 

dwutygodniowym od przyjścia do szkoły po swojej nieobecności. 

4. Poprawa pracy klasowej jest obowiązkowa dla uczniów, którzy uzyskali z niej ocenę niedostateczną. 

 

3) Kryteria oceniania innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

 

Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oceniane są według takiej samej skali jak sprawdziany i kartkówki. 

 

Odpowiedź ustna : 

Celujący - Formułuje płynną, swobodną wypowiedź; posługuje się bogatą leksyką i różnorodnością struktur 

wykraczających poza program nauczania. Wykazuje się  całkowitą poprawnością językową (intonacja, 

akcent, wymowa, struktury gramatyczne, leksykalne). Bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie reaguje w 

sytuacjach życia codziennego. 

Bardzo dobry  - Potrafi przekazać wiadomość. Wypowiada się spójnie. Dysponuje wymaganym zakresem 

słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Potrafi mówić spójnie, z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę 

poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. 

Dobry - Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać informacje, stosując proste struktury i słownictwo. 

Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w większości 

przypadków spójnie. 

Dostateczny- Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym 

wahaniem. Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Uczeń 

potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne. 

Dopuszczający- Uczeń potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur. Potrafi budować 

zdania, ale przeważnie niespójne. Rzadko rozpoznaje intencje rozmówców. 

Niedostateczny – nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

Wypowiedź pisemna : 

Celujący - Formułuje bezbłędną stylistycznie wypowiedź pisemną,  posługuje się bogatą leksyką i 

różnorodnością struktur wykraczających poza program nauczania. 

Bardzo dobry - Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. Posługuje się bogatą leksyką i 
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różnorodnymi strukturami gramatycznymi. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

Dobry – Pisze teksty czasami nie dość dobrze zorganizowane i czasami niespójne. Używa czasem 

nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. Posługuje się dosyć bogatą leksyką , niezbyt zróżnicowanymi 

strukturami gramatycznymi. 

Dostateczny- Ma trudności z napisaniem tekstu zawierającego pełne zdania, stosuje proste struktury i 

słownictwo. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i 

interpunkcji. 

Dopuszczający- Pisze teksty zawierające niepełne zdania, tekst jest mało spójny, pozbawiony organizacji. Z 

trudem stosuje podstawowe struktury i słownictwo. Używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

Niedostateczny- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
 

4) Każdej ocenie uzyskanej przez ucznia przypisana jest waga 

 
Kategoria ocen Waga 
Prace klasowe/sprawdziany 7 

Konkursy przedmiotowe  (udział w konkursach, punktowane miejsca, organizacja 
konkursów klasowych, szkolnych) 

1-7 

Kartkówka 4 

Recytacja 5 

Praca projektowa 5 

Odpowiedź ustna, słuchanie ze zrozumieniem, praca na lekcji, praca dodatkowa, 
czytanie ze zrozumieniem 

4 

Praca domowa, aktywność 2 

 

5) Nieprzygotowanie do zajęć 
1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji w okresie, za wyjątkiem lekcji na 

których będą odbywały się wcześniej zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany.  

2. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji.  

3. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak 

pomocy potrzebnych do lekcji. 

Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 1 uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie minus, za 3 
minusy otrzymuje ocenę cząstkową niedostateczną.                    
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3. JĘZYK HISZPAŃSKI 

 

1) Obszary aktywności podlegające ocenie:  

1. Wypowiedzi ustne - dialogi lub monologi na dany temat, przygotowane w domu lub na lekcji  

2. Recytacja wierszyków, rymowanek, piosenki i rapy na pamięć 

3. Praca na lekcji/ aktywność  

4. Rozumienie ze słuchu nagrań, wypowiedzi w języku hiszpańskim  

5. Czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku hiszpańskim  

6. Prace klasowe/ sprawdziany 

7. Zadania domowe – zadania w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie przedmiotowym  

8. Wypowiedzi pisemne – wg opracowanego wzoru (np. kartka pocztowa, notatka, e-mail, opis osoby, 

zwierzęcia, pomieszczenia); 

9. Prace projektowe - prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany temat.  

9. Kartkówki – ok. 15 minutowe sprawdziany z wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału  

10. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego - zeszyt sprawdzany jest pod kątem poprawności merytorycznej 

notatek, ich kompletności i estetyki. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej 

nieobecności w szkole w t e r m i n i e  u z g o d n i o n y m z  n a u c z y c i e l e m .  

11. Udział w Programie Insta.Ling dla Szkół 

 

2) Ocenianie sprawdzianów: 

1. Prace klasowe są obowiązkowe.  

2. Prace klasowe i kartkówki są oceniane zgodnie z zapisami WSO dla sprawdzianów.  

3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie 

dwutygodniowym od przyjścia do szkoły po swojej nieobecności. 

4.Poprawa pracy klasowej jest obowiązkowa dla uczniów, którzy uzyskali z niej ocenę niedostateczną. 

 

3) Kryteria oceniania innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności:  

 

Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oceniane są według takiej samej skali jak sprawdziany i kartkówki.  

Odpowiedź ustna:  

Celujący - Formułuje płynną, swobodną wypowiedź; posługuje się bogatą leksyką i różnorodnością struktur 

wykraczających poza program nauczania. Wykazuje się całkowitą poprawnością językową (intonacja, 

akcent, wymowa, struktury gramatyczne, leksykalne). Bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie reaguje w 

sytuacjach życia codziennego.  

Bardzo dobry - Potrafi przekazać wiadomość. Wypowiada się spójnie. Dysponuje wymaganym zakresem 

słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Potrafi mówić spójnie, z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę 

poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. 

Dobry - Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać informacje, stosując proste struktury i słownictwo. 

Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w większości 

przypadków spójnie.  

Dostateczny- Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym 

wahaniem. Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Uczeń 

potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne.  

Dopuszczający- Uczeń potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur. Potrafi budować 

zdania, ale przeważnie niespójne. Rzadko rozpoznaje intencje rozmówców.  

Niedostateczny – nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą  

 

Wypowiedź pisemna :  

Celujący - Formułuje bezbłędną stylistycznie wypowiedź pisemną, posługuje się bogatą leksyką i 

różnorodnością struktur wykraczających poza program nauczania.  

Bardzo dobry - Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. Posługuje się bogatą leksyką i 

różnorodnymi strukturami gramatycznymi. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Dobry – Pisze teksty czasami nie dość dobrze zorganizowane i czasami niespójne. Używa czasem 

nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. Posługuje się dosyć bogatą leksyką , niezbyt zróżnicowanymi 

strukturami gramatycznymi.  



32 
 

Dostateczny- Ma trudności z napisaniem tekstu zawierającego pełne zdania, stosuje proste struktury i 

słownictwo. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i 

interpunkcji.  

Dopuszczający- Pisze teksty zawierające niepełne zdania, tekst jest mało spójny, pozbawiony organizacji. Z 

trudem stosuje podstawowe struktury i słownictwo. Używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Niedostateczny- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą  

 

4) Każdej ocenie uzyskanej przez ucznia przypisana jest waga: 

Kategoria ocen Waga 

Prace klasowe / sprawdziany 7 

Konkursy przedmiotowe (udział w konkursach, punktowane miejsca, organizacja konkursów 

klasowych, szkolnych) 

1-7 

Kartkówka 4 

Recytacja 5 

Praca projektowa 5 

Odpowiedź ustna, słuchanie ze zrozumieniem, praca na lekcji, praca dodatkowa, czytanie ze 

zrozumieniem, udział w programie Insta.Ling 

4 

Praca domowa, aktywność 2 

 

5) Nieprzygotowanie do zajęć: 

1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji w półroczu, za wyjątkiem lekcji na 

których będą odbywały się wcześniej zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany.  

2. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji.  

3. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak 

pomocy potrzebnych do lekcji.  

4. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 1 uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie minus, za 

3 minusy otrzymuje ocenę cząstkową niedostateczną. 
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4. JĘZYK NIEMIECKI 

 
1) Obszary aktywności podlegające ocenie:  

1. Wypowiedzi ustne - dialogi lub monologi na dany temat, przygotowane w domu lub na lekcji  

2. Recytacja wierszyków, rymowanek, piosenki i rapy na pamięć 

3. Praca na lekcji/ aktywność  

4. Rozumienie ze słuchu nagrań, wypowiedzi w języku niemieckim  

5. Czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku niemieckim  

6. Prace klasowe/ sprawdziany 

7. Zadania domowe – zadania w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie przedmiotowym  

8. Wypowiedzi pisemne – wg opracowanego wzoru (np. kartka pocztowa, notatka, e-mail, opis osoby, 

zwierzęcia, pomieszczenia); 

9. Prace projektowe - prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany temat.  

9. Kartkówki – ok. 15 minutowe sprawdziany z wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału  

10. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego - zeszyt sprawdzany jest pod kątem poprawności merytorycznej 

notatek, ich kompletności i estetyki. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej 

nieobecności w szkole w t e r m i n i e u z g o d n i o n y m z n a u c z y c i e l e m .  

 

2) Ocenianie sprawdzianów: 

1. Prace klasowe i zapowiadane kartkówki są obowiązkowe.  

2. Prace klasowe i kartkówki są oceniane zgodnie z zapisami WSO dla sprawdzianów.  

3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, to powinien to uczynić do końca 

danego semestru, jednakże nie później jak tydzień przed ostatecznym terminem wystawienia ocen 

klasyfikacyjnych. 

4. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy klasowej, która trwa 45 minut. 

 

3) Kryteria oceniania innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności:  

Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oceniane są według takiej samej skali jak sprawdziany i kartkówki.  

Odpowiedź ustna:  

Celujący - Formułuje płynną, swobodną wypowiedź; posługuje się bogatą leksyką i różnorodnością struktur 

wykraczających poza program nauczania. Wykazuje się całkowitą poprawnością językową (intonacja, 

akcent, wymowa, struktury gramatyczne, leksykalne). Bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie reaguje w 

sytuacjach życia codziennego.  

Bardzo dobry - Potrafi przekazać wiadomość. Wypowiada się spójnie. Dysponuje wymaganym zakresem 

słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Potrafi mówić spójnie, z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę 

poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. 

Dobry - Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać informacje, stosując proste struktury i słownictwo. 

Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w większości 

przypadków spójnie.  

Dostateczny- Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym 

wahaniem. Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Uczeń 

potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne.  

Dopuszczający- Uczeń potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur. Potrafi budować 

zdania, ale przeważnie niespójne. Rzadko rozpoznaje intencje rozmówców.  

Niedostateczny – nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą  

 

Wypowiedź pisemna :  

Celujący - Formułuje bezbłędną stylistycznie wypowiedź pisemną, posługuje się bogatą leksyką i 

różnorodnością struktur wykraczających poza program nauczania.  

Bardzo dobry - Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. Posługuje się bogatą leksyką i 

różnorodnymi strukturami gramatycznymi. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Dobry – Pisze teksty czasami nie dość dobrze zorganizowane i czasami niespójne. Używa czasem 

nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. Posługuje się dosyć bogatą leksyką , niezbyt zróżnicowanymi 

strukturami gramatycznymi.  
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Dostateczny- Ma trudności z napisaniem tekstu zawierającego pełne zdania, stosuje proste struktury i 

słownictwo. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i 

interpunkcji.  

Dopuszczający- Pisze teksty zawierające niepełne zdania, tekst jest mało spójny, pozbawiony organizacji. Z 

trudem stosuje podstawowe struktury i słownictwo. Używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Niedostateczny- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą  

 

4) Każdej ocenie uzyskanej przez ucznia przypisana jest waga: 

Kategoria ocen Waga 

Prace klasowe / sprawdziany 7 

Konkursy przedmiotowe (udział w konkursach, punktowane miejsca, organizacja konkursów 

klasowych, szkolnych) 

1-7 

Kartkówka 4 

Recytacja 5 

Praca projektowa 5 

Odpowiedź ustna, słuchanie ze zrozumieniem, praca na lekcji, praca dodatkowa, czytanie ze 

zrozumieniem 

4 

Praca domowa, aktywność 2 

 

5) Nieprzygotowanie do zajęć: 

1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji dwa razy w semestrze, za wyjątkiem lekcji na 

których będą odbywały się wcześniej zapowiedziane prace klasowe i kartkówki.  

2. Nieprzygotowania niewykorzystane w I semestrze przechodzą na semestr II, ale nieprzygotowania 

przysługujące w II semestrze nie mogą być wykorzystane przed datą jego rozpoczęcia (tj. już w I semestrze). 

3. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji.  

4. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak 

pomocy potrzebnych do lekcji (podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy).  

4. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 1 uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie / brak 

pracy domowej ocenę niedostateczną. 

5. Jeśli uczeń nie posiada wyłącznie zeszytu przedmiotowego, w którym na daną lekcję nie było zadanej 

żadnej pracy domowej, nie otrzymuje oceny niedostatecznej, a minus. Trzy minusy dają ocenę 

niedostateczną. 
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5. Matematyka 

 

1) Ocenie z matematyki podlegają: 

1. sprawdzian – waga 5 

2. testy – waga 3 

3. kartkówka – waga 2-3 (w zależności od zakresu sprawdzanych wiadomości i umiejętności) 

4. odpowiedź ustna – waga 1-3 (w zależności od zakresu sprawdzanych wiadomości i umiejętności) 

5. aktywność – waga 1 

6. prace domowe – waga 1-2 

7. zeszyt / zeszyt ćwiczeń – waga 2 

8. Nauczyciel uczący ma prawo zlecić uczniowi dodatkową pracę i ocenić zgodnie z ustalonymi 

kryteriami. 

 

2) Kryteria oceny odpowiedzi ustnej: 

1. Stosowanie języka przedmiotowego, odpowiednich terminów i pojęć matematycznych. 

2. Ilość i zgodność treści z tematem. 

3. Samodzielność wypowiedzi. 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń posługuje się terminologią przedmiotową, wypowiedź jest pełna, zawierająca wszystkie informacje, 

samodzielna, tematyka wykraczająca poza omawiane na lekcji zagadnienia. 

5 – uczeń ma słownictwo odpowiednie do przekazywanej informacji, posługuje się terminologią 

przedmiotową, wypowiedź zawiera niezbędne informacje, jest samodzielna. 

4 – uczeń stosuje słownictwo wystarczające do przekazywanych informacji, wypowiedź jest w większości 

samodzielna, nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, czasem wspomagana przez nauczyciela. 

3 – wypowiedź ucznia zawiera część wymaganych informacji, ciąg wypowiedzi z pytaniami 

naprowadzającymi nauczyciela, uczeń nie stosuje terminologii przedmiotowej. 

2 – wypowiedź ucznia zawiera nieliczne wymagane informacje, jest niesamodzielna, uczeń nie udziela 

odpowiedzi na wszystkie pomocnicze pytania. 

1 – odpowiedź ucznia nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. 

 

3) Kryteria oceny sprawdzianu: 

Sprawdziany i kartkówki oceniane są według skali procentowej zawartej w WSO. 

Z kartkówki uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą. 

 

4) Kryteria oceny pracy domowej: 

 Terminowość 

 Poprawność 

 Samodzielność 

 Staranność 

 Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść wybiega poza program 

nauczania, praca oddana w terminie 

5 – uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca 

oddana w terminie 

4 – praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana 

w terminie, ale nie jest wyczerpująca 

3 – treść zgodna z tematem, praca nie zawsze samodzielna i staranna, praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

2 – praca nie do końca zgodna z tematem, niesamodzielna, niestaranna, oddana po terminie 

1 – praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 
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5) Kryteria oceny aktywności: 

1. Udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytana. 

2. Wzbogacenie lekcji dodatkowymi materiałami i pomocami. 

3. Wykonywanie dodatkowych zadań. 

4. Pomoc uczniom mniej zdolnym. 

5. Wykazywanie się wiadomościami ponadprogramowymi. 

6. Zaangażowanie i kreatywność w wykonywaniu zadań. 

Aktywność jest oceniana na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów  

i minusów. 

Pięć plusów – ocena bardzo dobra 

Trzy minusy – ocena niedostateczna 

 

6) Kryteria  oceny zeszytu, zeszytu ćwiczeń: 

Ocenianie 1 raz w semestrze. Losowo mogą być sprawdzane u pojedynczych uczniów na bieżąco. 

1. Poprawność i samodzielność wykonywanych zadań. 

2. Estetyka. 

3. Systematyczność. 

4. Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń bardzo starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń, notatki uzupełnia 

o dodatkowe informacje, systematycznie odrabia prace, nie ma braków, poprawnie wykonuje zadania 

5 – uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt  ćwiczeń (dopuszcza się braki 

2 zadań), poprawnie wykonuje zadania. 

4 – uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń (dopuszcza się braki 

5 zadań), poprawnie wykonuje obliczenia 

3 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki, nie 

zawsze poprawnie wykonuje zadania. 

2 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki. (ma 

poprawnie wypełnioną mniej niż połowę zadań) 

1 – uczeń prowadzi zeszyt bardzo niestarannie, ma bardzo duże zaległości 

 

7) Konkursy matematyczne 

a) Kuratoryjny przejście co najmniej do drugiego etapu -  ocena 6 (waga 6) 

b) Dzielnicowy (na etapie dzielnicowym) - ocena celująca za zdobycie I-III miejsca, bardzo dobra 

za wyróżnienie (waga 4) 

c) Szkolny – ocena celująca za I miejsce, ocena bardzo dobra  za II i III miejsce (waga 2) 

Zasady ogólne dostosowania systemu oceniania dla uczniów z dysleksją i dyskalkulią 

w zakresie nauczania matematyki: 

 W czasie  odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, 

skojarzenie nazw, terminów, procedur matematycznych, dyskretnie naprowadzać. 

 Częściej powtarzać i utrwalać materiał. 

 Podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe, ułatwiające zapamiętywanie. 

 Wprowadzić do nauczania metody aktywizujące, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, 

wzrok, słuch), używać wielu pomocnych dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania. 

 Zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na 

podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia. Umożliwić zaliczanie sprawdzianów na zajęciach 

wyrównawczych, rewalidacyjnych, indywidualnych w formie i warunkach dostosowanych do 

możliwości i potrzeb ucznia. 

 Często oceniać pracę domową. 

 Wydłużyć czas pisania sprawdzianów.       
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6. Fizyka 

CELE  OCENIANIA. 

Ocenianie i sprawdzanie jest integralnym elementem procesu nauczania i powinno występować w różnych 

formach oraz we wszystkich jego etapach. 

Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki, polega na rozpoznaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z programu nauczania. 

 

Celami sprawdzania osiągnięć uczniów na różnych ogniwach lekcji są: 

 dostarczanie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przez ucznia na danym etapie 

kształcenia, 

 wykrycie luk i błędów wiedzy ucznia  

 wskazanie uczniom w jaki sposób mogą luki w wiedzy uzupełnić, a błędy poprawić, 

 uwzględnić zaangażowanie, staranność i wkład pracy ucznia, 

 wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania nauki, 

 prognozować przyszłe wyniki nauczania, 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 stanowić pomoc przy planowaniu czynności nauczycielskich  i opracowywaniu scenariuszy działań 

dydaktycznych, 

 uzmysłowić nauczycielowi konieczność zmiany modyfikacji czy też kontynuacji metod pracy z 

uczniem, a zatem dawać podstawę do ewaluacji programu 

 

KRYTERIA OCEN I FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

1. Oceny osiągnięć uczniów dokonywane są na podstawie hierarchii wymagań tak, aby spełnienie 

wyższych wymagań uwarunkowane było spełnieniem wymagań niższych.            

 łatwość nauczania zagadnień (przystępność dla uczniów), 

 doniosłość naukowa przekazywanych treści, 

 niezbędność wewnątrzprzedmiotowa dla opanowania kolejnych tematów  

      z przedmiotu,  

 użyteczność w życiu codziennym, 

2. Systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia w różnych formach w warunkach 

zapewniających obiektywność oceny. 

3. Stopnie są jawne dla uczniów i ich rodziców. Na prośbę rodziców stopnie są uzasadniane. 

Uczeń (lub jego rodzice) otrzymuję informację o otrzymanej ocenie cząstkowej przez wpis do 

dzienniczka lub zeszytu przedmiotowego.  

4. Ocenione prace kontrolne (sprawdziany wiadomości i umiejętności), których oceny mają znaczny wpływ 

na ocenę semestralną rodzice mogą przejrzeć w czasie dyżurów nauczyciela. 

5. Poziom opanowania umiejętności uczniów z fizyki, ocenia się według sześciostopniowej skali ocen, 

zgodnie z przepisami prawa.  

Przy stopniach bardzo dobry, dobry, dostateczny może być dostawiony znak „+” i  „-” , a do oceny 

dopuszczającej znak „+” w przypadku bieżących ocen cząstkowych oraz klasyfikacyjnej oceny 

pierwszego semestru.  

6. Sposób ustalania ocen cząstkowych z fizyki jest podawany uczniom na pierwszych zajęciach w danym 

roku szkolnym, oraz przypominany w miarę potrzeb.  

7. Przy wystawianiu stopnia kierujemy się następującymi kryteriami ogólnymi: 

 zakres i jakoś wiadomości, 

 rozumienie materiału, 

 posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami, 
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 kultura przekazywania wiadomości. 

8. Wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

9. Warunki, wymagania jakie musi spełniać uczeń aby uzyskać następujące stopnie z fizyki: 

 

Wymagania dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie  

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu. 

 

I. Podczas oceniania: 

 dostosowanie wymagań edukacyjne do  indywidualnych możliwości ucznia,  

 dobór  metod  i form oceniania do  indywidualnych możliwości ucznia, 

 podczas odpowiedzi ustnych dłuższe oczekiwanie na odpowiedź, powtórzenie pytania, 

precyzowanie jasno i krótko pytania, 

 podczas robienia notatek - ograniczenie do najistotniejszych wiadomości, 

 wydłużenie czasu pracy przy pisemnych formach wypowiedzi, 

 zmniejszenie ilości zadań podczas prac pisemnych, 

 ocenianie prac pisemnych tylko pod względem zawartości merytorycznej, poziom graficzny 

pisma i estetyka nie mają wpływu na ocenę; 
Uczeń z zespołem Aspergera: 

 starannie należy wybrać miejsce do siedzenia w klasie, biorąc pod uwagę czynniki 

rozpraszające uwagę, 

 przy zadawaniu pytania wskazane jest dłuższe oczekiwanie na odpowiedź, powtórzenie 

pytania, 

 wskazane jest wydłużenie czasu pracy przy pisemnych formach wypowiedzi, 

 należy robić krótkie przerwy między zadaniami, tak aby dać czas na ich przetworzenie, 

 podawać tylko jedno polecenie na raz, 

 wydawanie poleceń musi być jednoznaczne, 

 w ocenianiu przywiązywać wagę do wypowiedzi ustnych, a prace pisemne jeśli to możliwe 

stosować w formie testów. 

             Uczeń z dyskalkulią: 

 możliwie jak najczęściej w trakcie samodzielnej pracy udzielać pomocy                 i 

wyjaśnień, podchodzić do ucznia, 

 pracować z uczniem na zajęciach wyrównawczych, często utrwalać opanowane 

umiejętności, 

 dawać więcej czasu na rozwiązywanie zadań, 

 nagradzać za wysiłek i pracę , a nie jedynie za jej efekty, 

 pozwolić na wykonywanie wszelkich obliczeń, które pozwolą dojść do poprawnego 

rozwiązania, nie wymagać metody przyjętej przez nauczyciela, ale pozwolić przyjąć własną 

strategię rozwiązywania zadania. Wykonywanie operacji        matematycznych jest 

obniżone. 

             Uczeń słabowidzący: 

 pozwolić zajmować uczniowi dogodne dla siebie miejsce w klasie, aby samodzielnie 

regulował dopływ światła, 

 podczas pracy na lekcji umożliwić uczniowi korzystanie z typoskopu do odznaczania tekstu i 

kolorowych flamastrów do podkreślania, 

 wydłużać czas podczas prezentacji rzeczy nowych i szczegółowych, 

 umożliwić pracę z materiałami pisanymi powiększoną czcionką, 

 indywidualizować wymagania i ocenianie w zakresie zadań wymagających szczegółowych 

obserwacji, 

 wydłużać czas dla czynności związanych ze spostrzeżeniem, czytaniem                  i 

pisaniem. 
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10. Stosowane formy oceniania. 

1) Metody sprawdzenia osiągnięć uczniów mogą być następujące:  

 odpowiedź ustna (minimum jedna w semestrze),  

 sprawdzian, testy (minimum jeden w semestrze), 

 prace klasowe działowe (minimum jedna w semestrze), 

 kartkówki(minimum dwie w semestrze), 

 prace domowe (minimum jedna w semestrze). 

 Sprawdziany, testy obejmujący materiał powyżej 5 lekcji. 

 Prace klasowe działowe – odbywać się będą po zakończeniu działu, będą zapowiedziane oraz 

wpisane ołówkiem do dziennika przynajmniej na tydzień wcześniej, oddane            w terminie 14 dni 

od ich napisania ( w przypadkach szczególnych np. choroba nauczyciela lub dni wolne od zajęć 

dydaktycznych, termin oddania ocenionych prac może ulec zmianie).Każdy uczeń jest zobowiązany 

do napisania sprawdzianu, w razie nieobecności na sprawdzianie ustala wraz z nauczycielem 

następny termin sprawdzianu. 

Sprawdzian, test lub prace klasową może poprawić uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w 

terminie ustalonym przez nauczyciela.  

2) W przypadku gdy uczeń był nieobecny na zajęciach a klasa w tym czasie pisała prace klasową uczeń 

pisze w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

3) Norma ilościowa zamiany punktów na stopnie 

 98-100% pkt  -  celujący 

 91 –97 % pkt. – bardzo dobry, 

 75 – 90 % pkt. – dobry, 

 51 – 74 % pkt. – dostateczny, 

 31 – 50 % pkt. – dopuszczający, 

 mniej niż 30 % pkt. – niedostateczny. 

  

4) Odpowiedź ustna - na początku każdej lekcji co najmniej jedna osoba, będzie przypominała 

wiadomości poznane i omówione podczas dwóch lub trzech ostatnich zajęć. 

5) Kartkówki – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. 

6) Praca na lekcji (indywidualna lub grupowa, aktywność, ćwiczenia praktyczne), prezentacje 

uczniowskie w postaci referatów, plansz, pomocy wykonanych przez uczniów - dla chętnych. 

Oceniana jest na tej samej lekcji  w formie  stopnia lub plusów (+/-). 

7) Zadanie domowe – przynajmniej jedna osoba na lekcji odczytuje pracę domową, pozostali  

uczniowie mają sprawdzoną pracę ilościowo. W przypadku gdy uczeń niepoprawnie odrobi zadaną 

pracę nie otrzymuje oceny niedostatecznej. Jeśli uczeń nie zgłosi braku zeszytu lub pracy domowej 

przed lekcją otrzymuje ocenę niedostateczną.   

  

11. Konkursy przedmiotowe –  laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad 

wojewódzkim  oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł  laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

12.  UWAGI: 

Uczeń ma prawo być do lekcji nieprzygotowany (np. z powodu nieobecności na lekcji lub lekcjach 

wynikających z dłuższej choroby, spraw rodzinnych itp.), jeśli zgłosi to przed zajęciami, jeśli nie zgłosi a 

zostanie zapytany otrzymuje ocenę. 
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7. Chemia 

I. Obszary aktywności podlegające ocenie na lekcjach chemii:  

1. Sprawdziany (waga 5) 

2. Kartkówki ( zapowiadane – waga 4, niezapowiadane – waga 3) 

3. Odpowiedzi ustne (waga 3)  

4. Praca domowa (waga 1) 

5. Praca domowa długoterminowa ( waga 2)  

6. Prezentacje, plakaty (waga 2) 

7. Aktywność (waga 1)  

8. Zeszyt (waga 2) 

9. Karta pracy (waga 2) 

10. Nieprzygotowanie 

Ad. 1 Kryteria oceny sprawdzianu:  

Sprawdziany są oceniane zgodnie z zapisami WSO.  

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w 

terminie ustalonym z nauczycielem do dwóch tygodni od przyjścia do szkoły po swojej nieobecności.  

Ad. 2 Kryteria oceny kartkówki: 

Kartkówki będą oceniane według skali procentowej podanej każdorazowo do danej pracy. Z kartkówki 

uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą. Oceny z kartkówek nie podlegają możliwości 

poprawy.  

Kartkówka zapowiedziana ( z lekcji na lekcję) może obejmować większą partię materiału niż 3 lekcje  

i trwać od 15 do 25 minut. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej kartkówce jest zobowiązany napisać ją na 

najbliższej lekcji. Jeśli nieobecność jest dłuższa niż tydzień termin napisania ustalony jest z nauczycielem. 

Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z pisania zapowiedzianej kartkówki. 

Kartkówka niezapowiedziana obejmuje materiał z ostatnich 1-3 zajęć i trwa od 10 do 15 minut. Uczeń 

nieobecny na niezapowiedzianej kartkówce nie jest zobowiązany do jej napisania. Zgłoszenie 

nieprzygotowania zwalnia z pisania niezapowiedzianej kartkówki. 

Ad. 3 Kryteria oceny odpowiedzi ustnej:  

Na początku każdej lekcji nauczyciel zadaje pytania dotyczące ostatnich 1-3 lekcji wybranym uczniom.  

Jeżeli uczeń odpowie poprawnie na pytanie otrzymuje plus, jeżeli niepoprawnie- minus.  

Każdy uczeń zostanie zapytany w semestrze co najmniej 5 razy.  

Pięć plusów – ocena celująca. 

Cztery plusy i jeden minus – ocena bardzo dobra 

Trzy plusy i dwa minusy – ocena dobra. 

Dwa plusy i trzy minusy – ocena dostateczna. 

Jeden plus i cztery minusy – ocena dopuszczająca. 

Zero plusów i pięć minusów – ocena niedostateczna.  

Ocena ta wystawiana jest na koniec semestru. 

Ad. 4 i 5 Kryteria oceny pracy domowej (bieżącej i długoterminowej):  

1. Terminowość.  

2. Poprawność.  
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3. Samodzielność.  

4. Wyczerpanie tematu.  

5. Staranność.  

6. Kreatywność.  

7. Wykorzystywanie rożnych źródeł wiedzy.  

Praca domowa – podlega sprawdzeniu, ale nie zawsze jest oceniana w formie stopnia. Niezgłoszony brak 

pracy domowej na początku lekcji jest równoznaczny ocenie niedostatecznej. 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń wykorzystuje rożne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść wybiega poza program 

nauczania, praca oddana w terminie 

5 - uczeń wykorzystuje rożne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca 

oddana w terminie 

4 - praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

3 – treść zgodna z tematem, praca nie zawsze samodzielna i staranna praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

2 – praca nie do końca zgodna z tematem, niesamodzielna, niestaranna, oddana po terminie 

1 – praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczająca 

Ad. 6 Kryteria oceny prezentacji:  

1. Konstrukcja prezentacji.  

2. Sposób realizacji tematu.  

3. Sposób przedstawienia.  

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych.  

5. Ramy czasowe.  

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwiniecie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystał rożne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę samodzielnie (nie czyta treści slajdów), wykorzystuje inne niż multimedialne pomoce 

dydaktyczne, mieści się w wyznaczonym czasie 

5 - prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystuje rożne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę wspomagając się tekstem na slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

4 - prezentacja ma wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, uczeń nie potrafi 

wyjaśnić wszystkich terminów i pojęć użytych w swojej pracy, uczeń podczas prezentowania czyta tekst na 

slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

3 – prezentacja nie ma wyraźnego wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, jest zgodna z tematem, 

uczeń czasami kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych 

terminów i pojęć, mieści się w wyznaczonym czasie 

2 - prezentacja nie ma wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, nie zawsze jest zgodna z tematem, uczeń 

kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych terminów  

i pojęć, nie mieści się w wyznaczonym czasie 

1 – prezentacja nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą, uczeń nie wykonał prezentacji.  

Kryteria oceny plakatu  

1. Zgodność z tematem. 

2. Estetyka i czytelność. 

3. Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy.  

4. Sposób przedstawienia. 
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5. Ramy czasowe.  

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 - praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń prezentuje samodzielnie , nie czyta. Przestrzega 

wyznaczonego czasu 

5 - praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie przedstawiając pracę 

kolegom. Przestrzega wyznaczonego czasu 

4 - praca w niewielkim stopniu niezgodna z tematem, estetyczna i czytelna , uczeń korzysta z tekstu na 

plakacie przedstawiając pracę kolegom, wyznaczony czas przekracza o 3minuty 

3 - dużo niezgodności z tematem , mniej czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając pracę kolegom., przekracza wyznaczony czas o 5 minut 

2- praca niezgodna z tematem , mało j czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając pracę kolegom, przekracza wyznaczony ponad 5 minut 

1- praca nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, uczeń nie wykonał pracy.  

Ad. 7 Kryteria oceny aktywności:   

Aktywność jest oceniana na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów i minusów. Pięć 

plusów – ocena bardzo dobra . Trzy minusy – ocena niedostateczna.  

Plusy można otrzymać za: 

 Udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania. 

 Wzbogacanie lekcji dodatkowymi materiałami i pomocami.  

 Wykonywanie dodatkowych zadań.  

 Pomoc uczniom mniej zdolnym.  

 Wykazywanie się wiadomościami ponadprogramowymi. 

 Zaangażowanie i kreatywność w wykonywaniu zadań 

Minusy można otrzymać za: 

 Brak pracy na lekcji (nie wykonywanie poleceń nauczyciela) 

 Rozmowy w czasie lekcji lub zakłócanie jej toku skutkują upomnieniem. Kolejne zwrócenie uwagi 

przez nauczyciela oznacza otrzymanie minusa z aktywności na lekcji. 

Ad. 8 Kryteria oceny zeszytu:  

Ocena zeszytu wystawiana jest jednorazowo w ciągu semestru. Losowo mogą być sprawdzane zeszyty u 

pojedynczych uczniów na bieżąco.  

1. Poprawność i samodzielność wykonywanych zadań.  

2. Estetyka .  

3. Systematyczność.  

4. Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy.  

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń bardzo starannie prowadzi zeszyt, notatki uzupełnia o dodatkowe informacje, systematycznie 

odrabia prace, nie ma braków, nie rysuje na marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

5 - uczeń starannie prowadzi zeszyt (dopuszcza się̨ brak do 2 zadań/ notatek), nie rysuje na marginesach, 

poprawnie wykonuje zadania 

4 - uczeń starannie prowadzi zeszyt (dopuszcza się brak  do 5 zadań/ notatek), nie rysuje na marginesach, 

poprawnie wykonuje zadania 

3 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki, nie 
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zawsze poprawnie wykonuje zadania 

2 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki (ma 

poprawnie wypełnioną mniej niż połowę zadań) 

1 – uczeń prowadzi zeszyt bardzo niestarannie, ma bardzo duże zaległości  

Ad. 9 Kryteria oceny karty pracy: 

Karty pracy oceniane są według skali procentowej zawartej w WSO. Oddanie pracy w późniejszym terminie 

(następna lekcja) skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień, nieoddanie karty pracy – ocena niedostateczna.  

Ad. 10. Nieprzygotowanie do lekcji: 

W trakcie semestru uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji pod 

warunkiem poinformowania o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia przed rozpoczęciem lekcji. Za 

kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje minusa. Dwa minusy skutkują oceną niedostateczną o wadze 1 z 

pracy na lekcji. 

Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: 

 brak pracy domowej,  

 brak niezbędnych pomocy, które uniemożliwiają lub znacznie utrudnia aktywny udział ucznia w 

lekcji, 

 nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej . 

Nieprzygotowania uczeń nie może zgłosić przed sprawdzianem lub zapowiedzianą kartkówką.  

II. Ogólne zasady dostosowania systemu oceniania dla uczniów z dysleksją w zakresie 

nauczania chemii.  

 Uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw nowych pojęć.  

 Częściej powtarzać i utrwalać materiał.  

 Podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie.  

 Wprowadzać do nauczania metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, 

słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania.  

 Zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na 

podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia.  

 Przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie.  

 Często oceniać prace domowe.  

 Wydłużyć czas pisania sprawdzianów  
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8. Historia i wiedza o społeczeństwie / historia 
 

1) Ocenie z historii podlegają: 

a) Odpowiedź ustna (waga 4) 

b) Sprawdziany (waga 7) 

c) Kartkówki (waga 4) 

d) Prezentacje, plakaty (waga 3) 

e) Prace domowe (waga 3) 

f) Aktywność (waga 1) 

g) Zeszyt ćwiczeń (waga 2) 

h) Konkursy historyczne: 

 Kuratoryjny  (waga 6) 

 Szkolny(  waga 2) 

 Dzielnicowy ( waga 4) 

Przy czym: 

1. Sprawdzian, test  z określonego materiału  poprzedzony jest powtórzeniem, podaniem zagadnień do 

sprawdzianu ( kryteriów sukcesu) jest też zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem 

2. Kartkówka- niezapowiedziana praca obejmująca materiał  1-3 ostatnich jednostek lekcyjnych.  

3. Praca domowa  – podlega sprawdzeniu, ale nie zawsze jest oceniana w formie stopnia. 

4. Przez wypowiedzi ustne rozumie się: 

a) Odpowiedź z ostatnich 3 lekcji 

b) Aktywność na lekcji 

c) Prezentację 

d) Prezentację, omówienie plakatu. 

 

2) Kryteria oceny odpowiedzi ustnej: 

1. Stosowanie terminologii historycznej 

2. Zgodność z poziomem wymagań  

3. Spójność, płynność i  samodzielność wypowiedzi. 

4. Wiadomości ponadprogramowe. 

5. Umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapa 

historyczna, tablice graficzne) 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 –  odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem ,  łączy wiadomości z różnych źródeł 

wiedzy, uczeń ma bogate i zróżnicowane słownictwo, posługuje się terminologią przedmiotową, wypowiedź 

jest pełna, zawierająca wszystkie informacje, samodzielna, swobodna, tematyka wykraczająca poza 

omawiane na lekcji zagadnienia 

5  - odpowiedź jest trafna i wyczerpująca,  zgodna  z tematem, uczeń ma słownictwo odpowiednie do 

przekazywanej informacji, łączy fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci, pojęć historycznych, 

wypowiedz zawiera niezbędne informacje, jest spójna 

4 – uczeń stosuje słownictwo wystarczające do przekazywanych informacji, wypowiedz jest w większości 

samodzielna, nie zawiera wszystkich wymaganych informacji czasem wspomagana przez nauczyciela 

3 - wypowiedz ucznia zawiera część wymaganych informacji, ciąg wypowiedzi z pytaniami 

naprowadzającymi nauczyciela, uczeń nie stosuje terminologii przedmiotowej 

2 – wskazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych, niezbyt precyzyjnie udziela odpowiedzi 

na pytania nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, podstawowe fakty wyjaśnia 

z pomocą nauczyciela.  

1 – odpowiedz ucznia nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

3) Kryteria oceny sprawdzianu i kartkówki 

Sprawdziany oceniane są według skali procentowe zgodnej  z WSO: 

98% i powyżej – celujący        ( 6) 
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98-96%  - bardzo dobry +        ( 5+) 

94-95% bardzo dobry                (5) 

93-90% bardzo dobry –            ( 5 - ) 

89-86% dobry +                       ( 4+) 

85-80% dobry                         ( 4 ) 

79-73% dobry –                     ( 4 -) 

72-67% dostateczny +           (3+ ) 

66-52% dostateczny             ( 3 ) 

51-50% dostateczny –        ( 3  - ) 

49-48% dopuszczający+       ( 2 + ) 

47-45% dopuszczający-      ( 2 -) 

Z kartkówki uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą. 
 

4) Kryteria oceny prezentacji: 

1. Konstrukcja prezentacji 

2. Samodzielność wykonania 

3. Zaangażowanie  

4. Sposób realizacji tematu 

5. Sposób przedstawienia 

6. Korzystanie z materiałów źródłowych  

7. Ramy czasowe 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystał różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę samodzielnie (nie czyta treści slajdów), wykorzystuje inne niż multimedialne pomoce 

dydaktyczne, mieści się w wyznaczonym czasie 

5 - prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę wspomagając się tekstem na slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

4 -  prezentacja ma wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, uczeń nie potrafi 

wyjaśnić wszystkich terminów i pojęć użytych w swojej pracy, uczeń podczas prezentowania czyta tekst na 

slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

3 – prezentacja nie ma wyraźnego wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, jest zgodna z tematem, 

uczeń czasami kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych 

terminów i pojęć, mieści się w wyznaczonym czasie 

2 - prezentacja nie ma wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, nie zawsze jest zgodna z tematem, uczeń 

kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych terminów i pojęć, nie 

mieści się w wyznaczonym czasie 

1 – prezentacja nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

5) Kryteria oceny za prezentację plakatu 

1.  Zgodność z tematem 

2. Estetyka i czytelność 

3.  Korzystanie z różnych źródeł wiedzy. 

4.  Sposób przedstawienia 

5.  Ramy czasowe 

6. Samodzielność 

7. Zaangażowanie  

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń prezentuje samodzielnie , nie czyta. Przestrzega 

wyznaczonego czasu 
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5- – praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie przedstawiając  pracę 

kolegom.  Przestrzega wyznaczonego czasu 

4- praca w niewielkim stopniu  niezgodna z tematem, estetyczna i czytelna , uczeń korzysta z tekstu na 

plakacie przedstawiając  pracę kolegom.   Wyznaczony czas przekracza o 3minuty. 

3- Dużo niezgodności z tematem , mniej czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając  pracę kolegom.  Przekracza wyznaczony czas o 5 minut. 

2-  praca niezgodna  z tematem , mało j czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając  pracę kolegom.  Przekracza wyznaczony ponad 5 minut. 

1- praca nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

6) Kryteria oceny pracy domowej (bieżącej):  

1. Poprawność rzeczowa 

2. Samodzielność; 

3. Wyczerpanie tematu; 

4. Staranność 

5. Efektywność 

6. Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

7. Czas wykonania pracy / za pracę oddaną po terminie uczeń otrzymuje ocenę niższą  

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść wybiega poza program 

nauczania, praca oddana w terminie 

5 - uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca 

oddana w terminie 

4 - praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

3 – treść zgodna z tematem, praca nie zawsze samodzielna i staranna praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

2 – praca nie do końca zgodna z tematem, niesamodzielna, niestaranna, oddana po terminie 

1 – praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

7) Kryteria oceny aktywności:  

1.  Udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania. 

2. Wzbogacanie lekcji dodatkowymi materiałami i pomocami. 

3. Wykonywanie dodatkowych zadań. 

4. Pomoc w nauce historii innym uczniom. 

5. Wykazywanie się wiadomościami ponadprogramowymi. 

6. Zaangażowanie i kreatywność  w wykonywaniu  zadań. 

7. Udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym 

8. Zdobycie punktowanych miejsc w konkursach historycznych 

Aktywność jest oceniana na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów 

 i minusów .Pięć plusów – ocena bardzo dobra . 

                 Trzy minusy – ocena niedostateczna 

 

8) Kryteria oceny  zeszytu ćwiczeń  

Zeszyt oceniany jest co najmniej raz w semestrze, przy ocenie brana jest pod uwagę:  

1. Poprawność i samodzielność  wykonywanych zadań 

2. Estetyka prowadzenia zeszytu 

3. Systematyczność  prowadzenia zeszytu 

4. Czas wykonania pracy / za pracę oddaną po terminie uczeń otrzymuje ocenę niższą  

5. Wykorzystywanie różnych  źródeł wiedzy. 

Kryteria na poszczególne oceny: 
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6 – uczeń bardzo starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń, notatki uzupełnia o dodatkowe informacje, 

systematycznie odrabia prace, nie ma braków, nie rysuje na marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

5 -  uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń (dopuszcza się braki 2 zadań), nie rysuje na 

marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

4 -   uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń (dopuszcza się braki 5 zadań), poprawnie wykonuje 

zadania 

3 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki,  nie 

zawsze poprawnie wykonuje zadania 

2 –  uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki (ma 

poprawnie wypełnioną mniej niż połowę zadań) 

1 – uczeń prowadzi zeszyt bardzo niestarannie, ma bardzo duże zaległości 

 

9) Ogólne zasady dostosowania systemu oceniania dla uczniów z dysleksją w zakresie nauczania 

historii i społeczeństwa. 

 Uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat. 

 W czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, 

skojarzenie nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać. 

 Częściej powtarzać i utrwalać materiał. 

 Podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie. 

 Wprowadzać do nauczania metody aktywizujące, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, 

wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania. 

 Zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na 

podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia. 

 Przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie. 

 Często oceniać prace domowe. 
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9. Przyroda 
 

1) Ocenie na lekcjach przyrody podlegają: 

1. Odpowiedzi ustne (waga 4) 

2. Sprawdziany (waga 7) 

3. Kartkówki (waga 4) 

4. Wykonywane doświadczenia (waga 5) 

5. Prezentacje, plakaty (waga 3) 

6. Prace domowe bieżące (waga od 1 do 3) 

7. Praca domowa długoterminowa ( waga 4) 

8. Aktywność (waga 1) 

9. Praca w grupach (waga 3) 

10. Zeszyt, zeszyt ćwiczeń (waga 2) 

11. Konkursy przyrodnicze i ekologiczne (konkursy wiedzy z przyrody odnoszące się do podstawy 

programowej lub jej rozszerzenia waga od 1 do 8)  

12. Umiejętności praktyczne np. posługiwanie się mikroskopem , kompasem, planem, mapą (waga 

2) 

Uczeń może dodatkowo uzyskać oceny bieżące nie wliczane do średniej w ramach oceniania 

kształtującego 

 

2) Kryteria oceny odpowiedzi ustnej: 

1. Stosowanie języka przedmiotowego,  odpowiednich terminów i pojęć przyrodniczych. 

2. Ilość i zgodność treści  z tematem. Zawartość treści. 

3. Spójność, płynność i  samodzielność wypowiedzi. 

4. Wiadomości ponadprogramowe. 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń ma bogate i zróżnicowane słownictwo, posługuje się terminologią przedmiotową, wypowiedz jest 

pełna, zawierająca wszystkie informacje, samodzielna, swobodna, tematyka wykraczająca poza omawiane na 

lekcji zagadnienia 

5 – uczeń ma słownictwo odpowiednie do przekazywanej informacji, posługuje się terminologią 

przedmiotową, wypowiedz zawiera niezbędne informacje, jest spójna 

4 – uczeń stosuje słownictwo wystarczające do przekazywanych informacji, wypowiedz jest w większości 

samodzielna, nie zawiera wszystkich wymaganych informacji czasem wspomagana przez nauczyciela 

3- wypowiedź ucznia zawiera część wymaganych informacji, ciąg wypowiedzi z pytaniami 

naprowadzającymi nauczyciela, uczeń nie stosuje terminologii przedmiotowej 

2 – wypowiedź ucznia zawiera nieliczne wymagane informacje, jest niesamodzielna i niespójna, uczeń nie 

udziela odpowiedzi na wszystkie pomocnicze pytania 

1 – odpowiedź ucznia nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

Odpowiedź ustna obejmuje zakres materiału nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji. 

 

3) Kryteria oceny sprawdzianu: 

Sprawdziany i kartkówki oceniane są według skali procentowej zawartej w WSO. 

Z kartkówki uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą. 

 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie obowiązkowym musi zaliczyć sprawdzian w ciągu tygodnia po powrocie 

do szkoły. Uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia daty poprawy. 

 

4) Kryteria oceny wykonywanych doświadczeń: 

1. Pomysłowość w planowaniu doświadczeń i eksperymentów. 

2. Prowadzenie doświadczeń i eksperymentów  zgodnie z instrukcją, stosując różnorodne przyrządy, 

wytrwałość. 
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3. Samodzielne wyciąganie wniosków na podstawie prowadzonych obserwacji. 

4. Sposób i różnorodność dokumentowania. 

5. Przedstawienie wyników pracy 

 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń stawia pytania badawcze i samodzielnie planuje doświadczenia, przeprowadza je i dokumentuje, 

wyciąga wnioski na podstawie obserwacji, które są inspiracją do dalszej pracy badawczej, uczeń prezentuje 

wyniki pracy na forum klasy, chętnie pomaga innym w wykonywaniu doświadczeń 

5 – uczeń wykonuje doświadczenia zgodnie z instrukcją używając przy tym odpowiednich przyrządów, 

wyciąga wnioski na podstawie obserwacji, starannie dokumentuje przebieg doświadczenia, uczeń prezentuje 

wyniki pracy na forum klasy, chętnie pomaga innym w wykonywaniu doświadczeń, przestrzega czasu, 

terminów 

4 – uczeń wykonuje doświadczenia zgodnie z instrukcją przy niewielkiej pomocy nauczyciela, prowadzi 

obserwacje, które dokumentuje, z pomocą nauczyciela wyciąga wnioski na podstawie obserwacji, 

przestrzega czasu i terminów 

3 - uczeń wykonuje doświadczenia zgodnie z instrukcją przy pomocy nauczyciela, prowadzi obserwacje, 

które dokumentuje (dokumentacja może zawierać niewielkie braki), potrafi wyciągnąć wniosek z pomocą 

nauczyciela, prace oddaje z niewielkim opóźnieniem (do 2 dni) 

2 – uczeń podejmuje próbę wykonania doświadczenia, nie potrafi korzystać z instrukcji, dokumentacja jest 

niekompletna, zawiera błędy, jest niestaranna, uczeń nie potrafi wyciągnąć wniosków mimo pomocy 

nauczyciela, prace oddaje z dużym opóźnieniem (powyżej2 dni) 

1 – uczeń nie podjął próby wykonania pracy w wyznaczonym terminie nie oddał jej również w terminie 

dodatkowym – do 2 tygodni) lub pracy nie ukończył 

 

5) Kryteria oceny prezentacji: 

1. Konstrukcja prezentacji. 

2. Sposób realizacji tematu. 

3. Sposób przedstawienia. 

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych. 

5. Ramy czasowe. 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystał różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę samodzielnie (nie czyta treści slajdów), wykorzystuje inne niż multimedialne pomoce 

dydaktyczne, mieści się w wyznaczonym czasie 

5 - prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę wspomagając się tekstem na slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

4 -  prezentacja ma wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, uczeń nie potrafi 

wyjaśnić wszystkich terminów i pojęć użytych w swojej pracy, uczeń podczas prezentowania czyta tekst na 

slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

3 – prezentacja nie ma wyraźnego wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, jest zgodna z tematem, 

uczeń czasami kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych 

terminów i pojęć, mieści się w wyznaczonym czasie 

2 - prezentacja nie ma wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, nie zawsze jest zgodna z tematem, uczeń 

kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych terminów i pojęć, nie 

mieści się w wyznaczonym czasie 

1 – prezentacja nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą, uczeń nie wykonał prezentacji. 

 

6) Kryteria oceny plakatu 

1.  Zgodność z tematem.. 

2. Estetyka i czytelność. 

3.  Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy. 
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4.  Sposób przedstawienia. 

5.  Ramy czasowe. 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 - praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń prezentuje samodzielnie , nie czyta. Przestrzega 

wyznaczonego czasu 

5 - praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie przedstawiając  pracę 

kolegom.  Przestrzega wyznaczonego czasu 

4 - praca w niewielkim stopniu  niezgodna z tematem, estetyczna i czytelna , uczeń korzysta z tekstu na 

plakacie przedstawiając  pracę kolegom, wyznaczony czas przekracza o 3minuty 

3 - dużo niezgodności z tematem , mniej czytelna i estetyczna, uczeń  korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając  pracę kolegom., przekracza wyznaczony czas o 5 minut 

2-  praca niezgodna  z tematem , mało j czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając  pracę kolegom, przekracza wyznaczony ponad 5 minut 

1- praca nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, uczeń nie wykonał pracy. 

 

7) Kryteria oceny pracy domowej (bieżącej i długoterminowej):  
1. Terminowość. 

2. Poprawność. 

3. Samodzielność. 

4. Wyczerpanie tematu. 

5. Staranność. 

6. Kreatywność. 

7. Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść wybiega poza program 

nauczania, praca oddana w terminie 

5 - uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca 

oddana w terminie 

4 - praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

3 – treść zgodna z tematem, praca nie zawsze samodzielna i staranna praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

2 – praca nie do końca zgodna z tematem, niesamodzielna, niestaranna, oddana po terminie 

1 – praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

O wadze ocen  do każdej pracy domowej decyduje nauczyciel 

 

8) Kryteria oceny aktywności:  

1.  Udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania. 

2. Wzbogacanie lekcji dodatkowymi materiałami i pomocami. 

3. Wykonywanie dodatkowych zadań. 

4. Pomoc uczniom mniej zdolnym. 

5. Wykazywanie się wiadomościami ponadprogramowymi. 

6. Zaangażowanie i kreatywność  w wykonywaniu  zadań. 

Aktywność jest oceniana na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów i minusów. Pięć 

plusów – ocena bardzo dobra .  Trzy minusy – ocena niedostateczna.  

 

9) Kryteria oceny pracy w grupach:  

1. Planowanie i organizowanie pracy grupowej  zgodnie z poleceniami nauczyciela i instrukcją. 

2. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemu /zadania. 

3.  Rozwiązanie problemu/ zadania. 

4.  Forma przedstawienia wyników pracy  . 
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5. Stopień zaangażowania członków grupy, umiejętność współpracy, wywiązywanie się z powierzonych 

ról. 

 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń wykazuje dużą aktywność podczas pracy, inspiruje innych do działania, nadzoruje pracę kolegów, 

chętnie prezentuje wyniki na forum  klasy 

5 - uczeń wykazuje aktywność podczas pracy, wykonuje powierzone mu zadania, prezentuje wyniki na 

forum klasy  

4 – uczeń wykonuje powierzone mu zadania, czasem prezentuje wyniki 

3 – uczeń niechętnie uczestniczy w pracy  grupy, ale wykonuje większość przydzielonych mu zadań 

2 – uczeń w niewielkim stopniu uczestniczy w pracy grupy 

1 – uczeń nie uczestniczy w pracy grupy 

 

10) Kryteria oceny zeszytu, zeszytu ćwiczeń  

Ocena zeszytu, zeszytu ćwiczeń 1 raz w semestrze. Losowo mogą być sprawdzane zeszyty u pojedynczych 

uczniów na bieżąco. 

1. Poprawność i samodzielność  wykonywanych zadań. 

2. Estetyka . 

3. Systematyczność. 

4. Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń bardzo starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń, notatki uzupełnia o dodatkowe informacje, 

systematycznie odrabia prace, nie ma braków, nie rysuje na marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

5 -  uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń (dopuszcza się braki 2 zadań), nie rysuje na 

marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

4 -   uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń  (dopuszcza się braki 5 zadań), poprawnie wykonuje 

zadania 

3 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki,  nie 

zawsze poprawnie wykonuje zadania 

2 –  uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki  (ma 

poprawnie wypełnioną mniej niż połowę zadań) 

1 – uczeń prowadzi zeszyt bardzo niestarannie, ma bardzo duże zaległości 

 

11) Konkursy przyrodnicze i ekologiczne: 

 

miejsce Ocena waga 

Konkursy szkolne 

1 6 3 

2, 3 5 3 

wyróżnienie 5 2 

Konkursy  wiedzy pozaszkolne 

laureat 6 4 

2,3 5 4 

wyróżnienie 5 3 

udział w konk.. 5 1 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

etap rejonowy 6 6 

et. wojewódzki 6 8 

udział w konk.

   

5 1 
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12) Umiejętności praktyczne 

1. Podczas pracy z mikroskopem ocenie podlegają: umiejętność korzystania z mikroskopu, jakość 

wykonanych preparatów, umiejętność ustawienia preparatu. 

2. Praca z kompasem: umiejętność korzystania z kompasu  i określania kierunków geograficznych. 

3. Praca z mapą i planem: umiejętność obliczania odległości rzeczywistych na podstawie skali mapy, 

orientacja na mapie Polski i świata. 

Kryteria na poszczególne oceny: 

6 – uczeń samodzielnie i w szybkim tempie posługuję się przyrządami przyrodniczymi, mapą, planem, jego 

praca jest bezbłędna, chętnie pomaga innym uczniom w ukończeniu zadania 

5 – uczeń samodzielnie posługuję się przyrządami przyrodniczymi, mapą, planem, ale potrzebuje czasu do 

namysłu, jego praca jest bezbłędna 

4 – uczeń podczas korzystania z przyrządów, map, planów potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela 

3 – uczeń korzysta z przyrządów, map, planów z pomocą nauczyciela 

2 – uczeń nawet z pomocą nauczyciela posługuje się tylko niektórymi przyrządami, mapami, planami, nie jest 

w stanie sam ukończyć pracy 

1 – uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

. 

Ogólne zasady dostosowania systemu oceniania dla uczniów z dysleksją w zakresie nauczania 

przyrody. 

 Uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat. 

 W czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie , 

wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać. 

 Częściej powtarzać i utrwalać materiał. 

 Podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie. 

 Wprowadzać do nauczania metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, 

słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania. 

 Zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na 

podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia. 

 Przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie. 

 Często oceniać prace domowe. 
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10. Biologia 
 

Na lekcjach biologii są oceniane: wiadomości, umiejętności, postawa ucznia i jego aktywność. 

1. Formy oceniania: 

 Odpowiedzi ustne (waga 4) 

 Sprawdziany (waga 7)  

 Kartkówki (waga  4)  

 Wykonywane doświadczenia (waga 5) 

 Prezentacje, plakaty (waga 3) 

 Projekty (waga 5) 

 Prace domowe bieżące (waga 1 -  3) 

 Praca domowa długoterminowa (waga 4) 

 Aktywność (waga 1) 

 Praca w grupach (waga 3) 

 Zeszyt, zeszyt ćwiczeń (waga 2) 

 Konkursy biologiczne (konkursy wiedzy z biologii odnoszące się do podstawy programowej lub jej 

rozszerzenia waga 1-8) 

 Umiejętności praktyczne np. posługiwanie się mikroskopem (waga 2) 

 

Uczeń może dodatkowo uzyskać oceny bieżące nie wliczane do średniej w ramach oceniania 

kształtującego 

 

2. Kryteria oceny odpowiedzi ustnej: 

1. Stosowanie języka przedmiotowego, odpowiednich terminów i pojęć biologicznych. 

2. Ilość i zgodność treści z tematem. Zawartość treści. 

3. Spójność, płynność i samodzielność wypowiedzi. 

4. Wiadomości ponadprogramowe. 

6 – uczeń ma bogate i zróżnicowane słownictwo, posługuje się terminologią przedmiotową, wypowiedź jest 

pełna, zawierająca wszystkie informacje, samodzielna, swobodna, tematyka wykraczająca poza omawiane na 

lekcji zagadnienia 

5 – uczeń ma słownictwo odpowiednie do przekazywanej informacji, posługuje się terminologią 

przedmiotową, wypowiedź zawiera niezbędne informacje, jest spójna 

4 – uczeń stosuje słownictwo wystarczające do przekazywanych informacji, wypowiedź jest w większości 

samodzielna, nie zawiera wszystkich wymaganych informacji czasem wspomagana przez nauczyciela 

3- wypowiedź ucznia zawiera część wymaganych informacji, ciąg wypowiedzi z pytaniami 

naprowadzającymi nauczyciela, uczeń nie stosuje terminologii przedmiotowej 

2 – wypowiedź ucznia zawiera nieliczne wymagane informacje, jest niesamodzielna i niespójna, uczeń nie 

udziela odpowiedzi na wszystkie pomocnicze pytania 

1 – odpowiedź ucznia nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

Odpowiedź ustna obejmuje zakres materiału nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji. 

 

3. Kryteria oceny sprawdzianu i kartkówki: 

Sprawdziany i kartkówki oceniane są według skali procentowej zawartej w WSO. 

Z kartkówki uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą. 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie obowiązkowym musi zaliczyć sprawdzian w ciągu tygodnia po powrocie 

do szkoły. Uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia daty poprawy. 
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4. Kryteria oceny wykonywanych doświadczeń: 

1. Pomysłowość w planowaniu doświadczeń i eksperymentów. 

2. Prowadzenie doświadczeń i eksperymentów zgodnie z instrukcją, stosując różnorodne przyrządy, 

wytrwałość. 

3. Samodzielne wyciąganie wniosków na podstawie prowadzonych obserwacji. 

4. Sposób i różnorodność dokumentowania. 

5. Przedstawienie wyników pracy. 

6 – uczeń stawia pytania badawcze i samodzielnie planuje doświadczenia, przeprowadza je i dokumentuje, 

wyciąga wnioski na podstawie obserwacji, które są inspiracją do dalszej pracy badawczej, uczeń prezentuje 

wyniki pracy na forum klasy, chętnie pomaga innym w wykonywaniu doświadczeń 

5 – uczeń wykonuje doświadczenia zgodnie z instrukcją używając przy tym odpowiednich przyrządów, 

wyciąga wnioski na podstawie obserwacji, starannie dokumentuje przebieg doświadczenia, uczeń prezentuje 

wyniki pracy na forum klasy, chętnie pomaga innym w wykonywaniu doświadczeń, przestrzega czasu, 

terminów 

4 – uczeń wykonuje doświadczenia zgodnie z instrukcją przy niewielkiej pomocy nauczyciela, prowadzi 

obserwacje, które dokumentuje z pomocą nauczyciela wyciąga wnioski na podstawie obserwacji, przestrzega 

czasu i terminów 

3 - uczeń wykonuje doświadczenia zgodnie z instrukcją przy pomocy nauczyciela, prowadzi obserwacje, 

które dokumentuje (dokumentacja może zawierać niewielkie braki), potrafi wyciągnąć wniosek z pomocą 

nauczyciela, prace oddaje z niewielkim opóźnieniem (do 2 dni) 

2 – uczeń podejmuje próbę wykonania doświadczenia, nie potrafi korzystać z instrukcji, dokumentacja jest 

niekompletna, zawiera błędy, jest niestaranna, uczeń nie potrafi wyciągnąć wniosków mimo pomocy 

nauczyciela, prace oddaje z dużym opóźnieniem (powyżej2 dni) 

1 – uczeń nie podjął próby wykonania pracy w wyznaczonym terminie nie oddał jej również w terminie 

dodatkowym  (do 2 tygodni) lub pracy nie ukończył 

 

5. Kryteria oceny prezentacji: 

1. Konstrukcja prezentacji. 

2. Sposób realizacji tematu. 

3. Sposób przedstawienia. 

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych. 

5. Ramy czasowe. 

6 – prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystał różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę samodzielnie (nie czyta treści ), wykorzystuje różne pomoce dydaktyczne, mieści się 

w wyznaczonym czasie 

5 - prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę wspomagając się tekstem, mieści się w wyznaczonym czasie 

4 -  prezentacja ma wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, uczeń nie potrafi 

wyjaśnić wszystkich terminów i pojęć użytych w swojej pracy, uczeń prezentuje swoją pracę wspomagając 

się tekstem, mieści się w wyznaczonym czasie 

3 – prezentacja nie ma wyraźnego wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, jest zgodna z tematem, 

uczeń  prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych terminów i pojęć, mieści się w wyznaczonym czasie 

2 - prezentacja nie ma wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, nie zawsze jest zgodna z tematem, uczeń  

prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych terminów i pojęć, nie mieści się w wyznaczonym czasie 

1 – prezentacja nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

Uczeń przedstawia na forum klasy wyniki swojej pracy w formie np. referatu, prezentacji multimedialnej, 

plakatu. 
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6. Kryteria oceny plakatu 

1. Zgodność z tematem. 

2. Estetyka i czytelność. 

3. Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy. 

4. Sposób przedstawienia. 

5. Ramy czasowe. 

6 - praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń prezentuje samodzielnie, nie czyta, przestrzega 

wyznaczonego czasu 

5 - praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie przedstawiając pracę 

kolegom, przestrzega wyznaczonego czasu 

4 - praca w niewielkim stopniu  niezgodna z tematem, estetyczna i czytelna, uczeń korzysta z tekstu na 

plakacie przedstawiając pracę kolegom, wyznaczony czas przekracza o 3 minuty 

3 - dużo niezgodności z tematem, praca mniej czytelna i estetyczna, uczeń  korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając pracę kolegom, przekracza wyznaczony czas o 5 minut 

2-  praca niezgodna z tematem, mało czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając pracę kolegom, przekracza wyznaczony ponad 5 minut 

1- praca nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

7. Kryteria oceny pracy domowej (bieżącej i długoterminowej):  

1. Terminowość. 

2. Poprawność. 

3. Samodzielność. 

4. Wyczerpanie tematu. 

5. Staranność. 

6. Kreatywność. 

7. Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

 

6 – uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść wybiega poza program 

nauczania, praca oddana w terminie 

5 - uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca 

oddana w terminie 

4 - praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

3 – treść zgodna z tematem, praca nie zawsze samodzielna i staranna praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

2 – praca nie do końca zgodna z tematem, niesamodzielna, niestaranna, oddana po terminie 

1 – praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

O wadze ocen  do każdej pracy domowej decyduje nauczyciel. 

 

8. Kryteria oceny aktywności:  

1.  Udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania. 

2. Wzbogacanie lekcji dodatkowymi materiałami i pomocami. 

3. Wykonywanie dodatkowych zadań. 

4. Pomoc uczniom mniej zdolnym. 

5. Wykazywanie się wiadomościami ponadprogramowymi. 

6. Zaangażowanie i kreatywność  w wykonywaniu  zadań. 
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Aktywność jest oceniana na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów i minusów. Pięć 

plusów – ocena bardzo dobra .  Trzy minusy – ocena niedostateczna .      
 

9. Kryteria oceny pracy w grupach - projektu:  

1. Planowanie i organizowanie pracy grupowej zgodnie z poleceniami nauczyciela i instrukcją. 

2. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w tworzeniu projektu. Rozwiązanie problemu/ zadania. 

3. Zgodność pracy z tematem. 

4. Estetyka pracy. 

5. Forma przedstawienia wyników pracy. 

6. Stopień zaangażowania członków grupy, umiejętność współpracy, wywiązywanie się z powierzonych 

ról. 

 

6 – uczeń wykazuje dużą aktywność podczas pracy, inspiruje innych do działania, nadzoruje pracę kolegów, 

chętnie prezentuje wyniki na forum  klasy 

5 - uczeń wykazuje aktywność podczas pracy, wykonuje powierzone mu zadania, prezentuje wyniki na 

forum klasy  

4 – uczeń wykonuje powierzone mu zadania, prezentuje wyniki 

3 – uczeń niechętnie uczestniczy w pracy, ale wykonuje większość zadań dotyczących projektu 

2 – uczeń w niewielkim stopniu uczestniczy w pracy grupy, jego praca jest niestaranna 

1 – uczeń nie uczestniczy przy tworzeniu projektu 

 

10.  Kryteria oceny zeszytu, zeszytu ćwiczeń  

1. Poprawność i samodzielność  wykonywanych zadań. 

2. Estetyka. 

3. Systematyczność. 

4. Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

6 – uczeń bardzo starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń, notatki uzupełnia o dodatkowe informacje, 

systematycznie odrabia prace, nie ma braków, nie rysuje na marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

5 -  uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń (dopuszcza się braki 2 zadań), nie rysuje na 

marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

4 -   uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń  (dopuszcza się braki 5 zadań), poprawnie wykonuje 

zadania 

3 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki, nie 

zawsze poprawnie wykonuje zadania 

2 –  uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki  (ma 

poprawnie wypełnioną mniej niż połowę zadań) 

1 – uczeń prowadzi zeszyt bardzo niestarannie, ma bardzo duże zaległości 

 

11. Umiejętności praktyczne 

1. Podczas pracy z mikroskopem ocenie podlegają: umiejętność korzystania z mikroskopu, jakość 

wykonanych preparatów, umiejętność ustawienia preparatu. 

2. Praca ze sprzętem laboratoryjnym: umiejętność korzystania ze zlewek probówek itp. 

 

 6 – uczeń samodzielnie i w szybkim tempie posługuję się przyrządami biologicznymi, jego praca jest 

bezbłędna, chętnie pomaga innym uczniom w ukończeniu zadania 

5 – uczeń samodzielnie posługuję się przyrządami, ale potrzebuje czasu do namysłu, jego praca jest 

bezbłędna 

4 – uczeń podczas korzystania z przyrządów potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela 

3 – uczeń korzysta z przyrządów z pomocą nauczyciela 
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2 – uczeń nawet z pomocą nauczyciela posługuje się tylko niektórymi przyrządami, nie jest w stanie sam 

ukończyć pracy 

1 – uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

Dostosowanie systemu oceniania dla uczniów z dysleksją w zakresie nauczania biologii. 

 Uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat. 

 W czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, 

wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać. 

 Częściej powtarzać i utrwalać materiał. 

 Podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie. 

 Wprowadzać do nauczania metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, 

słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania. 

 Zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na 

podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia. 

 Przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie. 

 Często oceniać prace domowe. 
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11. Geografia 

1) Obszary aktywności podlegające ocenie:  
1. Odpowiedź ustna . 

2.Czytanie i interpretowanie map różnej treści. 

3. Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji.  

4.  Sprawdziany podsumowujące działy oraz okresowe. 

5.  Aktywność na lekcjach.  

6.  Praca domowa  

7.  Zeszyt ćwiczeń  

8.  Prace dodatkowe ( referaty, prezentacje, opracowania projektów, plansze tematyczne, prace  plastyczne, 

albumy, modele)  

9. Praca w grupach – projekt edukacyjny 

10.  Udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią  

 

2) Ocenianie sprawdzianów  
1. Prace klasowe są obowiązkowe.  

2. Prace klasowe i kartkówki są oceniane zgodnie z zapisami WSO dla sprawdzianów  

3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie obowiązkowym musi zaliczyć sprawdzian,  po powrocie z 

nieobecności. Uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia daty poprawy. 

 

3) Kryteria oceniania innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

Kryteria oceny odpowiedzi ustnej:  

 Stosowanie języka przedmiotowego odpowiednich terminów i pojęć geograficznych 

  Zgodność treści z tematem 

 Spójność, płynność i samodzielność wypowiedzi  

 Wiadomości ponadprogramowe. 

Przez wypowiedzi ustne rozumie się:  odpowiedź z ostatnich 3 lekcji, prezentację efektów pracy, prezentację 

pracy dodatkowej  

 

Kryteria na poszczególne oceny:  

6 – uczeń ma bogate i zróżnicowane słownictwo, posługuje się terminologią przedmiotową, wypowiedz jest 

pełna, zawierająca wszystkie informacje, samodzielna, swobodna, tematyka wykraczająca poza omawiane na 

lekcji zagadnienia  

5 – wypowiedzi ucznia są samodzielne, wyczerpujące pod względem merytorycznym, poprawne rzeczowo i 

językowo, 

4 – uczeń stosuje słownictwo wystarczające do przekazywanych informacji, wypowiedź nie zawiera 

wszystkich wymaganych informacji czasem wspomagana przez nauczyciela  

3- wypowiedź ucznia zawiera część wymaganych informacji, ciąg wypowiedzi z pytaniami 

naprowadzającymi nauczyciela, uczeń nie stosuje terminologii przedmiotowej  

2 – wypowiedź ucznia zawiera nieliczne wymagane informacje, jest niesamodzielna i niespójna, uczeń nie 

udziela odpowiedzi na wszystkie pomocnicze pytania  

1 – odpowiedź ucznia nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

Kryteria oceny aktywności:  

 Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi.. 

 Wzbogacenie lekcji dodatkowymi materiałami i pomocami  

 Pomoc uczniom mniej zdolnym 

 Wykazywanie się wiadomościami ponadprogramowymi 
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 Zaangażowanie i kreatywność w wykonywaniu zadań 

 Aktywna praca w grupie 

 

Aktywność jest oceniana na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów i minusów.  

Pięć plusów – ocena bardzo dobra  

Trzy minusy – ocena niedostateczna  

 

Kryteria oceny pracy domowej :  

 Terminowość(. za pracę oddaną po terminie uczeń otrzymuje ocenę niższą) 

  Poprawność 

  Samodzielność 

 Wyczerpanie tematu. 

 Staranność 

 . Kreatywność. 

 Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy  

 

.  

Kryteria na poszczególne oceny:  

6 – uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść wybiega poza program 

nauczania, praca oddana w terminie  

5 - uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca 

oddana w terminie  

4 - praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca  

3 – treść zgodna z tematem, praca nie zawsze samodzielna i staranna praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca  

2 – praca nie do końca zgodna z tematem, niesamodzielna, niestaranna, oddana po terminie  

1 – praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

Kryteria oceny zeszytu, zeszytu ćwiczeń  

Ocena zeszytu, zeszytu ćwiczeń 1 raz w semestrze. Losowo mogą być sprawdzane zeszyty u pojedynczych 

uczniów na bieżąco.  

 Poprawność i samodzielność wykonywanych zadań.  

 Estetyka .  

 Systematyczność.  

 Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy.  

 

Kryteria na poszczególne oceny:  

6 – uczeń bardzo starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń, notatki uzupełnia o dodatkowe informacje, 

systematycznie odrabia prace, nie ma braków, poprawnie wykonuje zadania  

5 - uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń (dopuszcza się braki 2 zadań), poprawnie wykonuje 

zadania  

4 - uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń (dopuszcza się braki 5 zadań), poprawnie wykonuje 

zadania  

3 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki, nie 

zawsze poprawnie wykonuje zadania  

2 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki (ma 

poprawnie wypełnioną mniej niż połowę zadań)  

1 – uczeń prowadzi zeszyt bardzo niestarannie, ma bardzo duże zaległości 
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Kryteria oceny pracy z mapą i planem: 

 Orientacja na  mapie Polski i świata 

 Czytanie i interpretowanie map tematycznych 

 Poprawność obliczania odległości rzeczywistych na podstawie skali mapy 

 Poprawność określania kierunków  i współrzędnych geograficznych  

 

Kryteria na poszczególne oceny:  

6 – uczeń samodzielnie i w szybkim tempie posługuję się , mapą, planem, jego praca jest bezbłędna, chętnie 

pomaga innym uczniom w ukończeniu zadania , określa kierunki i współrzędne geograficzne. 

5 – uczeń samodzielnie posługuję się , mapą, planem, ale potrzebuje czasu do namysłu, jego praca jest 

bezbłędna , określa kierunki i współrzędne geograficzne 

4 – uczeń podczas korzystania z  map, planów potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela, określa kierunki i 

współrzędne geograficzne.  

3 – uczeń korzysta z, map, planów z pomocą nauczyciela , potrzebuje również pomocy w określaniu 

współrzędnych geograficznych 

2 – uczeń nawet z pomocą nauczyciela  , nie jest w stanie sam ukończyć pracy  

1 – uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

Kryteria oceny prac dodatkowych:  

 Zgodność pracy z tematem 

 Sposób realizacji i przedstawienia  tematu. 

 Konstrukcja i czytelność  prezentacji multimedialnej 

 Wykorzystanie pomocy dydaktycznych 

 Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy 

 Ramy czasowe. 

 Sposób przedstawienia 

 

Kryteria na poszczególne oceny:  

( prace pisemne i prezentacje multimedialne) 

6 - praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń prezentuje samodzielnie , nie czyta. Przestrzega 

wyznaczonego czasu . Podczas jej przygotowania uczeń wykorzystał różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić 

nowe terminy i pojęcia 

5 - praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu pomocniczego przedstawiając 

pracę kolegom. Przestrzega wyznaczonego czasu. Podczas jej przygotowania uczeń wykorzystał różne 

źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia.  

4 - praca w niewielkim stopniu niezgodna z tematem, estetyczna i czytelna , uczeń korzysta z tekstu 

pomocniczego przedstawiając pracę kolegom, wyznaczony czas przekracza o 3minuty, nie potrafi wyjaśnić 

wszystkich nowych terminów i pojęć.  

3 - dużo niezgodności z tematem , mniej czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu  przedstawiając pracę 

kolegom., przekracza wyznaczony czas o 5 minut uczeń,  czasami kopiuje tekst ze stron internetowych,  nie 

potrafi wyjaśnić nowych terminów i pojęć, 

2- praca niezgodna z tematem , mało  czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu  przedstawiając pracę 

kolegom, przekracza wyznaczony ponad 5 minut , kopiuje tekst ze stron internetowych,  nie potrafi wyjaśnić 

nowych terminów i pojęć,  

1-praca nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, uczeń nie wykonał pracy 

 
Kryteria oceny pracy w grupach:  

1. Planowanie i organizowanie pracy grupowej zgodnie z  instrukcją.  

2. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemu /zadania.  
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3. Sposób rozwiązania problemu/ zadania., korzystanie z różnych źródeł informacji.  

4. Estetyka pracy 

5.. Forma przedstawienia wyników pracy .  

6. Stopień zaangażowania członków grupy, umiejętność współpracy, wywiązywanie się z powierzonych 

zadań. 

 

Kryteria na poszczególne oceny:  

6 – uczeń wykazuje dużą aktywność podczas pracy, inspiruje innych do działania, nadzoruje pracę kolegów, 

chętnie prezentuje wyniki na forum klasy  

5 - uczeń wykazuje aktywność podczas pracy, wykonuje powierzone mu zadania, prezentuje wyniki na 

forum klasy  

4 – uczeń wykonuje powierzone mu zadania, czasem prezentuje wyniki  

3 – uczeń niechętnie uczestniczy w pracy grupy, ale wykonuje większość przydzielonych mu zadań  

2 – uczeń w niewielkim stopniu uczestniczy w pracy grupy  

1 – uczeń nie uczestniczy w pracy grupy 

Konkursy geograficzne:  

 

a) Szkolne- Waga 2 

I miejsce – ocena 6  

II – III – ocena 5  

b) Dzielnicowe – Waga 4 

I – III miejsce – ocena 6 

wyróżnienie – ocena 5 

 udział – ocena 5 -waga 1 

c) Wojewódzkie – Waga 6 

przejście co najmniej do 2 etapu – ocena 6 

udział – ocena 5 – waga 1 

 

Każdej ocenie uzyskanej przez ucznia przypisana jest waga 

 

Kategoria ocen Waga 

Prace klasowe/sprawdziany 7 

kartkówka 4 

Odpowiedź ustna 4 

Czytanie map i ich wykorzystane w praktyce 4 

Praca w grupie – projekt edukacyjny 5 

Praca domowa 1 - 3 

Prace dodatkowe  3 

Zeszyt ćwiczeń 2 

Udział w konkursach 1 - 6 

Aktywność 1 

  

Ogólne zasady dostosowania systemu oceniania dla uczniów z dysleksją w zakresie nauczania 

przyrody. 

a) Uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, terminów.  

b) W czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie , 

wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać.  

c) Częściej powtarzać i utrwalać materiał.  

d) Podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie.  

e) Wprowadzać do nauczania metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, 

słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania.  
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f) Zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na 

podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia.  

g) Przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie.  

h) Często oceniać prace domowe.  
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12. Plastyka 

 

1. Formy aktywności podlegające ocenie 

 praca na lekcji/ aktywność i zaangażowanie 

 przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów 

 przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami 

 prace plastyczne wykonywane podczas lekcji 

 efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne 

 zachowywanie porządku w swoim miejscu 

 udział i dobre wyniki osiągnięte w konkursach plastycznych,  

 udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez), 

uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie ponadobowiązkowych prac 

plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny 

na podstawie różnych źródeł 

 

2. Ocenienie prac plastycznych 

 wszystkie zadane na lekcji prace są obowiązkowe 

 jeśli z przyczyn losowych uczeń nie mógł wykonać pracy razem z innymi uczniami, to powinien to 

uczynić w terminie dwutygodniowym od przyjścia do szkoły po swojej nieobecności 

 

3. Kryteria oceniania prac plastycznych 

 wysiłek wkładany w wykonanie pracy, 

 zgodność pracy z tematem zadania, 

 samodzielność, 

 umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,  

 pomysłowość, kreatywność, oryginalność 

 stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji danego tematu 

 estetyka pracy (nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje) 

 

4. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz przypisane im wagi 

 

PRACA PLASTYCZNE – WAGA 7 

KARTKÓWKA – WAGA 6 

AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI – WAGA 3 

ZADANIE DODATKOWE – WAGA od 3 do 7 

KONKURSY – WAGA od 2 do 8 

 

5. Zasady dostosowania systemu oceniania dla uczniów z dysleksją 

 zmniejszenie trudności i obszerności zadań, upewnianie się czy uczeń polecenie zrozumiał, 

 kierowanie do ucznia krótkich precyzyjnych poleceń, 

 wydłużenie czasu pracy, 

 dzielenie materiału na mniejsze partie – wyznaczenie czasu na ich opanowanie, 

 wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych 

 częste podchodzenie do ucznia w czasie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, 

wyjaśnień, 

 uczenie tworzenia schematów pracy: właściwe planowanie  

 motywowanie ucznia aby wskazane błędy poprawiał samodzielnie z wyjaśnieniem zasady 

 zmniejszenie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań, 

 wydłużenie czasu pracy, 

 kierowanie do ucznia krótkich precyzyjnych poleceń, 

 tolerancja w ocenie prac plastycznych (ocenianie ich ze względu na zawartość merytoryczną), 
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 częste podchodzenie do ucznia w czasie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, 

wyjaśnień, 

 dzielenie materiału na mniejsze partie – wyznaczenie czasu na ich opanowanie, 

 wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych, 

 odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego, 

 tworzenie własnych skojarzeń podczas nauki nowych pojęć.  
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13. Muzyka 
 
Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i 

oceniania osiągnięć ucznia. Ocena powinna przede wszystkim motywować ucznia do działania. 

Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego zaangażowanie, wkład pracy i 

aktywność, w drugiej kolejności uzyskaną średnią ważoną. Ocena postawy, wysiłku i aktywności ucznia 

na lekcjach dokonywana jest z życzliwością i wyrozumiałością.  

 

1) Zasady ogólne 

1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 

2. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik (wypożyczony ze 

szkoły), zeszyt w pięciolinię, instrument.  

3. Uczeń powinien: być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową. 

4. W razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości 

w zeszycie przedmiotowym. 

5. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć raz w okresie. 

6. Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć 

zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu. 

7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, jeżeli uzupełni braki, które tę ocenę spowodowały. 

8. Uczniowie mają prawo do dodatkowych ocen za wykonanie pracy nadobowiązkowej 

 

2) Kryteria oraz wagi ocen za poszczególne aktywności  

 

kartkówka/  ocena kryteria 

waga oceny 

4 

1 0-30% 

2 31-50% 

3 51-70% 

4 71- 85% 

5 86-100% 

Oceny za kartkówki wystawiane są zgodnie ze skalą określoną w % , jeśli % uzyskanych punktów wynosi 

+/- 5% od granicy punktowej, do oceny będą dostawiane odpowiednio  -  i +  

śpiew, gra na 

instrumencie  

ocena kryteria 

1 Uczeń nie podejmuje się śpiewania, lub grania na instrumencie. Uczeń 

ewidentnie nie próbował się uczyć gry w domu, nie ćwiczył gry, 

śpiewania w domu 

waga oceny 

4 

2 Uczeń próbuje śpiewać lub grać na instrumencie. Zapoznał się z 

materiałem obowiązującym na zaliczenie. 

3 Uczeń wykonuje poprawnie melodie i rytm 

4 Uczeń  wykonuje poprawnie intonacje, rytmicznie i melodycznie. 

5 Uczeń ma opanowany dany utwór, dobra melodia rytm i intonacja.  

6 Poprawność interpretacyjna, zawiera wszystkie środki artystyczne 

stosowane w muzyce. 

tworzenie, 

improwizacja, 

odtwarzanie 

cena kryteria 

1 brak aktywności, wiedzy szkolnej zaangażowania, umiejętności 

prezentacji. Brak przygotowania np. materiałów potrzebnych do 

zrobienia np. instrumentów perkusyjnych, plakatu z ulubionym 

zespołem. Brak chęci  improwizowania, tworzenia, odtwarzania 

dźwięków prostych melodii w muzyce  

waga oceny 

3 

2 Uczeń jest zainteresowany tworzeniem, improwizacją lub 

odtwarzaniem muzyki.  

3 Poprawnie przygotuje się, angażuje i chcę rozwijać się. Zna pojęcie 

improwizacja , odtwarzanie, tworzenie.   
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4 Dobrze wykonuje dzieło, aktywny, Zagra, zaśpiewa najprostsze 

schematy, wykona prostą pracę muzyczną. 

5 Umiejętność wykorzystania szkolnej wiedzy, poprawność 

merytoryczna, aktywność, zaangażowanie, jest wstanie zaśpiewać, 

zagrać prostą melodie z pamięci, improwizując. Słyszy i odróżnia 

proste schematy muzyczne. 

6 Uczeń posiada większą wiedzę i umiejętności od rówieśników, w 

sposób znaczy ukazuje muzykalność i poczucie rytmu. Tworzy swoje 

dzieło np. instr. perkusyjne, teksty piosenek, muzykę. Powtórzy 

bezbłędnie dźwięki podane przez nauczyciela.  

odpowiedź ustna ocena kryteria 

 

waga oceny 

4 

1 Brak zawartości merytorycznej ,nie stosowanie języka muzycznego, 

brak  zgodność z wybranym poziomem wymagań. Odmawia 

udzielenia odpowiedzi na pytania nauczyciela. 

2 Uczeń jest wstanie odpowiedzieć na 1 pytanie z 3 zadanych. Bez 

pomocy nauczyciela. Gubi się przy odpowiedziach.   

3 Poprawnie odpowiada Uczeń jest wstanie odpowiedzieć na 2 pytanie 

z 3 zadanych na pytania nauczyciela- z pomocą nauczyciela. Gubi się 

przy odpowiedziach.   

4 Uczeń jest wstanie odpowiedzieć na 2 pytanie z 3 zadanych. Wyraźnie 

zna dany temat lekcji.  

5 Uczeń jest wstanie odpowiedzieć na 3 pytanie z 3 zadanych. 

6 zawartość merytoryczna stosowanie języka muzycznego sposób 

prezentacji zgodność z wybranym poziomem wymagań. Wiedza 

wykraczająca poza program nauczania. 

Uczeń powinien w okresie uzyskać co najmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej. 

praca domowa/ ocena kryteria 

 

waga oceny 

1-3 

1 Brak pracy domowej 

2 

 

Praca domowa wykonana błędnie , minimalna poprawność 

merytoryczna, 2/5 poprawności 

3 Poprawne wykonanie 3/5 poprawności 

4 Poprawne wykonanie, 4/5 poprawności 

5 Praca domowa wykonana poprawnie,  5/5 

aktywność na 

lekcji praca w 

grupach, 

ćwiczenia 

rytmiczne, pisanie 

nut 

ocena kryteria 

 

waga oceny 

1 

Plusy Za aktywność nauczyciel przydziela plusy, pracę w grupach, 

ćwiczenia rytmiczne,  

Minusy Za brak przygotowania do zajęć, brak fletu, zeszytu nut, nie branie 

udziału na zajęciach ,  

5 5 plusów zdobytych są zamieniane na ocenę  bardzo dobrą 

1 3 minusy zamieniane są  na ocenę niedostateczną (1) 

zeszyt 

przedmiotowy 

ocena kryteria  

 

waga oceny 

2 

1 Brak zeszytu do nut, brak wpisanych tematów, 

2 Wpisane tematy, krótkie notatki 

3 Wpisane tematy, notatka pod tematem, odrobione prace domowe 

4 Zeszyt do nut zawiera  prace domowe, wpisane tematy ,notatki z 

lekcji. 

5 Zeszyt do nut zawiera wszystkie prace domowe, notatki z lekcji, 
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tematy, oraz zeszyt ekstatycznie prowadzony. 

6 Zeszyt prowadzony estetycznie, samodzielne notatki ucznia,  

wszystkie prace domowe odrobione 

karta pracy/ ocena kryteria 

 

waga oceny 

1 

1 Brak wypełnionych zadań, odmowa podjęcia zadania. 

2 Uczeń wypełnił kilka poszczególnych zadań 2/ 5 

3 Uczeń poprawnie wypełnił 3/5 zadań    

4 W kracie pracy znajdujemy kilka błędów,  4/5 

5 Uczeń wykonał całość poprawnie,  5/5 

6 wykonanie zadania na ocenę 6, zadanie  z gwiazdką  (*) 

zadanie dodatkowe z 

wykorzystaniem 

wiedzy szkolnej i 

pozaszkolnej. 

ocena 

 

kryteria 

 

waga oceny 

2 

1 brak chęci do podjęcia się zadania,  

2 Zadanie jest wykonanie w minimalnym stopniu 2/5 

3 Poprawnie wykonanie zadania, 3/5 poprawności 

4 4/5 wykonania zadania, z wykorzystaniem wiedzy  

5 Zadanie wykonane w 5/5, według zaleceń z wiedza szkolna i min. 

wiedza pozaszkolna. 

6 Wykonanie zadania na 6, wiedza pozaszkolna 

szkoła muzyczna, 

ogniska muzyczne, 

prywatne lekcję, 

aktywność 

pozaszkolne, konkursy 

ocena Kryteria 

5 Ocenę dostaję osoba która wykona utwór przygotowany w domu 

z literatury muzyki poważnej lub rozrywkowej. Ocena może być 

wystawiona raz w okresie. 

 

waga oceny 

6 

 

 

6 Ocenę dostaję uczeń, który wykazuje się szczególnym 

zaangażowaniem w muzyce, w tym aktywnie i systematycznie 

uczestniczy w zajęciach muzycznych w szkole, gra lub śpiewa 

podczas uroczystości szkolnych lub zewnętrznych, reprezentując 

szkołę. Ocena może być wystawiona do dwóch razy w okresie. 

6 Ocenę otrzymuje uczeń, który uzyskał miejsce w muzycznych 

konkursach zewnętrznych i wewnętrznych.  

Sprawdzian – waga 7 Ocenianie zgodnie z WSO 

 

3. Tryb i warunki poprawy oceny bieżącej. 

Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny dopuszczającej i niedostatecznej. Ocenę można poprawić 

jednorazowo w terminie do 2 tygodni od jej uzyskania. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu 

poprawienia oceny w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole. Uczeń może dokonać 

poprawy oceny na zajęciach wyrównawczych lub w inny sposób określony przez nauczyciela.  

 

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do pisemnej formy sprawdzania wiedzy  otrzymuje „nb” 

(symbol ten nie jest oceną, a jedynie informacją dotycząca systematyczności pracy ucznia). Czas przewidziany 

na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany 

jest indywidualnie z nauczycielem.  
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14. Zajęcia techniczne/technika 
  

I. Ogólne kryteria i zasady oceniania 

1. Ocena jest zindywidualizowana i zależna od możliwości ucznia oraz jego zaangażowania;. 

2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który 

również podlega ocenie. 

3. Prace wytwórcze powinny być wykonywane samodzielnie i w określonym terminie. 

4. Niedokończone prace uczeń po uzgodnieniu z nauczycielem może dokończyć samodzielnie w domu i 

oddaje w ciągu dwóch tygodni. Nieprzyniesienie pracy w terminie skutkuje oceną niedostateczną. Oceny 

niedostateczne z prac oddanych po terminie można poprawić w terminie dwóch tygodni.  

5. Przy ocenie prac wytwórczych nauczyciel podaje informację zwrotną, w której omawia poprawne 

elementy pracy oraz wskazuję błędy dając możliwość dalszej pracy nad zadaniem plastycznym. 

6. Każdy uczeń może być nieprzygotowany do zajęć raz w okresie. Za kolejne nieprzygotowanie (brak 

materiałów potrzebnych do zajęć, zeszytu z pracą domową, podręcznika) uczeń otrzymuje minusa. Trzeci 

minus powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej; każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

7. Jeżeli uczeń był nieobecny na zajęciach w ciągu dwóch tygodni musi nadrobić zaległości. 

8. Sprawdziany i kartkówki są zapowiadane tydzień wcześniej i są obowiązkowe. Uczeń który był nieobecny 

pisze sprawdzian lub kartkówkę w ustalonym z nauczycielem terminie. 

9. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, uczeń może pisać poprawę w ustalonym 

z nauczycielem terminie. Kartkówek nie można poprawiać. 

10. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej (przy wcześniejszym 

ustaleniu z nauczycielem) oraz za udział w konkursach. 

11. Materiały do wykonywania prac wytwórczych organizują uczniowie we własnym zakresie. 

12. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, 

nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji, lub udostępnia materiały z pracowni 

o ile są dostępne. W domu uczeń poprawia pracę w zadanej technice. 

 

II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie oraz ich wagi: 

 

1. Prace wytwórcze wykonywane na lekcjach. (waga 6) 

2. Kartkówki (waga 4) 

3. Sprawdziany (waga 7) 

4. Aktywność na zajęciach (waga 1) 

5. Praca w grupach (waga 2) 

6. Zadania domowe (waga 1-3) 

7. Zadania dodatkowe wytwórcze (waga 3- 5) 

8. Udział w konkursach: szkolny (waga 3) pozaszkolny (waga 4) 

9. Prezentacja (waga 3) 

10. Zeszyt (waga 2) 

 

III WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

1) PRACA WYTWÓRCZA – WAGA 6 

Do każdej pracy wytwórczej, będą podawane szczegółowe kryteria podczas lekcji. 

Ocena Kryteria 

1 brak pracy, praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

2 niezgodna z tematem, niestaranna, wykonana z niewielkim wkładem pracy, 

nie spełnia wymaganych kryteriów* 

3 zgodna z tematem, niestaranna, niewykończona, spełnia  tylko niektóre 

wymagane kryteria* 
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4 zgodna z tematem, nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów*, 

wykonana starannie na miarę możliwości 

5 zgodna z tematem, duży wkład pracy, staranna, wykonana  z 

zaangażowaniem, spełnia wszystkie wymagane kryteria* 

6 zgodność z tematem, wykończona, staranna, bogactwo treści, trafność 

obserwacji, duży wkład pracy, oryginalnie rozwiązane zadanie 

 

2) KARTKÓWKA – WAGA 4 

Ocena Kryteria 

1 0-30% 

2 31-55% 

3 56-75% 

4 76- 90% 

5 91-100% 

Oceny za kartkówki wystawiane są zgodnie z uzyskaną liczbą punktów liczoną jako % możliwych. Jeśli 

procent zdobytych punktów będzie wynosił do 5% od dolnej lub górnej granicy określonej w tabeli, do 

oceny będą dostawiane  odpowiednio( -) lub (+). 

 

3) SPRAWDZIAN – WAGA 7 

Sprawdziany oceniane są według skali procentowej zawartej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

 

4) AKTYWNOŚĆ – WAGA 1 

Aktywność jest oceniana na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów. Za aktywność 

podczas zajęć tj. udzielanie trafnych odpowiedzi na zadany temat uczeń otrzymuje plusy. Otrzymanie przez 

ucznia trzech plusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 5. 

W przypadku, gdy uczeń nie pracuje na lekcji otrzymuje minusa. Trzeci minus jest równoznaczny z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

5) PRACA  W GRUPACH – WAGA 2 

Ocena Kryteria 

1 uczeń nie uczestniczy w pracy grupy 

2 uczeń w niewielkim stopniu uczestniczy w pracy grupy 

3 uczeń niechętnie uczestniczy w pracy w grupie, ale wykonuje większość przydzielonych 

mu zadań 

4 uczeń wykonuje powierzone mu zadania, czasem prezentuje wyniki 

5 uczeń wykazuje aktywność podczas pracy, wykonuje powierzone mu zadania, 

prezentuje wyniki na forum klasy 

6 uczeń wykazuje dużą aktywność podczas pracy, inspiruje innych do działania, nadzoruje 

pracę kolegów, chętnie prezentuje wyniki na forum klasy 

 

6) PRACA DOMOWA – WAGA 1 - 3 

Ocena Kryteria 

1 brak pracy, praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

2 praca nie do końca zgodna z tematem, niesamodzielna, niestaranna, oddana po terminie 

3 treść zgodna z tematem, praca nie zawsze samodzielna i staranna, oddana w terminie, 

ale nie jest wyczerpująca 

4 praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana w terminie, ale 

nie jest wyczerpująca 
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5 uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna 

z tematem, praca oddana w terminie 

6 uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść 

wybiega poza program nauczania, praca oddana w terminie 

 

7) DODATKOWE PRACE WYTWÓRCZE DLA CHĘTNYCH – WAGA 3 - 5 

Prace dodatkowe związane będą z omawianymi zagadnieniami technicznymi i zadawane w ciągu całego 

roku szkolnego. Do każdej pracy będą podawane szczegółowe kryteria. 

Kryteria ogólne na ocenę 6: 

zgodna z tematem, spełnia wszystkie wymagane kryteria, trafność obserwacji, wkład pracy, staranność i 

samodzielność wykonania, oryginalność, pomysłowość rozwiązania problemu.  

Kryteria ogólne na ocenę 5: 

zgodna z tematem, spełnia wszystkie wymagane kryteria, staranność i samodzielność wykonania, wkład 

pracy. 

Kryteria ogólne na ocenę 4: 

zgodna z tematem, nie spełnia wszystkich kryteriów, praca wykonana samodzielnie. 

Jeśli praca nie spełnia wymaganych kryteriów ogólnych nie będzie oceniana. 

 

8) UDZIAŁ W KONKURSACH  

W przypadku, gdy praca ucznia zakwalifikowała się do konkursu pozaszkolnego i nie zdobyła miejsca 

punktowanego lub wyróżnienia otrzymuje ocenę 6 o wadze 4 

Zajęcie miejsca w konkursie pozaszkolnym: ocena 6 o wadze 6 

Wyróżnienie ocena 6 o wadze 5 

 

W przypadku, gdy praca ucznia zakwalifikowała się do konkursu szkolnego i nie zdobyła miejsca 

punktowanego lub wyróżnienia otrzymuje ocenę 6 o wadze 3 

Zajęcie miejsca w konkursie szkolnym: ocena 6 o wadze 4 

Wyróżnienie ocena 6 o wadze 3 

 

9) PREZENTACJA – WAGA 3 

Ocena Kryteria 

1 brak pracy, praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

2 prezentacja nie ma wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, nie zawsze jest 

zgodna z tematem, uczeń kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie 

potrafi wyjaśnić nowych terminów i pojęć, nie mieści się w wyznaczonym czasie 

3 prezentacja nie ma wyraźnego wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, jest 

zgodna z tematem, uczeń czasami kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując 

czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych terminów i pojęć, mieści się w wyznaczonym 

czasie 

4 prezentacja ma wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, 

uczeń nie potrafi wyjaśnić wszystkich terminów i pojęć użytych w swojej pracy, uczeń 

podczas prezentowania czyta tekst na slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

5 prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z 

tematem, podczas jej przygotowania uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, potrafi 

wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń prezentuje swoją pracę wspomagając się 

tekstem na slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

6 prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z 

tematem, podczas jej przygotowania uczeń wykorzystał różne źródła wiedzy, potrafi 

wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń prezentuje swoją pracę samodzielnie (nie czyta 

treści slajdów), wykorzystuje inne niż multimedialne pomoce dydaktyczne, mieści się 

w wyznaczonym czasie 
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10) ZESZYT – WAGA 2 

Ocena Kryteria 

1 uczeń prowadzi zeszyt bardzo niestarannie, ma bardzo duże zaległości, brak zeszytu 

2 uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada 

liczne braki  

3 uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada 

braki,  nie zawsze poprawnie wykonuje zadania 

4 uczeń starannie prowadzi zeszyt, poprawnie wykonuje zadania 

5 uczeń starannie prowadzi zeszyt, nie rysuje na marginesach, poprawnie wykonuje 

zadania 

6 uczeń bardzo starannie prowadzi zeszyt, systematycznie odrabia prace, nie ma braków, 

nie rysuje na marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

 

III. Kryteria ogólne oceny klasyfikacyjnej z techniki 

 

1) ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: 

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych, jest 

aktywny podczas lekcji 

b) śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, dzieli się wiedzą z innymi 

c) podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą 

organizację miejsca pracy 

d) bierze udział w konkursach przedmiotowych i osiąga w nich sukcesy, wykonuje prace dodatkowe 

2) ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

a) opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie 

b) wykonuje zadania praktyczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy                             i z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa  

c) systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi zeszyt 

d) jest zawsze przygotowany do lekcji, 

3) ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

a) nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie 

b) wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela 

c) jest przygotowany do większości zajęć 

d) opanował podstawowe zasady dotyczące ruchu drogowego. 

4) ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

a) opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym 

b) mało efektywnie wykorzystuje czas pracy 

c) ma braki w zeszycie, nie zawsze poprawnie wykonuje ćwiczenia 

d) często jest nieprzygotowany do zajęć 

5) ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy: 

a) ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym 

b) pracuje niesystematycznie,  

c) wykonane prace są niestaranne (lub ich nie oddaje), 

d) nieprzygotowany do większości zajęć 

6) ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

a) nie opanował minimum wiedzy określonej w planie wynikowym, 

b) notorycznie nieprzygotowany do lekcji, 

c) nie wkłada żadnego wysiłku w osiągnięcie postępów w nauce (nie wykazuje zaangażowania w pracę). 

d) nie prowadzi zeszytu 
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15. Zajęcia komputerowe / Informatyka 
 

I. W ustaleniu oceny z zajęć komputerowych wykorzystane będą następujące wagi:  
a) Zadanie domowe, waga 3. 

b) Praca na lekcji (aktywność), waga 4. 

c) Zadanie/ćwiczenie powtórzeniowe, waga 5. 

d) Test on-line, waga 7. 

e) Prace dodatkowe i konkursy z wykorzystaniem wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, waga 10.  Za 

uzyskane miejsca lub wykonaną bardzo dobrze i zgodnie z podanymi kryteriami pracę 

dodatkową ocena bieżąca bardzo dobra lub celująca. 

 

II. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie: 

1. Umiejętności: 

a. Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera  

b. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i 

wykorzystania 

c. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się 

d. Łączenie umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną  

2. Wiadomości: 

a. Znajomość podstawowych metod pracy na komputerze 

b. Znajomość podstawowych pojęć i metod informatyki 

c. Praktycznego wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas pracy przy 

komputerze 

3. Postawa: 

a. Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek) 

b. Udział w życiu szkoły (przygotowywanie prezentacji, audycji, filmów, itp.) 

c. Uczeń nieobecny ma obowiązek w terminie dwóch tygodni po powrocie do szkoły uzupełnić, 

zaliczyć test. W przypadku unikania zaliczenia uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

d. Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej 

e. Reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach przedmiotowych. 

 

III.  Szczegółowe kryteria oceniania bieżącego: 

 

1. Kryteria oceny pracy domowej:  
a) Terminowość. 

b) Poprawność. 

c) Staranność. 

d) Kreatywność. 

e) Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

Oceny: 

6 – uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca staranna, zadanie wybiega poza program nauczania, 

praca oddana w terminie. Praca w pełni weryfikowalna podczas ćwiczeń przy komputerze.  

5 - uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana w terminie 

4 – praca staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana w terminie, ale nie jest wyczerpująca 

3 – treść zgodna z tematem, praca mało staranna 

2– praca nie jest zgodna z tematem, niestaranna, oddana po terminie 

1– praca nieoddana 

 

2. Kryteria oceny aktywności:  

a) Zaangażowanie i kreatywność w wykonywaniu zadań informatycznych.  

b) Pomoc uczniom mniej zdolnym.  

c) Wykazywanie się wiadomościami ponadprogramowymi. 

Aktywność jest oceniana na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów i minusów. Pięć 

plusów – ocena bardzo dobra.  Trzy minusy – ocena niedostateczna. 
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3. Kryteria oceny zadań/ćwiczeń powtórzeniowych: 
a) Poprawność.  

b) Staranność.  

c) Kreatywność. 

Oceny: 

6 – uczeń biegle posługuje się terminologią przedmiotową, posiada umiejętności wykraczające poza 

omawiane na lekcji zagadnienia. Łączy zagadnienia z różnych zagadnień informatycznych. Zadanie 

wykonuje w szybkim tempie i bez żadnej podpowiedzi.  

5 – uczeń bardzo sprawnie posługuje się terminologią przedmiotową, posiada niezbędne umiejętności 

dotyczące zagadnienia. Zadanie wykonuje szybko. 

4 – uczeń sprawnie posługuje się terminologią przedmiotową, posiada umiejętności, by zadanie wykonać, ale 

potrzebuje podpowiedzi. 

3 – uczeń zna podstawowe terminy przedmiotowe, ale zadanie wykonuje mało starannie. 

2 – uczeń nie zna terminologii przedmiotowej, ale częściowo wykonuje zadanie. 

1 – uczeń nie zna terminologii przedmiotowej i nie potrafi wykonać zadania. 

  

4. Kryteria oceny testu/sprawdzianu. 

Punkty uzyskane z testu przeliczane są na stopnie wg skali WSO SP 218. 
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16. Wychowanie fizyczne 
 

CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 

1. Dostarczanie zainteresowanym ( uczniom, jego rodzicom lub opiekunom, dyrekcji szkoły) wszechstronnej 

i rzeczowej informacji o postępach, osiągnięciach, brakach i uzdolnieniach ucznia w zakresie nauki 

wychowania fizycznego. 

2. Wspieranie ucznia w jego dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju fizycznego i pozytywnej 

postawy wobec aktywności ruchowej, określonych  

w treściach kształcenia i wychowania fizycznego. 

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

4. Przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających 

samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań służących 

udoskonaleniu wszystkich funkcji organizmu. 

5. Motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie doskonalenia sprawności fizycznej. 

6. Informowanie nauczyciela o trafności doboru metod i sposobów nauczania i oceniania. 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA I KRYTERIA OCENIANIA  OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu komponentów składających się na ocenę 

semestralną i końcowo – roczną. 

Stopień opanowania wymagań podstawowych i ponadpodstawowych  

w zakresie: sprawności motorycznej, poziomu umiejętności ruchowych i poziomu wiadomości na lekcji 

wychowania fizycznego  

 Uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych. Frekwencja, 

 Przygotowania do zajęć, 

 Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego  

 Społecznego zaangażowania w krzewieniu kultury fizycznej, 

 Udziału w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych. Sprawność motoryczna, 

umiejętności ruchowe i wiadomości 

Poziom sprawności motorycznej (siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość) 

określamy na podstawie wyników uzyskanych w wybranych testach. 

 Test sprawności fizycznej (narzędzie sprawdzania) jest do wglądu 

u nauczyciela wychowania fizycznego (uzyskany wynik przekłada się 

na określoną ocenę). 

 Ocenę sprawności motorycznej nauczyciel przeprowadza bez wcześniejszej zapowiedzi. 

 W drugim semestrze nauki nauczyciel winien wziąć pod uwagę 
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w szczególności stan sprawności motorycznej ucznia w stosunku do stanu 

wyjściowego uzyskanego w pierwszym semestrze, tj. za poprawę 

osiągniętego wyniku należy podwyższyć uzyskaną ocenę o pół stopnia, 

a w przypadku dużej poprawy wyniku o cały jeden stopień. 

 Forma sprawdzianu - działania praktyczne właściwe dla danego testu 

sprawności fizycznej. 

Poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniamy z tych działów, które były 

przedmiotem nauczania w danym semestrze (np. gimnastyka, gry zespołowe, lekkoatletyka itp.)  

 

SZCZEGÓŁOWY OBSZAR  OCENIANIA I PRZEDMIOT OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

OBSZAR 

OCENIANIA 

PRZEDMIOT OCENY UWAGI O OCENIANIU 

POSTAWA 

UCZNIA  

- aktywność i zaangażowanie 

- przygotowanie do zajęć (odpowiedni strój) 

- systematyczność  udziału w zajęciach 

- postawa wobec przedmiotu 

- wywiązywanie się z postawionych zadań 

- udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

pozaszkolnych i zawodach sportowych. 

- stosować wyłącznie 

oceny wysokie 

- nie karać ocenami 

niskimi 

ZACHOWANIE 

SIĘ NA 

ZAJĘCIACH 

 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

- stosunek do nauczyciela  i innych uczniów 

- przestrzeganie ustalonych reguł i przepisów 

- kultura słowa 

- motywować wysokimi 

ocenami 

- nie karać niskim 

ocenami 

- stosować punktację 

szkolną WSO za 

zachowanie 

POZIOM 

UMIEJĘTNOŚCI 

RUCHOWYCH 

 

- postęp w opanowywaniu umiejętności: 

utylitarnych, rekreacyjnych i sportowych, 

wymienionych w podstawie programowej na 

danym etapie kształcenia 

- oceniany jest poziom 

wybranych umiejętności 

objętych programem 

nauczania w danej klasie 

- doceniać każdy postęp 

WIADOMOŚCI Z 

ZAKRESU 

EDUKACJI 

FIZYCZNEJ  

- znajomość zasad zdrowego stylu życia 

- podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i 

zespołowych 

- omawia zasady aktywnego wypoczynku. 

- omawia sposoby postępowania w sytuacji 

zagrożenia zdrowia lub życia 

 

 

 

Ocenianie sprawdzianów i testów sprawnościowych 

1. Sprawdziany i testy są obowiązkowe. 

2. Sprawdziany i testy sprawnościowe sa oceniane zgodnie z zapisami WSO dla wychowania 

fizycznego. 

3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może uczestniczyć w testach lub sprawdzianach to powinien to 

uczynić w terminie dwutygodniowym od przyjścia do szkoły po swojej nieobecności. 

4. Poprawa sprawdzianów i testów sprawnościowych jest obowiązkowa dla uczniów, którzy otrzymali 

ocenę niedostateczna. 
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Inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz przypisanie im wagi: 

1.SPRAWDZIAN-WAGA 7 

2.ZADANIE DODATKOWE Z WYKORZYSTANIEM WIEDZY    SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ –

WAGA od 3do 5 

3.AKTYWNOSĆ NA LEKCJI- piec plusów otrzymanych przez ucznia za aktywność  na lekcji –jeden plus 

na na jednej lekcji- dają ocenę bieżącą bardzo dobrą-WAGA-1 

4.KONKURSY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM-WAGA-w przedziale 2-8wg zapisu: 

KONKURSY SZKOLNE: 

I miejsce-ocena6-WAGA-3 

II,III miejsce –ocena5-WAGA-3 

Wyróżnienie-ocena 5-WAGA-2 

KONKURSY POZASZKOLNE: 

I miejsce – ocena 6-WAGA-4 

II,III miejsce –ocena 5-WAGA-4 

Wyróżnienie-ocena5-WAGA-3 

Udział w konkursie pozaszkolnym –ocena 6-WAGA-1 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY: 

Awans do etapu rejonowego – ocena 6-WAGA6 

Awans do etapu wojewódzkiego-ocena 6-WAGA-8 
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17. Religia 
Kryteria oceniania 

W klasach I - III 

W klasach I 

 

 

RECYTACJA 

 modlitwy 

 teksty pieśni liturgicznych i 

piosenek religijnych 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 deklamuje płynnie z interpretacją 

 deklamuje płynnie z uwzględnieniem znaków  

przystankowych 

 deklamuje wolno, bezbłędnie 

przy małej pomocy nauczyciela 

 przy znacznej pomocy nauczyciela 

  nie deklamuje 

 

 

MÓWIENIE 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 płynnie, logicznie i gramatycznie  

 zdaniami, spójnie logicznie i gramatycznie 

 wypowiada się  tylko, gdy jest zapytany 

 mały zasób słownictwa - wypowiada się niechętnie 

 odpowiada wyrazami 

 nie wypowiada się 

 

 

CZYTANIE ZE 

ZROZUMIENIEM 

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 w pełni rozumie czytany tekst 

rozumie czytany tekst 

częściowo rozumie czytany tekst 

ma problem ze zrozumieniem  

niewiele rozumie 

nie rozumie co czyta i jest czytane 

 

 

PISANIE 

 zadania ćwiczeniowe 

 karty pracy 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 bezbłędnie 

drobne błędy 

popełnia błędy 

niestarannie i nieczytelnie 

pracuje przy pomocy nauczyciela 

nie potrafi 

 

PRACE PLASTYCZNE 

 zgodność z tematem pracy 

 estetyka pracy 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

bezbłędnie z zaangażowaniem 

drobne błędy 

popełnia błędy 

niestarannie wykonana praca 

pracuje przy pomocy nauczyciela 

nie pracuje, brak wykonania pracy 

 

AKTYWNOŚĆ 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

wyróżnia się aktywnością na lekcji 

często zgłasza się do odpowiedzi 

wypowiada się poprawnie 

mało aktywny 

niechętny udział w lekcji 

lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary 

W klasach  II 

 

RECYTACJA 

 modlitwy 

 teksty pieśni liturgicznych i 

piosenek religijnych 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 deklamuje płynnie z interpretacją 

 deklamuje płynnie z uwzględnieniem znaków  

przystankowych 

 deklamuje wolno, bezbłędnie 

przy małej pomocy nauczyciela 

 przy znacznej pomocy nauczyciela 

  nie deklamuje 
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MÓWIENIE 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 płynnie, logicznie i gramatycznie  

 zdaniami, spójnie logicznie i gramatycznie 

 wypowiada się  tylko, gdy jest zapytany 

 mały zasób słownictwa - wypowiada się niechętnie 

 odpowiada wyrazami 

 nie wypowiada się 

 

 

CZYTANIE ZE 

ZROZUMIENIEM 

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 w pełni rozumie czytany tekst 

rozumie czytany tekst 

częściowo rozumie czytany tekst 

ma problem ze zrozumieniem  

niewiele rozumie 

nie rozumie co czyta i jest czytane 

 

 

PISANIE 

 zadania ćwiczeniowe 

 karty pracy 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 bezbłędnie 

drobne błędy 

popełnia błędy 

niestarannie i nieczytelnie 

pracuje przy pomocy nauczyciela 

nie potrafi 

 

PRACE PLASTYCZNE 

 zgodność z tematem pracy 

 estetyka pracy 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

bezbłędnie z zaangażowaniem 

drobne błędy 

popełnia błędy 

niestarannie wykonana praca 

pracuje przy pomocy nauczyciela 

nie pracuje, brak wykonania pracy 

 

ZAANGAŻOWANIE W 

ZAJĘCIA 

 odpowiedzi ustne 

 śpiew 

 aktywność 

 

6 

5 

 

4 

3 

2 

1 

wyróżnia się aktywnością na lekcji 

często zgłasza się do odpowiedzi i śpiewa z 

zaangażowaniem 

śpiewa i wypowiada się poprawnie 

mało aktywny 

niechętny udział w lekcji 

lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary 

Religia w kl. III 

 

RECYTACJA 

 modlitwy 

 teksty pieśni liturgicznych i 

piosenek religijnych 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 deklamuje płynnie z interpretacją 

 deklamuje płynnie z uwzględnieniem znaków  

przystankowych 

 deklamuje wolno, bezbłędnie 

przy małej pomocy nauczyciela 

 przy znacznej pomocy nauczyciela 

  nie deklamuje 

 

 

MÓWIENIE 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 płynnie, logicznie i gramatycznie  

 zdaniami, spójnie logicznie i gramatycznie 

 wypowiada się  tylko, gdy jest zapytany 

 mały zasób słownictwa - wypowiada się niechętnie 

 odpowiada wyrazami 

 nie wypowiada się 

 

 

CZYTANIE ZE 

ZROZUMIENIEM 

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 w pełni rozumie czytany tekst 

rozumie czytany tekst 

częściowo rozumie czytany tekst 

ma problem ze zrozumieniem  

niewiele rozumie 

nie rozumie co czyta i jest czytane 
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PISANIE 

 zadania ćwiczeniowe 

 karty pracy 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 bezbłędnie 

drobne błędy 

popełnia błędy 

niestarannie i nieczytelnie 

pracuje przy pomocy nauczyciela 

nie potrafi 

PRACA Z TEKSTEM 

I WYPOWIEDZI PISEMNE 

 formułowanie pytań i 

odpowiedzi 

 opowiadanie na podstawie 

wybranego  

tekstu biblijnego 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

bezbłędnie 

popełnia nieliczne błędy 

popełnia błędy 

pracuje przy pomocy nauczyciela 

pracując przy pomocy nauczyciela robi błędy 

nie potrafi 

SPRAWDZIAN 

Z OKREŚLONEGO ZAKRESU 

MATERIAŁU 

  

Ocena cyfrowa wg skali WSO 

 

PRACE PLASTYCZNE 

 zgodność z tematem pracy 

 estetyka pracy 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

bezbłędnie z zaangażowaniem 

drobne błędy 

popełnia błędy 

niestarannie wykonana praca 

pracuje przy pomocy nauczyciela 

nie pracuje, brak wykonania pracy 

ZAANGAŻOWANIE W 

ZAJĘCIA 

 odpowiedzi ustne 

 śpiew 

 aktywność 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

wyróżnia się aktywnością na lekcji 

często zgłasza się do odpowiedzi i śpiewa z zaangażowaniem 

śpiewa i wypowiada się poprawnie 

mało aktywny 

niechętny udział w lekcji 

lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary 

 

I. Począwszy od klasy IV ocenie z religii podlegają: 

1) Odpowiedzi ustne ( waga 4) 

2) Sprawdziany ( waga 7 ) 

3) Kartkówka ( waga 4 ) 

4) Prezentacje ( waga 3 ) 

5) Plakaty ( waga 3  ) 

6) Prace domowe ( waga 3) 

7) Aktywność ( waga 1 ) 

8) Praca w grupach ( waga 3 ) 

9) Zeszyt (waga 2 ) 

10) Konkursy ( waga 3 ) 

11) Umiejętność praktycznego posługiwania się Pismem Świętym ( waga 2 ) 

II. Kryteria uzyskania ocen do poszczególnych aktywności od klasy IV: 

 

1) Kryteria oceny odpowiedzi ustnej: 
a) Stosowanie języka przedmiotowego,  odpowiednich terminów i pojęć religijnych. 

b) Ilość i zgodność treści  z tematem. Zawartość treści. 

c) Spójność, płynność i  samodzielność wypowiedzi. 

d) Wiadomości ponadprogramowe. 

Oceny: 

6 – uczeń ma bogate i zróżnicowane słownictwo, posługuje się terminologią przedmiotową, wypowiedź jest 

pełna, zawierająca wszystkie informacje, samodzielna, swobodna, tematyka wykraczająca poza omawiane na 

lekcji zagadnienia 

5 – uczeń ma słownictwo odpowiednie do przekazywanej informacji, posługuje się terminologią 

przedmiotową, wypowiedź zawiera niezbędne informacje, jest spójna 
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4 – uczeń stosuje słownictwo wystarczające do przekazywanych informacji, wypowiedz jest w większości 

samodzielna, nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, czasem wspomagana przez nauczyciela 

3- wypowiedź ucznia zawiera część wymaganych informacji, ciąg wypowiedzi z pytaniami 

naprowadzającymi nauczyciela, uczeń nie stosuje terminologii przedmiotowej 

2 – wypowiedź ucznia zawiera nieliczne wymagane informacje, jest niesamodzielna i niespójna, uczeń nie 

udziela odpowiedzi na wszystkie pomocnicze pytania 

1 – odpowiedź ucznia nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

2) Kryteria oceny sprawdzianu: 

Sprawdziany  oceniane są według skali procentowej zawartej w WSO. 

 

3) Kryteria oceny kartkówki: 

      Ocena       kryteria (uzyskany % punktów) 

1               0 - 30% 

2              31- 50% 

3             51 - 70% 

4             71 - 85% 

5             86  - 100% 

4) Kryteria oceny prezentacji: 

a) Konstrukcja prezentacji. 

b) Sposób realizacji tematu. 

c) Sposób przedstawienia. 

d) Wykorzystanie pomocy dydaktycznych. 

e) Ramy czasowe. 

Oceny: 

6 – prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystał różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę samodzielnie (nie czyta treści slajdów), wykorzystuje inne niż multimedialne pomoce 

dydaktyczne, mieści się w wyznaczonym czasie 

5 - prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę wspomagając się tekstem na slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

4 -  prezentacja ma wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, uczeń nie potrafi 

wyjaśnić wszystkich terminów i pojęć użytych w swojej pracy, uczeń podczas prezentowania czyta tekst na 

slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

3 – prezentacja nie ma wyraźnego wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, jest zgodna z tematem, 

uczeń czasami kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych 

terminów i pojęć, mieści się w wyznaczonym czasie 

2 - prezentacja nie ma wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, nie zawsze jest zgodna z tematem, uczeń 

kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych terminów i pojęć, nie 

mieści się w wyznaczonym czasie 

1– prezentacja nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

5) Kryteria oceny plakatu: 

a) Zgodność z tematem. 

b) Estetyka i czytelność. 

c) Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy. 

d) Sposób przedstawienia. 

e) Ramy czasowe. 

Oceny: 

6 - praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń prezentuje samodzielnie , nie czyta. Przestrzega 

wyznaczonego czasu 

5 - praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie przedstawiając  pracę 

kolegom.  Przestrzega wyznaczonego czasu 
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4 - praca w niewielkim stopniu  niezgodna z tematem, estetyczna i czytelna , uczeń korzysta z tekstu na 

plakacie przedstawiając  pracę kolegom, wyznaczony czas przekracza o 3minuty 

3 - dużo niezgodności z tematem , mniej czytelna i estetyczna, uczeń  korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając  pracę kolegom., przekracza wyznaczony czas o 5 minut 

2-  praca niezgodna  z tematem , mało j czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając  pracę kolegom, przekracza wyznaczony ponad 5 minut 

1- praca nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

6) Kryteria oceny pracy domowej :  
a) Terminowość. 

b) Poprawność. 

c) Samodzielność. 

d) Wyczerpanie tematu. 

e) Staranność. 

f) Kreatywność. 

g) Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

Oceny: 

6 – uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść wybiega poza program 

nauczania, praca oddana w terminie 

5 - uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca 

oddana w terminie 

4 - praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

3 – treść zgodna z tematem, praca nie zawsze samodzielna i staranna praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

2– praca nie do końca zgodna z tematem, niesamodzielna, niestaranna, oddana po terminie 

1– praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

7) Kryteria oceny aktywności:  

a) Udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania. 

b) Wzbogacanie lekcji dodatkowymi materiałami i pomocami. 

c) Wykonywanie dodatkowych zadań. 

d) Pomoc uczniom mniej zdolnym. 

e) Wykazywanie się wiadomościami ponadprogramowymi. 

f) Zaangażowanie i kreatywność  w wykonywaniu  zadań. 

Aktywność jest oceniana na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów i minusów. Pięć 

plusów – ocena bardzo dobra .  Trzy minusy – ocena niedostateczna .      

 

8) Kryteria oceny pracy w grupach:  

a) Planowanie i organizowanie pracy grupowej  zgodnie z poleceniami nauczyciela i instrukcją. 

b) Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemu /zadania. 

c) Rozwiązanie problemu/ zadania. 

d) Forma przedstawienia wyników pracy  . 

e) Stopień zaangażowania członków grupy, umiejętność współpracy, wywiązywanie się z 

powierzonych ról. 

Oceny: 

6 – uczeń wykazuje dużą aktywność podczas pracy, inspiruje innych do działania, nadzoruje pracę kolegów, 

chętnie prezentuje wyniki na forum  klasy 

5 - uczeń wykazuje aktywność podczas pracy, wykonuje powierzone mu zadania, prezentuje wyniki na 

forum klasy  

4 – uczeń wykonuje powierzone mu zadania, czasem prezentuje wyniki 

3 – uczeń niechętnie uczestniczy w pracy  grupy, ale wykonuje większość przydzielonych mu zadań 

2 – uczeń w niewielkim stopniu uczestniczy w pracy grupy 

1 – uczeń nie uczestniczy w pracy grupy 
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9) Kryteria oceny zeszytu:  

Ocena zeszytu 1 raz w semestrze. Losowo mogą być sprawdzane zeszyty u pojedynczych uczniów na 

bieżąco. 

a) Poprawność i samodzielność  wykonywanych zadań. 

b) Estetyka. 

c) Systematyczność. 

d) Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

Ocena: 

6 – uczeń bardzo starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń, notatki uzupełnia o dodatkowe informacje, 

systematycznie odrabia prace, nie ma braków, nie rysuje na marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

5 -  uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń (dopuszcza się braki 2 zadań), nie rysuje na 

marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

4 -   uczeń starannie prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń  (dopuszcza się braki 5 zadań), poprawnie wykonuje 

zadania 

3 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki,  nie 

zawsze poprawnie wykonuje zadania 

2 –  uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki  (ma 

poprawnie wypełnioną mniej niż połowę zadań) 

1 – uczeń prowadzi zeszyt bardzo niestarannie, ma bardzo duże zaległości 

 

10) Konkursy  

KONKURSY SZKOLNE: 

  I miejsce – ocena 6 – WAGA 3 

  II, III miejsce – ocena 5 – WAGA 3 

  Wyróżnienie – ocena 5 – WAGA 2 

KONKURSY POZASZKOLNE: 

  I miejsce – ocena 6 – WAGA 4 

  II, III miejsce – ocena 5  - WAGA 4 

  Wyróżnienie – ocena 5  - WAGA 3 

  Udział w konkursie pozaszkolnym – ocena 5 – WAGA 1 

 

11) Umiejętność praktycznego posługiwania się Pismem Świętym:  

Podczas pracy z Pismem Świętym ocenie podlegają:  

a) Umiejętność korzystania z Pisma Świętego (odnalezienie, zapis i odczytanie - księga, rozdział, 

werset). 

b) Praca z tekstem biblijnym: czytanie ze zrozumieniem. 

c) Ukazanie związku danego tekstu biblijnego w odniesieniu do Boga i człowieka (zastosowanie w 

życiu człowieka) 

Oceny: 

6– uczeń samodzielnie i w szybkim tempie korzysta z Pisma Świętego, praca jest bezbłędna, chętnie pomaga 

innym uczniom w ukończeniu zadania 

 

5 – uczeń samodzielnie posługuję się Pismem Świętym, wypowiedz zawiera niezbędne informacje 

4 – uczeń podczas korzystania z Pisma Świętego potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela, poprawnie 

stosuje  

zdobyte wiadomości 

3 – uczeń korzysta z pomocy nauczyciela, nie jest w stanie przy korzystaniu z Pisma Świętego i częściowo 

rozumie tekst biblijny 

2 – uczeń z pomocą nauczyciela posługuje się Pismem Świętym,  nie jest w stanie sam ukończyć pracy 

1 – uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
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18. Etyka 
 

Ocenianie na lekcjach etyki różni się od innych przedmiotów. Wynika to z dobrowolności uczestnictwa w 

zajęciach, ich ideologicznego kontekstu oraz ze specyficznych kompetencji, które nabywają uczniowie na 

lekcjach. Ponieważ część tych kompetencji (np. wrażliwość etyczna, dojrzałość moralna) trudno poddać 

ocenie, a znajomość teorii i pojęć nie jest głównym celem edukacji etycznej, ocenianie pełni głównie rolę 

motywującą i informacyjną, a mniej różnicującą czy selekcjonującą. Podczas oceniania nauczyciel unika 

zróżnicowania stopni szkolnych ze względu na pogląd 

 

Podstawowe obowiązki ucznia: 

 

1. Nie krytykuje i nie ocenia poglądów innych. Z szacunkiem odnosi się do pozostałych członków grupy. 

2. Na każdą lekcję uczeń przynosi zeszyt przedmiotowy i inne potrzebne przybory i materiały. Ich brak jest 

równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji.  

3. Zeszyt przedmiotowy musi być podpisany, prowadzony systematycznie. Na zakończenie każdego semestru 

prowadzenie zeszytu jest oceniane. 

4. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na lekcje. 

 

I etap edukacyjny 

 

1. Formy aktywności ucznia klas I-III podlegające ocenie: 

a. wypowiedzi ustne ukazujące zrozumienie pojęć i problemów – waga oceny 3, 

b. prace plastyczne – waga oceny 1, 

c. aktywne uczestnictwo w zajęciach – waga oceny 3, 

d. prace domowe – waga oceny 1, 

e. prowadzenie zeszytu – waga oceny 2, 

f. ćwiczenia i zadania wykonywane w trakcie lekcji – waga oceny 3, 

 

2. Sprawdzanie i ocenianie różnych form aktywności uczniów – kryteria: 

a. wypowiedzi ustne – zasób wiedzy, spójność i logiczne uporządkowanie, płynność 

wypowiedzi, 

b. prace plastyczne – zgodność z tematem/związek z tekstem, oryginalność, walory estetyczne, 

c. aktywne uczestnictwo w zajęciach – aktywność podczas lekcji, efektywne rozwiązywanie 

problemów, 

d. prace domowe – poprawność merytoryczna, estetyka, 

e. zeszyt uczniowski – uzupełnione treści, estetyka, 

f. ćwiczenia i zadania wykonywane w trakcie lekcji (m. in. wypowiedzi pisemne, karty pracy)  

 

3. Kryteria szczegółowe: 
 

WYPOWIEDZI USTNE 

 zasób wiedzy,  

 spójność i logiczne 

uporządkowanie, 

 płynność wypowiedzi, 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

płynnie, logicznie i gramatycznie, na temat  

zdaniami, spójnie logicznie i gramatycznie 

wypowiada się tylko, gdy jest zapytany 

mały zasób słownictwa - wypowiada się niechętnie 

odpowiada wyrazami 

nie wypowiada się 

PRACE PLASTYCZNE 

 zgodność z tematem 

pracy/związek z tekstem,  

 oryginalność,  

 walory estetyczne 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

bezbłędnie z zaangażowaniem 

drobne błędy 

popełnia błędy 

niestarannie wykonana praca 

pracuje przy pomocy nauczyciela 

nie pracuje, brak wykonania pracy 
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AKTYWNE UCZESTNICTWO W 

ZAJĘCIACH 

 aktywność podczas lekcji, 

 efektywne rozwiązywanie problemów, 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

wyróżnia się aktywnością na lekcji 

często zgłasza się do odpowiedzi 

wypowiada się poprawnie 

mało aktywny 

niechętny udział w lekcji 

lekceważący stosunek do przedmiotu 

PRACE DOMOWE 

poprawność merytoryczna, 

estetyka 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

bezbłędnie 

drobne błędy 

popełnia błędy 

niestarannie i nieczytelnie 

pracuje przy pomocy nauczyciela 

nie potrafi 

PROWADZENIE ZESZYTU 

6 

5 

4 

3 

 

2 

1 

wzorowo prowadzi zeszyt 

bardzo dobrze prowadzi swój zeszyt przedmiotowy 

w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

w zeszycie ucznia są sporadyczne braki notatek, prac 

domowych. 

prowadzi zeszyt. 

nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na 

lekcję. 

ĆWICZENIA I ZADANIA 

WYKONYWANE W TRAKCIE LEKCJI 

(m. in. wypowiedzi pisemne, karty pracy, 

praca z tekstem) 

 formułowanie pytań i odpowiedzi 

 opowiadanie na podstawie 

wybranego tekstu 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

bezbłędnie 

popełnia nieliczne błędy 

popełnia błędy 

pracuje przy pomocy nauczyciela 

pracując przy pomocy nauczyciela robi błędy 

nie potrafi 

 

4. Brak zeszytu, zadania domowego, etc zaznaczane są znakami minus ( - ). Każde kolejne trzy 

minusy zamieniane są na ocenę niedostateczną. - waga oceny 1. 

 

II etap edukacyjny 

 

I. Co podlega ocenianiu: 

a) Wypowiedzi pisemne: sprawdziany, kartkówki, prace klasowe, (waga 7) 

b) Odpowiedzi ustne (waga 4) 

c) Prace domowe, przygotowanie materiałów na lekcje (waga 3) 

d) Prezentacje (waga 3) 

e) Plakaty (waga 3) 

f) Zeszyt (waga 2) 

g) Aktywność - praca na lekcji (waga 1) 

 

II. Kryteria uzyskania ocen do poszczególnych aktywności: 

 

1) Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej: 

Ocena      kryteria (uzyskany % punktów) 

   1                   0 - 30% 

   2                  31- 50% 

   3                 51 - 70% 

   4                 71 - 85% 

   5               86 - 100% 

 

2) Kryteria oceny odpowiedzi ustnej: 
a) Stosowanie języka przedmiotowego, odpowiednich terminów i pojęć etycznych. 

b) Ilość i zgodność treści z tematem. Zawartość treści. 
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c) Spójność, płynność i samodzielność wypowiedzi. 

d) Wiadomości ponadprogramowe. 

Oceny: 

6 – uczeń ma bogate i zróżnicowane słownictwo, posługuje się terminologią przedmiotową, wypowiedź jest 

pełna, zawierająca wszystkie informacje, samodzielna, swobodna, tematyka wykraczająca poza omawiane na 

lekcji zagadnienia 

5 – uczeń ma słownictwo odpowiednie do przekazywanej informacji, posługuje się terminologią 

przedmiotową, wypowiedź zawiera niezbędne informacje, jest spójna 

4 – uczeń stosuje słownictwo wystarczające do przekazywanych informacji, wypowiedz jest w większości 

samodzielna, nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, czasem wspomagana przez nauczyciela 

3- wypowiedź ucznia zawiera część wymaganych informacji, ciąg wypowiedzi z pytaniami 

naprowadzającymi nauczyciela, uczeń nie stosuje terminologii przedmiotowej 

2 – wypowiedź ucznia zawiera nieliczne wymagane informacje, jest niesamodzielna i niespójna, uczeń nie 

udziela odpowiedzi na wszystkie pomocnicze pytania 

1 – odpowiedź ucznia nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

3) Kryteria oceny pracy domowej:  
a) Terminowość. 

b) Poprawność. 

c) Samodzielność. 

d) Wyczerpanie tematu. 

e) Staranność. 

f) Kreatywność. 

g) Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

Oceny: 

6 – uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść wybiega poza program 

nauczania, praca oddana w terminie 

5 – uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca 

oddana w terminie 

4 – praca jest samodzielna, staranna, treść zgodna z tematem, praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

3 – treść zgodna z tematem, praca nie zawsze samodzielna i staranna praca oddana w terminie, ale nie jest 

wyczerpująca 

2 – praca nie do końca zgodna z tematem, niesamodzielna, niestaranna, oddana po terminie 

1 – praca nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

4) Kryteria oceny prezentacji: 

a) Konstrukcja prezentacji. 

b) Sposób realizacji tematu. 

c) Sposób przedstawienia. 

d) Wykorzystanie pomocy dydaktycznych. 

e) Ramy czasowe. 

Oceny: 

6 – prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystał różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę samodzielnie (nie czyta treści slajdów), wykorzystuje inne niż multimedialne pomoce 

dydaktyczne, mieści się w wyznaczonym czasie 

5 – prezentacja ma wyraźne wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, podczas jej 

przygotowania uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, potrafi wyjaśnić nowe terminy i pojęcia, uczeń 

prezentuje swoją pracę wspomagając się tekstem na slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 

4 – prezentacja ma wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, jest zgodna z tematem, uczeń nie potrafi 

wyjaśnić wszystkich terminów i pojęć użytych w swojej pracy, uczeń podczas prezentowania czyta tekst na 

slajdach, mieści się w wyznaczonym czasie 
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3 – prezentacja nie ma wyraźnego wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, jest zgodna z tematem, 

uczeń czasami kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych 

terminów i pojęć, mieści się w wyznaczonym czasie 

2 – prezentacja nie ma wprowadzenia, rozwinięcia i podsumowania, nie zawsze jest zgodna z tematem, 

uczeń kopiuje tekst ze stron internetowych, prezentując czyta, nie potrafi wyjaśnić nowych terminów i pojęć, 

nie mieści się w wyznaczonym czasie 

1 – prezentacja nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 

 

5) Kryteria oceny plakatu: 

a) Zgodność z tematem. 

b) Estetyka i czytelność. 

c) Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy. 

d) Sposób przedstawienia. 

e) Ramy czasowe. 

Oceny: 

6 – praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń prezentuje samodzielnie, nie czyta. Przestrzega 

wyznaczonego czasu 

5 – praca zgodna z tematem, czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie przedstawiając pracę 

kolegom. Przestrzega wyznaczonego czasu 

4 – praca w niewielkim stopniu niezgodna z tematem, estetyczna i czytelna, uczeń korzysta z tekstu na 

plakacie przedstawiając pracę kolegom, wyznaczony czas przekracza o 3minuty 

3 – dużo niezgodności z tematem, mniej czytelna i estetyczna, uczeń  korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając pracę kolegom, przekracza wyznaczony czas o 5 minut 

2 – praca niezgodna z tematem , mało j czytelna i estetyczna, uczeń korzysta z tekstu na plakacie 

przedstawiając pracę kolegom, przekracza wyznaczony ponad 5 minut 

1 – praca nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

6) Kryteria oceny zeszytu:  

a) Ocena zeszytu 1 raz w semestrze. Losowo mogą być sprawdzane zeszyty u pojedynczych 

uczniów na bieżąco. 

b) Poprawność i samodzielność wykonywanych zadań. 

c) Estetyka . 

d) Systematyczność. 

e) Wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy. 

Oceny: 

6 – uczeń bardzo starannie prowadzi zeszyt, notatki uzupełnia o dodatkowe informacje, systematycznie 

odrabia prace, nie ma braków, nie rysuje na marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

5 – uczeń starannie prowadzi zeszyt, nie rysuje na marginesach, poprawnie wykonuje zadania 

4 – uczeń starannie prowadzi zeszyt, poprawnie wykonuje zadania 

3 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki, nie 

zawsze poprawnie wykonuje zadania 

2 – uczeń nie zawsze prowadzi zeszyt starannie, niesystematycznie uzupełnia go, posiada liczne braki (ma 

poprawnie wypełnioną mniej niż połowę zadań) 

1 – uczeń prowadzi zeszyt bardzo niestarannie, ma bardzo duże zaległości 

 

7) Kryteria oceny aktywności:  

a) Udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania. 

b) Wzbogacanie lekcji dodatkowymi materiałami i pomocami. 

c) Wykonywanie dodatkowych zadań. 

d) Pomoc uczniom mniej zdolnym. 

e) Wykazywanie się wiadomościami ponadprogramowymi. 

f) Zaangażowanie i kreatywność w wykonywaniu zadań. 

Aktywność jest oceniana na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego za pomocą plusów i minusów. Trzy 

plusy – ocena bardzo dobra . Trzy minusy – ocena niedostateczna. 

  



87 
 

Spis treści:     

          STRONA: 

Część I 

Zasady ogólne ……………………………………………………..……..    1 

 

Część II 

Język polski …………………………………………………………….    2 

Język angielski ……………………………………………………….…..  29 

Język hiszpański ………………………………………………………….  31 

Język niemiecki …………………………………………………………..  33 

Matematyka  ……………………………………………………….……  35 

Fizyka …………………………………………………………………….  37 

Chemia ……………………………………………………………………  40 

Historia i wiedza o społeczeństwie …………………………………….  44 

Przyroda  …………………………………………………………….  48 

Biologia …………………………………………………………………..  53 

Geografia …………………………………………………………………. 58 

Plastyka …………………………………………………………….  63 

Muzyka  …………………………………………………………….  65 

Zajęcia techniczne …………………………………………………….  68 

Zajęcia komputerowe / Informatyka  …………………………………….  72 

Wychowanie fizyczne  …………………………………………….  74 

Religia   …………………………………………………………….  77 

Etyka    …………………………………………………………….   83 


