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Biologia P 

Ewa Kurek-Koloch 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych uzyskując tytuł finalisty bądź laureata na etapie 
wojewódzkim lub poniższe warunki: 

 posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres treści programowych,  

 samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań i problemów, 
 proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania, 

 posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu biologii, 
 odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (kwalifikując się do finałów co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny bardzo dobrej z danych zajęć 
edukacyjnych,  

 wyjaśnia, przedstawia zależności lub związki czasowe, przestrzenne, przyczynowo-skutkowe 
(rozpoznając przyczynę i skutek oraz wskazując drogę, która prowadzi od przyczyny do skutku), 

 uzasadnia, podaje fakty biologiczne, przemawiające za poglądem, opinią lub przeciwko, 
 samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi 

umiejętnościami, 

 bierze udział w konkursach przedmiotowych, 
 sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych, 

 wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dobrej z danych zajęć edukacyjnych, 
 porównuje, wskazuje podobieństwa i różnice między obiektami, procesami, zjawiskami, teoriami 

oraz wyjaśniania przyczyny tych podobieństw i różnic, 

 zna najważniejsze pojęcia, posiada wiadomości i podstawowe umiejętności, 
 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela, 
 jest aktywny w czasie lekcji. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dostatecznej z danych zajęć 
edukacyjnych, 

 opisuje budowę (np. komórki, narządu, organizmu) lub przebieg procesu, zjawiska, doświadczenia, 
bez wyjaśniania przyczyn (nie ogranicza się tylko do nazw)  

 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,  

 wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dopuszczającej z danych zajęć 
edukacyjnych, 

 wymienia nazwy (np. narządów, procesów, elementów budowy, gatunków) 

 przedstawia (określa) istotę procesu, zjawiska lub jego przyczynę, używając terminologii 
biologicznej, 

 ma poważne braki w wiedzy, które można uzupełnić, 
 braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

 przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste zadania, wymagające zastosowania 
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podstawowych umiejętności. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej z danych za jęć 
eduk., 

 nie potrafi wymienić nazw (np. narządów, procesów, elementów budowy, gatunków), 

 ma braki w wiedzy uniemożliwiające kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
 uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać typowe zadań wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności. 

Biologia R 

Ewa Kurek-Koloch 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych uzyskując tytuł finalisty bądź laureata na etapie 
wojewódzkim lub poniższe warunki: 

 posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres treści programowych,  

 samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań i problemów, 
 proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania, 

 posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu biologii, 
 odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (kwalifikując się do finałów co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny bardzo dobrej z danych zajęć 
edukacyjnych,  

 wyjaśnia, przedstawia zależności lub związki czasowe, przestrzenne, przyczynowo-skutkowe 
(rozpoznając przyczynę i skutek oraz wskazując drogę, która prowadzi od przyczyny do skutku), 

 uzasadnia, podaje fakty biologiczne, przemawiające za poglądem, opinią lub przeciwko, 
 samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi 

umiejętnościami, 

 bierze udział w konkursach przedmiotowych, 
 sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych, 

 wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dobrej z danych zajęć edukacyjnych, 
 porównuje, wskazuje podobieństwa i różnice między obiektami, procesami, zjawiskami, teoriami 

oraz wyjaśniania przyczyny tych podobieństw i różnic, 

 zna najważniejsze pojęcia, posiada wiadomości i podstawowe umiejętności, 
 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela, 
 jest aktywny w czasie lekcji. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dostatecznej z danych zajęć 
edukacyjnych, 

 opisuje budowę (np. komórki, narządu, organizmu) lub przebieg procesu, zjawiska, doświadczenia, 
bez wyjaśniania przyczyn (nie ogranicza się tylko do nazw)  

 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,  

 wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym. 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dopuszczającej z danych zajęć 
edukacyjnych, 

 wymienia nazwy (np. narządów, procesów, elementów budowy, gatunków) 

 przedstawia (określa) istotę procesu, zjawiska lub jego przyczynę, używając terminologii 
biologicznej, 

 ma poważne braki w wiedzy, które można uzupełnić, 

 braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 
 przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste zadania, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej z danych za jęć 
eduk., 

 nie potrafi wymienić nazw (np. narządów, procesów, elementów budowy, gatunków), 

 ma braki w wiedzy uniemożliwiające kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
 uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać typowe zadań wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności. 

Chemia P 

Weronika Knopek 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające 
z podstawy programowej i realizowanego programu,  
- korzysta z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 
- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), proponuje rozwiązania nietypowe, 
- formułuje problemy i dokonuje analizy, syntezy nowych zjawisk, 
- posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii, 
- udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej 
samodzielnie wiedzy, 
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej, 
szczebla wyższego niż rejonowy,  
- jest autorem pracy związanej z chemią o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności dopełniające określone w podstawie 
programowej i realizowanym programie, 
- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 
- wykazuje dużą samodzielność korzystając z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego 
pierwiastków, wykresów, tablic chemicznych, zestawień, encyklopedii, Internetu, 
- projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty chemiczne, biegle zapisuje i bilansuje równania 
reakcji chem., 
- rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności, 
- wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji, 
- bierze udział w konkursach chemicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych 
z chemią, 
- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 
przewidzianą podstawą programową również pokrewnych przedmiotów. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, 
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań 
i problemów, 
- korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy chem.(układ okr. pierwiastków, wykresy, 
tablice i in.), 
- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 
- rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności, 
- zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 
- aktywnie pracuje w czasie lekcji. 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które są 
konieczne do dalszego kształcenia, 
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, typowych zadań teoretycznych lub 
praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 
- korzysta z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice, 
- bezpiecznie wykonuje doświadczenie chemiczne, 
-pisze i uzgadnia proste równania reakcji chemicznych, 
-rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne: 
- ma braki w opanowaniu wiadomości określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają 
możliwości dalszego kształcenia, 
- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
- potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory 
chemiczne i równania chemiczne, zna symbolikę chemiczną, 
- prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań koniecznych wynikających 
z podstawy progr., 
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, 
- nie zna symboliki chemicznej, nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych 
równań chem., 
- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 
chemicznymi. 

Chemia R 

Weronika Knopek 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające 
z podstawy programowej i realizowanego programu. 
- korzysta z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 
- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), proponuje rozwiązania nietypowe, 
- formułuje problemy i dokonuje analizy, syntezy nowych zjawisk, 
- posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii, 
- udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej 
samodzielnie wiedzy, 
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej, 
- jest autorem pracy związanej z chemią o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności dopełniające określone w podstawie 
programowej i realizowanym programie, 
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- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 
- wykazuje dużą samodzielność korzystając z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego 
pierwiastków, wykresów, tablic chemicznych, zestawień, encyklopedii, Internetu, 
- projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty chemiczne, 
- biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chem., rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu 
trudności, 
- wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji, 
- bierze udział w konkursach chemicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych 
z chemią, 
- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 
przewidzianą podstawą programową również pokrewnych przedmiotów. 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą  programową, 
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań 
i problemów, 
- korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy chemicznej (układ okresowy pierwiastków, 
wykresy, tablice i inne), 
- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 
- rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności, 
- zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 
- aktywnie pracuje w czasie lekcji. 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które są 
konieczne do dalszego kształcenia, 
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, typowych zadań teoretycznych lub 
praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 
- korzysta z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice, 
- bezpiecznie wykonuje doświadczenie chemiczne, 
- pisze i uzgadnia proste równania reakcji chem., rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu 
trudności 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne: 
- ma braki w opanowaniu wiadomości określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają 
możliwości dalszego kształcenia, 
- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
- potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory 
chemiczne i równania chemiczne, zna symbolikę chemiczną 
- prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym  
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań koniecznych wynikających 
z podstawy programowej,  
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, 
- nie zna symboliki chemicznej, nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych 
równań chem., 
- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 
chemicznymi. 

Fizyka P 

Marek Jajkiewicz 
 
WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca, dostateczna) 
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że:                                                                              
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 zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych    
 podaje definicje podstawowych wielkości fizycznych i ich jednostki 

 prawidłowo zamienia jednostki wielkości fizycznych     
 prawidłowo wykonuje podstawowe działania matematyczne 

 zna prawa, zasady fizyczne i wykorzystuje je do opisu prostych zjawisk fizycznych 
 wskazuje przykłady zjawisk fizycznych w przyrodzie, życiu codziennym, technice 

 w miarę prawidłowo posługuje się językiem fizyki (pojęciami fizycznymi) 
 czyta ze zrozumieniem teksty fizyczne 

 zna wzory fizyczne i na ich podstawie oblicza wielkości fizyczne           
 rozwiązuje proste (typowe) zadania fizyczne rachunkowe, graficzne (samodzielnie lub z pomocą 
nauczyciela)  

 na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykresy zależności fizycznych                     
 na podstawie wykresu odczytuje wielkości fizyczne 

 wykonuje proste doświadczenia fizyczne i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników 
 przestrzega zasad BHP podczas wykonywania doświadczeń 

 
 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (ocena dobra, bardzo dobra, celująca) 
Obejmują wszystkie wymagania podstawowe (na ocenę dopuszczającą i dostateczną), a ponadto uczeń 
opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że : 

 posługuje się poprawnym językiem fizycznym w opisie zjawisk fizycznych 
 rozwiązuje nietypowe zadania i problemy fizyczne, przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania, 
samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności 
 potrafi formułować samodzielnie wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych 

 prawidłowo rozwiązuje zadania fizyczne, przeprowadza odpowiednią analizę zadania (wielkości dane, 
szukane, rysunek, zamiana jednostek, korzysta z prawidłowych wzorów, przekształca wzory, wykonuje 
działania na jednostkach, wskazuje prawa fizyczne, stosuje poprawny zapis matematyczny, interpretuje 
otrzymany wynik, odpowiedź) 

 formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo 
 prawidłowo przekształca wzory (oblicza każdą z wielkości występującą we wzorze) 

 wykonuje działania na jednostkach 
 podaje wymiary jednostek fizycznych 

 sprawnie posługuje się aparatem matematycznym  
 objaśnia zasadę działania przyrządów i urządzeń 

 podaje interpretację fizyczną pojęć fizycznych 
 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł 

 łączy wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań, problemów fizycznych 
 wykorzystuje narzędzia matematyki i formułuje sądy oparte na rozumowaniu matematycznym 

 samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza rachunek 
błędów 

 wykorzystuje i przetwarza informacje zapisane w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów 
i rysunków 
 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje 

 rozwija zainteresowania fizyką 

 potrafi pracować w zespole 
 dzieli się swoją wiedzą z innymi 
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Fizyka R 

Marek Jajkiewicz 
 
WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca, dostateczna) 
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że:                                                                           

 zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych    
 podaje definicje podstawowych wielkości fizycznych i ich jednostki 

 prawidłowo zamienia jednostki wielkości fizycznych     
 prawidłowo wykonuje podstawowe działania matematyczne 

 zna prawa, zasady fizyczne i wykorzystuje je do opisu prostych zjawisk fizycznych 
 wskazuje przykłady zjawisk fizycznych w przyrodzie, życiu codziennym, technice 

 w miarę prawidłowo posługuje się językiem fizyki (pojęciami fizycznymi) 
 czyta ze zrozumieniem teksty fizyczne 

 zna wzory fizyczne i na ich podstawie oblicza wielkości fizyczne           
 rozwiązuje proste (typowe) zadania fizyczne rachunkowe, graficzne (samodzielnie lub z pomocą 
nauczyciela)  

 na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykresy zależności fizycznych                     
 na podstawie wykresu odczytuje wielkości fizyczne 

 wykonuje proste doświadczenia fizyczne i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników 
 przestrzega zasad BHP podczas wykonywania doświadczeń 
 

 
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (ocena dobra, bardzo dobra, celująca) 
Obejmują wszystkie wymagania podstawowe (na ocenę dopuszczającą i dostateczną), a ponadto: 
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że : 

 posługuje się poprawnym językiem fizycznym w opisie zjawisk fizycznych 
 rozwiązuje nietypowe zadania i problemy fizyczne, przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania, 
samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności 
 potrafi formułować samodzielnie wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych 

 prawidłowo rozwiązuje zadania fizyczne, przeprowadza odpowiednią analizę zadania (wielkości dane, 
szukane, rysunek, zamiana jednostek, korzysta z prawidłowych wzorów, przekształca wzory, wykonuje 
działania na jednostkach, wskazuje prawa fizyczne, stosuje poprawny zapis matematyczny, interpretuje 
otrzymany wynik, odpowiedź) 

 formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo 
 prawidłowo przekształca wzory (oblicza każdą z wielkości występującą we wzorze) 

 wykonuje działania na jednostkach 
 podaje wymiary jednostek fizycznych 

 sprawnie posługuje się aparatem matematycznym  
 objaśnia zasadę działania przyrządów i urządzeń 

 podaje interpretację fizyczną pojęć fizycznych 
 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł 

 łączy wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań, problemów fizycznych 
 wykorzystuje narzędzia matematyki i formułuje sądy oparte na rozumowaniu matematycznym 

 samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza rachunek 
błędów 

 wykorzystuje i przetwarza informacje zapisane w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i 
rysunków 
 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje 

 rozwija zainteresowania fizyką 

 potrafi pracować w zespole 
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 dzieli się swoją wiedzą z innymi 

 

Geografia P  

Agata Smętek 
 
I. Ocenę celującą ustala się uczniowi, który: 
a) opanował w pełni wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania geografii w danej 
klasie; 
b) swobodnie posługuje się terminologią naukową wykraczającą poza podstawę programową  
c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, poszukując i wykorzystując informacje  z różnych 
źródeł; 
d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych   z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;  
e) rozwija sprawność umysłową, własne zainteresowania poprzez udział w różnych konkursach;  
f) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu, 
co najmniej wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia; posiada tytuł laureata lub finalisty;  
g) aktywnie uczestniczy w zajęciach koła geograficznego. 
II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania geografii w danej klasie;  
b) wypowiedzi ucznia są samodzielne, wyczerpujące pod względem merytorycznym, poprawne  
rzeczowo i jęz.; 
c) samodzielnie poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł; 
d) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 
praktycznych; 
e) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) Zna definicje, fakty, pojęcia; 
b) poprawnie posługuje się językiem geograficznym; 
c) poszukuje, odczytuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł;  
d) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje, wykonuje samodzielnie typowe zadania 
IV. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie  
nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;  
b) rozwiązuje zadania typowe o średnim stopniu trudności, wykorzystując wskazówki nauczyciela;  
c) posługuje się terminologią naukową bez większych błędów;  
d) poszukuje informacje ze źródeł wskazanych przez nauczyciela;  
e) stosuje wiedzę w typowych sytuacjach. 
V. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem  
nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia  podstawowej 
wiedzy z geografii w ciągu dalszej nauki; 
b) posługuje się językiem potocznym przy opisie problemów, zjawisk; 
c) rozwiązuje, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy 
nauczyciela; 
d) korzysta ze źródeł informacji przy pomocy nauczyciela.  
VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową  
przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają  
dalsze zdobywanie wiedzy z geografii; 
b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;  
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c) sprawdziany i kartkówki pisze na ocenę niedostateczną;  
d) nie zgłasza się w ustalonych terminach w celu napisania zaległych sprawdzianów;  
e) unika zapowiedzianych prac pisemnych; 
f) nie korzysta z pomocy oferowanej przez nauczyciela, nie wykorzystuje możliwości nadrobienia 
zaległości i poprawienia ocen niedostatecznych. 
 

Geografia R  

Agata Smętek 
 
I. Ocenę celującą ustala się uczniowi, który: 
a) opanował w pełni wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania geografii w danej 
klasie; 
b) swobodnie posługuje się terminologią naukową wykraczającą poza podstawę programową  
c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, poszukując i wykorzystując informacje  z różnych 
źródeł; 
d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;  
e) rozwija sprawność umysłową, własne zainteresowania poprzez udział w różnych konkursa ch; 
f) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu, 
co najmniej wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia; posiada tytuł laureata lub finalisty;  
g) aktywnie uczestniczy w zajęciach koła geograficznego. 
II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania geografii w danej klasie;  
b) wypowiedzi ucznia są samodzielne, wyczerpujące pod względem merytorycznym, poprawne  
rzeczowo i jęz.; 
c) samodzielnie poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł;  
d) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 
praktycznych; 
e) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) Zna definicje, fakty, pojęcia; 
b) poprawnie posługuje się językiem geograficznym; 
c) poszukuje, odczytuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł;  
d) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje, wykonuje samodzielnie typowe zadania 
IV. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 
nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;  
b) rozwiązuje zadania typowe o średnim stopniu trudności, wykorzystując wskazówki nauczyciela;  
c) posługuje się terminologią naukową bez większych błędów;  
d) poszukuje informacje ze źródeł wskazanych przez nauczyciela;  
e) stosuje wiedzę w typowych sytuacjach. 
V. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem  
nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia  podstawowej 
wiedzy z geografii w ciągu dalszej nauki; 
b) posługuje się językiem potocznym przy opisie problemów, zjawisk;  
c) rozwiązuje, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy 
nauczyciela; 
d) korzysta ze źródeł informacji przy pomocy nauczyciela.  
VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową  
przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają  
dalsze zdobywanie wiedzy z geografii; 
b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;  
c) sprawdziany i kartkówki pisze na ocenę niedostateczną;  
d) nie zgłasza się w ustalonych terminach w celu napisania zaległych sprawdzianów;  
e) unika zapowiedzianych prac pisemnych; 
f) nie korzysta z pomocy oferowanej przez nauczyciela, nie wykorzystuje możliwości nadrobienia 
zaległości i poprawienia ocen niedostatecznych. 
 

Historia P 

Paweł Kajzar 
 
Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą), uczeń: 

 Umieszcza wydarzenia w czasie i przestrzeni, odczytuje dane kartograficzne; wyjaśnia znaczenie 
prostych pojęć hist. 

 Rozróżnia i nazywa źródła różnego rodzaju; odczytuje informacje wyrażone w źródłach i potrafi je 
porównać 

 Odnajduje informacje w podręczniku, encyklopedii, słowniku, lecz nie potrafi ich połączyć w spójną 
całość 

 Posługuje się miarami czasu i nazwami epok, przedstawia ich ramy chronologiczne  

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej poprawnie umieszcza temat w czasie i przestrzeni, podaje 
jedynie kilka informacji świadczących o tym, że zrozumiał temat, bez wskazywania związków 
między nimi; podaje również kilka nie zawsze uporządkowanych przykładów przyczyn i następstw 
omawianego zjawiska 
 

Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną), uczeń:  

 Odczytuje i interpretuje dane kartograficzne; tworzy plan, notatkę, opis różnych aspektów życia 
społ. w danym czasie 

 Określa główny problem używając właściwej terminologii 

 Posługuje się mapami historycznymi; opisuje środowisko geograficzne w którym rozgrywały się 
wydarzenia 

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych, a także ciągłość procesów historycznych  

 Formułuje definicje pojęć; rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 
 Wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle na podstawie dostarczonych dodatkowych 

wskazówek 
 Rozpoznaje budowle w stylu z danej epoki; odróżnia fakty od opinii 

 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 
 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej uczeń uwzględnia podstawową faktografię, poszerza ramy 

czasowe i przestrzenne omawianego tematu, w porządku chronologicznym przedstawia 
podstawowe informacje 

 
Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą), uczeń: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń hist .; sprawnie posługuje się 
terminologią hist. 

 Dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą, oraz zależności pomiędzy 
różnymi dziedzinami życia społecznego; dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane 
informacje z różnych źródeł wiedzy 

 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 
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 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych; umie powiązać ze sobą fazy 
niektórych zjawisk złożonych; porównuje różne formy organizacji państwa i społeczeństwa  

 Dostrzega problem i buduje argumentację; wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń 
przez różnych autorów, wyjaśnia ich intencje i użyte środki perswazji 

 Dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny  

 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne 
 Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju cywilizacyjnym  

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej wykazuje się rozumowaniem historycznym- podaje niektóre 
przyczyny i skutki omawianych wydarzeń, dostrzega podstawowe etapy omawianego zjawiska, 
umieszcza je poprawnie w czasie i przedstawia szersze uwarunkowania danego zjawiska, wykazuje 
się zrozumieniem pojęć niezbędnych do właściwego przedstawienia tematu  

 
Poziom wymagań dopełniających (na ocenę bardzo dobrą), uczeń: 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych; dostrzega dynamikę zmian 
w różnych formach życia społecznego; ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na 
ich podstawie tworzy narrację historyczną integrując informację pozyskane z różnych źródeł 

 Formułuje hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów  

 Wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów 
historycznych 

 Dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą  

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej objął swoimi rozważaniami cały wskazany w temacie okres, 
dokonał trafnej selekcji faktów, scharakteryzował zjawisko w ujęciu dynamicznym, podjął próbę 
powiązania różnych aspektów np. politycznym, militarnych, społecznych, gospodarczych, 
kulturowych, podjął próbę oceny omawianych wydarzeń, sformułował wnioski oraz odniósł się do 
ocen w historiografii; sprawnie posługuje się chronologią historyczną  

 
Poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą), uczeń: 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza treści nauczania zawarte w podstawie programowej i 
potwierdza to w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej; osiąga sukcesy w konkursach przedm. lub 
olimpiady, uzyskując tytuł finalisty bądź laureata  
 

Grzegorz Simiłowski 
 
Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą), uczeń: 
 Umieszcza wydarzenia w czasie i przestrzeni, odczytuje dane kartograficzne; wyjaśnia znaczenie 

podstawowych pojęć historycznych 

 Rozróżnia i nazywa różnego rodzaju źródła historyczne. 
 Odczytuje informacje wyrażone w źródłach i potrafi je porównać. 

 Odnajduje informacje w podręczniku, encyklopedii, słowniku, lecz nie potrafi ich połączyć w spójną 
całość. 

 Posługuje się miarami czasu i nazwami epok, przedstawia ich ramy chronologiczne 
 

Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną), uczeń:  

 Odczytuje i interpretuje dane kartograficzne 

 Tworzy plan, notatkę, opis różnych aspektów życia społecznego w danym czasie. Określa główny 
problem używając właściwej terminologii 

 Posługuje się mapami historycznymi 

 Opisuje środowisko geograficzne w którym rozgrywały się wydarzenia  
 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych, a także ciągłość procesów historycznych  

 Formułuje definicje pojęć 



14 
 

 Rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 
 Wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle na podstawie dostarczonych dodatkowych 

wskazówek 
 Rozpoznaje budowle w stylu z danej epoki 

 Odróżnia fakty od opinii 
 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 
 
Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą), uczeń: 
 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Sprawnie posługuje się terminologią historyczną  

 Dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą, oraz zależności pomiędzy 
różnymi dziedzinami życia społecznego 

 Dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy  
 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 
 Umie powiązać ze sobą fazy niektórych zjawisk złożonych 

 Porównuje różne formy organizacji państwa i społeczeństwa  
 Dostrzega problem i buduje argumentację 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, wyjaśnia ich intencje i 
użyte środki perswazji 

 Dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny  

 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne  
 Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju cywilizacyjnym  
 
Poziom wymagań dopełniających (na ocenę bardzo dobrą), uczeń: 
 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Dostrzega dynamikę zmian w różnych formach życia społecznego 
 Ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na ich podstawie tworzy narrację 

historyczną integrując informację pozyskane z różnych źródeł 

 Formułuje hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów  
 Wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów 

historycznych 

 Dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą  
 
Poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą), uczeń: 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza treści nauczania zawarte w podstawie programowej i 
potwierdza to w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej 

 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub olimpiady uzyskując tytuł finalisty bądź laureata  

Historia R 

Barbara Figlewicz 
 
Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą), uczeń:  

 Sytuuje wydarzenia w czasie i przestrzeni, odczytuje dane kartograficzne; wyjaśnia znaczenie 
prostych pojęć historycznych; rozróżnia i nazywa źródła różnego rodzaju; odczytuje informacje 
wyrażone w źródłach i potrafi je porównać; odnajduje informacje w podręczniku, encyklopedii, 
słowniku, lecz nie potrafi ich połączyć w spójną całość 

 Posługuje się miarami czasu i nazwami epok, przedstawia ich ramy chronologiczne  
 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej poprawnie umieszcza temat w czasie i przestrzeni, podaje 

jedynie kilka informacji świadczących o tym, że zrozumiał temat, bez wskazywania związków 
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między nimi; podaje również kilka nie zawsze uporządkowanych przykładów przyczyn i następstw 
omawianego zjawiska 
 

Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną), uczeń:  

 Odczytuje i interpretuje dane kartograficzne; tworzy plan, notatkę, opis różnych aspektów życia 
społecznego w danym czasie. Określa główny problem używając właściwej terminologii; opisuje 
środowisko geograficzne w którym rozgrywały się wydarzenia  

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych, a także ciągłość procesów historycznych; 
formułuje definicje pojęć; rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 

 Wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle na podstawie dostarczonych dodatkowych 
wskazówek 

 Rozpoznaje budowle w stylu z danej epoki 

 Odróżnia fakty od opinii; wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata 
współczesnego 

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej uczeń uwzględnia podstawową faktografię, poszerza ramy 
czasowe i przestrzenne omawianego tematu, w porządku chronologicznym przedstawia 
podstawowe informacje 

 
Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą), uczeń: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 
 Sprawnie posługuje się terminologią historyczną; dostrzega związki między przyrodą, 

osadnictwem, gospodarką i kulturą, oraz zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia 
społecznego; dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych 
źródeł wiedzy 

 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 
 Umie powiązać ze sobą fazy niektórych zjawisk złożonych; porównuje różne formy organizacji 

państwa i społeczeństwa 

 Dostrzega problem i buduje argumentację; wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń 
przez różnych autorów, wyjaśnia ich intencje i użyte środki perswazji; dostrzega wielość 
perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny; sytuuje i porządkuje 
w czasie wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne 

 Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju cywilizacyjnym  

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej wykazuje się rozumowaniem historycznym- podaje niektóre 
przyczyny i skutki omawianych wydarzeń, dostrzega podstawowe etapy omawianego zjawiska, 
umieszcza je poprawnie w czasie i przedstawia szersze uwarunkowania danego zjawiska, wykazuje 
się zrozumieniem pojęć niezbędnych do właściwego przedstawienia tematu  

 
Poziom wymagań dopełniających (na ocenę bardzo dobrą), uczeń: 
 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Dostrzega dynamikę zmian w różnych formach życia społecznego 
 Ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na ich podstawie tworzy narrację 

historyczną integrując informację pozyskane z różnych źródeł; formułuje hipotezy, prezentuje 
własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów; wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe 
analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych 

 Dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą  

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej objął swoimi rozważaniami cały wskazany w temacie okres, 
dokonał trafnej selekcji faktów, scharakteryzował zjawisko w ujęciu dynamicznym, podjął próbę 
powiązania różnych aspektów np. politycznym, militarnych, społecznych, gospodarczych, 
kulturowych, podjął próbę oceny omawianych wydarzeń, sformułował wnioski oraz odniósł się do 
ocen w historiografii; sprawnie posługuje się chronologią historyczną  
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Poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą), uczeń: 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza treści nauczania zawarte w podstawie programowej i 
potwierdza to w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej; osiąga sukcesy w konkursach 
przedmiotowych lub olimpiady uzyskując tytuł finalisty bądź laureata  

Informatyka P 

Łukasz Anklewicz 
 
Cele kształcenia - wymagania ogólne 
  I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego 
myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.  
  II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń 
cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie 
informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.  
  III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym 
znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń 
i programów.  
  IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym 
w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.  
  V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony 
danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena 
zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.  
 
 
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH (ŹRÓDŁA OCENY) 

1. Podręcznik – Grażyna Koba „Teraz Bajty”  
a. www.migra.pl – bezpłatne oprogramowanie edukacyjne 

2. Zakres podstawowy – 30 godzin, 6 testów w skali roku 
3. Zakres rozszerzony – 60 godzin, 12 testów w skali roku 
4. System oceniania (zakres podstawowy i rozszerzony) 

a. aktywność podczas lekcji (plusy) – każde 5 plusów to ocena bdb, 
b. sprawdziany umiejętności praktycznych (testy indywidualne lub grupowe), 
c. uczniowie losują karty z tematami projektów i kryteriami ocen, 
d. efekty pracy to pliki komputerowe gromadzone w folderze ucznia do wglądu, 
e. uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie testy przewidziane w planie zajęć, 
f. uczeń ma prawo zrezygnować z pisania testu razem z grupą, pod warunkiem zaliczenia 

testu podczas konsultacji, w ciągu miesiąca od daty testu, 
g. uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej uzyskanej oceny w ciągu półrocza –  

nowa ocena zastępuje starą niezależnie od wysokości oceny, 
h. procedurę uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana określa statut szkoły 

 

Informatyka R 

Michał Klak 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń zna pojęcie systemu pozycyjnego; wie, co to jest system binarny; analizuje gotowy przykład z 
podręcznika obliczający wartość dziesiętną liczby zapisanej w systemie dwójkowym i na tej podstawie 
wykonuje podobne ćwiczenie; wymienia urządzenia cyfrowe wykorzystywane w szkole podczas zajęć 
(np. drukarka, drukarka 3D, tablica interaktywna, monitor, kamera); podaje nazwy urządzeń cyfrowych 
wykorzystywane w domu i poza nim (np. płyta grzejna, okap kuchenny, odtwarzacze audio, system 

http://www.migra.pl/
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multiroom, system nawigacji, smartwatch); wyjaśnia, na czym polega przetwarzanie danych; definiuje 
pojęcie baza danych; na przykładzie gotowego pliku bazy danych potrafi omówić  jej strukturę – 
określić, jakie informacje są w niej pamiętane; wymienia poznane obiekty bazy danych: tabele, 
formularze, zapytania, raporty; wskazuje je, korzystając z  gotowej bazy danych; korzysta z gotowych 
formularzy, wprowadzając przykładowe dane; zna zastosowanie filtrów do wyszukiwania danych; 
potrafi wyświetlić wynik gotowego zapytania i omówić, czego zapytanie dotyczy; wie do czego służą 
raporty; wyświetla gotowy raport i omawia, na podstawie jakich pól został utworzony; omawia 
zastosowanie korespondencji seryjnej; wyjaśnia różnice między grafiką 2D i 3D; wymienia nazwy 
programów do tworzenia grafiki 3D; planuje kroki wykonania projektu ogrodu; korzysta z 
podstawowych narzędzi programu SketchUp; wie, że w edytorach tekstu wykorzystywane są 
algorytmy na tekstach – pokazuje przykłady wyszukiwania znaków w tekście, porównywania tekstów; 
potrafi omówić, posługując się przykładami i pomocami dydaktycznymi, wybrany algorytm na tekstach; 
analizuje gotowy program wykorzystujący dane tekstowe i objaśnia stosowanie zmiennych 
tekstowych; testuje gotowe programy dla różnych danych; wie, czym jest szyfrowanie danych i w jakim 
celu się je stosuje; potrafi, korzystając z przykładu z  podręcznika, przeanalizować prosty przykład 
szyfrowania; wie, jak się tworzy anagramy i podaje przykłady anagramów; objaśnia na przykładzie 
algorytm wyszukiwania przez połowienie; wie, na czym polega metoda zachłanna – podaje przykłady 
jej stosowania, wykonując proste ćwiczenia z  podręcznika (np. problem umieszczenia książek 
w samochodzie); podaje przykłady zjawisk rekurencyjnych; przeprowadza konwersję liczby z systemu 
dwójkowego na dziesiętny oraz z  dziesiętnego na dwójkowy (bazując na przykładach z tematu A1); 
wyjaśnia, na czym polega wyznaczanie NWD i NWW; wie czym zajmuje się robotyka; potrafi 
scharakteryzować funkcje mikrokontrolera Arduino; zna etapy tworzenia projektu grupowego i 
wykonuje proste zadania szczegółowe z projektu grupowego; wie, czym są blogi; potrafi znaleźć blog  o 
wybranej tematyce; zna najważniejsze narzędzia do tworzenia stron internetowych; wie na czym 
polega tworzenie strony internetowej; wykonuje proste zadania szczegółowe z  projektu grupowego; 
przestrzega zasad korzystania z cudzych materiałów. 
 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń definiuje pojęcie systemu pozycyjnego; wie na czym polega działanie procesora; potrafi 
dokonać konwersji liczby między systemem dziesiętnym a dwójkowym oraz dwójkowym a  dziesiętnym; 
omawia funkcje poznanych urządzeń używanych w szkole oraz w domu i poza nim; potrafi 
zaprezentować w klasie wybrane urządzenie cyfrowe i omówić jego działanie; podaje obszary 
zastosowań baz danych – na przykładach z najbliższego otoczenia – szkoły, instytucji naukowych, 
społecznych i gospodarczych; wyjaśnia pojęcia: baza danych, rekord i pole; rozumie organizację danych 
w relacyjnych bazach danych; potrafi przygotować schemat prostej relacyjnej bazy danych; tworzy 
prostą bazę danych, składającą się z dwóch tabel: planuje zawartość tabel; stosuje zasady tworzenia 
tabel; potrafi dokonać modyfikacji wyglądu formularza; planuje i tworzy nowe formularze zgodnie z 
treścią ćwiczenia; korzysta z kreatora formularzy; wie na czym polega sortowanie danych; na 
podstawie przygotowanych formularzy ćwiczy wprowadzanie i aktualizację danych; definiuje pojęcie 
kwerendy; tworzy kwerendę wybierającą w Widoku projektu; przygotowuje raporty do wydruku; zna 
sposób przygotowania korespondencji seryjnej z  wykorzystaniem danych z bazy danych; potrafi 
zainstalować i skonfigurować program SketchUp; realizuje przekształcenie modelu 2D w 3D; korzysta  z  
dodatkowych narzędzi programu SketchUp; umieszcza gotowe elementy z  biblioteki; planuje kolejne 
kroki rozwiązania problemu porównywania tekstów, szukając rozwiązania; deklaruje zmienne typu 
tekstowego char i string; realizuje algorytm porównania dwóch tekstów; wie, na czym polega algorytm 
szukania wzorca w tekście; wie, jak odwoływać się do pojedynczego znaku łańcucha, wie, jak  
wyznaczyć długość łańcucha – potrafi zastosować funkcję length() oraz strlen() (C++) i funkcję len() 
(Python); analizuje funkcję realizującą np. algorytm porównywania tekstów i omawia działanie funkcji 
w tym zastosowane instrukcje; tworzy program wykorzystujący tę funkcję; zna pojęcia: szyfr, 
szyfrowanie, deszyfrowanie; omawia schemat procesu szyfrowania i deszyfrowania; zna przynajmniej 
jeden algorytm szyfrowania danych – szyfr Cezara; korzystając z podręcznika szyfruje i deszyfruje 
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wiadomość, korzystając z szyfru Cezara; przedstawia sposób utworzenia anagramu; analizuje i rozumie 
działanie funkcji (podanych w podręczniku) realizujących wybrany algorytm szyfrowania; analizuje 
algorytm wyszukiwania przez połowienie; potrafi dokonać analizy algorytmu wydawania reszty metodą 
zachłanną; pisze program realizujący algorytm obliczania silni (w wersji iteracyjnej); zna rekurencyjną 
definicję funkcji obliczającej silnię liczby naturalnej; korzystając z fragmentu programów z podręcznika, 
pisze programy w wybranym języku programowania (C++, Python): obliczający wartość dziesiętną 
liczby dwójkowej i wyznaczający rozwinięcie dwójkowe liczby dziesiętnej; testuje programy dla różnych 
danych; opracowuje funkcję w języku programowania wyznaczającą NWD; opracowuje funkcję 
w  języku programowania wyznaczającą NWW; zna podstawową strukturę programu dla 
mikrokontrolera Arduino; potrafi nazwać moduły składające się na system sterowania nawadnianiem 
ogrodu; wykonuje przydzielone zadania szczegółowe; wie, jak założyć blog; wie, czym jest system 
zarządzania treścią; omawia etapy tworzenia strony internetowej; uczestniczy w przygotowaniu 
projektu graficznego strony internetowej; wie, jak ustalić tło strony internetowej i uzyskać efekt po 
najechaniu myszą; wykonuje przydzielone zadania szczegółowe; prezentuje efekty wspólnej pracy. 
 
 
Ocena dobra 
Uczeń zna podwójne nazwy pozycyjnych systemów liczbowych tj. dwójkowy – binarny, dziesiętny – 
decymalny, szesnastkowy - heksadecymalny; wyjaśnia, w jaki sposób procesor dodaje liczby; dokonuje 
konwersji liczb między systemem dziesiętnym i szesnastkowym oraz szesnastkowym i dziesiętnym; 
korzysta z wyszukiwarki internetowej celem opracowania informacji na temat wybranego urządzenia  
cyfrowego; z pomocą nauczyciela przygotowuje model 3D do druku 3D, korzystając z odpowiednego 
oprogramowania; uruchamia drukarkę 3D i wykonuje przykładowy wydruk (lub omawia sposób 
drukowania – w przypadku braku drukarki w szkole); omawia etapy przygotowania bazy danych;  
określa odpowiednio typy danych; rozumie pojęcia relacji i klucza podstawowego;  przygotowuje 
projekt formularza i raportu; tworzy tabele i korzysta z Widoku projektu; potrafi wykonać sortowanie 
rekordów według wybranego pola; wie, czym różni się formularz standardowy od formularza z 
podformularzem; wie, jak utworzyć formularz z podformularzem; umie zaimportować dane z  arkusza 
kalkulacyjnego do bazy danych; modyfikuje gotowe zapytania; tworzy kwerendę parametryczną; 
potrafi utworzyć raport na podstawie kwerendy;  umieszcza w korespondencji seryjnej pola z tabeli 
bazy danych; korzysta z gotowych szablonów listów seryjnych; tworzy obiekty z zachowaniem 
odpowiedniej skali; przekształca pliki graficzne; korzysta z dodatkowych narzędzi programu SketchUp 
jak Offset, Pull/Push, Orbit; przekształca pliki graficzne, uwzględniając wielkość i jakość obrazów; 
przeprowadza analizę rozwiązania algorytmu szukania znaku w tekście;  szuka wystąpień wzorca w 
tekście  metodą naiwną, analizując i uzupełniając kolejne kroki algorytmu z wykorzystaniem 
podręcznika; definiuje pojęcie konkatencji; formułuje treść zadania do przedstawionego kodu 
źródłowego; definiuje funkcję szukającą i zliczającą wystąpienia znaków lub ciągów znaków w tekście;  
korzysta z instrukcji if…elif (Python) do utworzenia menu programu; wie, czym zajmuje się kryptologia  
i kryptoanaliza; zna zasady programowania algorytmu szyfrowania przedstawieniowego; stosuje 
szyfrowanie tekstu metodą Cezara i przestawieniową; pisze program w wybranym języku 
programowania tworzący anagramy; tworzy program realizujący algorytm szyfrowania szyfrem Cezara; 
formułuje algorytm deszfrowania podstawieniowego i pisze funkcję realizująca ten algorytm;  
korzystając z opisów w podręczniku, definiuje funkcję wyszukiwania liczby w zbiorze uporządkowanym 
metoda połowienia; korzystając z podręcznika, definiuje funkcję realizującą algorytm wydawania reszty 
metodą zachłanną w wybranym języku programowania; zapisuje w postaci programu rekurencyjną 
realizację algorytmu obliczającego silnię liczby naturalnej;  testuje programy dla różnych danych; 
analizuje algorytm zapisywania liczby dziesiętnej w systemie liczbowym o określonej podstawie (listę 
kroków i schemat blokowy), wyróżniając podproblemy;  testuje działanie algorytmów: obliczania 
wartości dziesiętnej liczby zapisanej w dowolnym systemie i zapisywania liczby dziesiętnej w systemie 
liczbowym o określonej podstawie, korzystając z odpowiednich list kroków (z podręcznika);  wie, jak 
można reprezentować ułamek zwykły w języku C++ (deklaruje rekordy za pomocą słowa kluczowego 
struct) lub w języku Python (omawia przykład klasy i tworzy zmienną danej klasy);  zna wzory na 
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obliczanie sumy ułamków zwykłych oraz mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych; na podstawie 
wytycznych wykonuje układ elektroniczny oraz pisze program obsługujący system „podlewania 
ogrodu”; prawidłowo zapisuje, przechowuje i udostępnia dokumenty potrzebne do realizacji projektu;  
prezentuje efekty wspólnej pracy; potrafi założyć prosty blog o wybranej tematyce; korzysta 
z szablonów do tworzenia stron; przygotowuje projekt graficzny strony internetowej; potrafi ustawić 
listy w wierszach i kolumnach na stronie internetowej; omawia wybrane atrybuty CSS i podaje 
przykłady ich stosowania; prawidłowo zapisuje, przechowuje i udostępnia dokumenty potrzebne do 
realizacji projektu. 
 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń zna elementy uproszczonego modelu komputera zgodny z ideą von Neumanna; dokonuje 
konwersji liczb między systemem szesnastkowym i binarnym; objaśnia funkcje poznanych urządzeń 
używanych w domu i poza nim; zna podstawowe możliwościami oprogramowania towarzyszącego 
wybranemu urządzeniu, np. drukarce 3D i przygotowuje model 3ZD do wydruku;  samodzielnie potrafi 
uruchomić drukarkę 3D i przygotować  i wykonuje przykładowy wydruk (w przypadku, gdy szkoła ma 
takie możliwości); rozumie, co oznacza przetwarzanie danych w bazach danych; definiuje relacje 
między tabelami; potrafi uzasadnić, dlaczego warto umieszczać dane w  kilku tabelach połączonych 
relacją; podczas rozwiązywania nowego problemu korzysta z doświadczeń zdobytych przy rozwiązaniu 
innego, podobnego problemu; planuje i tworzy formularz z podformularzem) zgodnie z treścią 
ćwiczenia; samodzielnie modyfikuje i tworzy kwerendy oraz raporty; wie, jaka jest korelacja między 
edytorem tekstu a bazą danych podczas tworzenia korespondencji seryjnej;  w edytorze tekstu 
przygotowuje listy seryjne i etykiety adresowe, korzystając z danych zapisanych w bazie danych; 
wykonuje modele trójwymiarowe z zachowaniem skali i wytycznych; tworzy modele, wykorzystując 
różne możliwości programu; opracowuje program zliczający wystąpienie znaku w tekście; korzysta z 
funkcji wyboru switch() (C++) do utworzenia menu programu; umieszcza w kodzie źródłowym funkcję 
getline() do wprowadzania napisów składających się z  wyrazów oddzielonych spacjami; pisze program 
realizujący algorytm szyfrowania przedstawieniowego ( opracowuje odpowiednie funkcje 
pomocnicze); pisze funkcję deszyfrowania przestawieniowego;  objaśnia szyfrowanie symetryczne i 
asymetryczne; pisze program realizujący algorytm wyszukiwania elementu w zbiorze uporządkowanym 
metodą połowienia; pisze program realizujący algorytm zachłanny wydawania reszty z  wykorzystaniem 
odpowiedniej funkcji; potrafi zapisać w postaci programu rekurencyjną realizację algorytmu 
obliczającego liczby Fibonacciego; rozumie różnicę między rekurencją a iteracją; na podstawie list 
kroków (podanych w podręczniku) tworzy programy: obliczania wartości dziesiętnej liczby zapisanej w 
dowolnym systemie i zapisujący liczbę dziesiętną w systemie liczbowym o określonej podstawie; 
potrafi zastosować schemat Hornera do obliczenia wartości wielomianu; analizuje funkcje skracającą 
ułamki zwykłe i dodająca ułamki zwykłe oraz stosuje je do napisania programów: skracającego ułamki 
zwykłe oraz dodającego ułamki zwykłe; definiuje funkcje: odejmującą, mnożącą oraz dzielącą ułamki 
zwykłe; wywołuje funkcje w programie głównym i testuje programy dla różnych danych; rozszerza 
system „podlewania ogrodu”, zgodnie z opisem w podręczniku; konstruuje robota, stosując elementy 
elektroniczne oraz programuje jego funkcje; pełni rolę koordynatora projektu grupowego, m.in.: 
określa i przydziela zadania szczegółowe; scala elementy projektu wykonane przez członków grupy w 
jeden projekt; tworzy stronę  internetową wzbogaconą o dodatkowe elementy;  potrafi tworzyć 
przyciski na stronie internetowej z elementów listy poprzez dodanie obramowania i innych atrybutów;  
stosuje wybrane atrybuty CSS; testuje stronę internetową, określając czy, projekt został wykonany 
zgodnie ze specyfikacją; pełni rolę koordynatora projektu grupowego; przydziela zadania szczegółowe; 
scala dokumenty wykonane przez członków grupy. 
 
 
Ocena celująca 
Uczeń potrafi narysować uproszczony model komputera zgodny z  ideą von Neumanna; samodzielnie 
potrafi dokonać zamiany między trzema systemami pozycyjnymi (dwójkowym, dziesiętnym 
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i szesnastkowym) w jednym zadaniu; wymienia parametry techniczne urządzeń cyfrowych podanych 
w specyfikacji technicznej; potrafi posługiwać się instrukcją obsługi urządzeń cyfrowych i poznawać 
samodzielnie możliwości towarzyszącego im oprogramowania; analizuje problemy występujące w 
utworzonej bazie danych i znajduje ich rozwiązanie; samodzielnie przygotowuje projekt bazy danych 
(składającej z trzech tabel) i potrafi ją wykonać w programie do tworzenia baz danych; samodzielnie 
projektuje wygląd formularzy, tworzy je i modyfikuje, korzystając z zaawansowanych możliwości 
modyfikacji formularzy, np. zmieniając różne własności; potrafi zaprojektować samodzielnie relacyjna 
bazę danych (składającą się z trzech tabel), ustala typy pól, projektuje wygląd formularzy; potrafi 
budować złożone kwerendy z dwóch lub więcej tabel połączonych; planuje i projektuje raporty; 
opracowuje własny szablon listu seryjnego; zapoznaje się z  możliwościami wybranego programu 
graficznego, korzystając z Pomocy i innych źródeł; przygotowuje złożone projekty z różnych dziedzin; 
uczestniczy w konkursach dotyczących grafiki komputerowej; tworzy zaawansowane programy 
wykorzystujące dane tekstowe i poznane funkcje; potrafi samodzielnie utworzyć algorytm i  program 
realizujący porównywanie tekstów; tworzy rozbudowane menu wyboru z wykorzystaniem funkcji 
switch() (C++); tworzy rozbudowane menu wyboru z wykorzystaniem z instrukcji if … elif (Python); 
omawia dziedziny gospodarki, w których wykorzystywane jest szyfrowanie danych; opracowuje 
rozbudowane anagramy i potrafi je zaprogramować; wyszukuje dodatkowe informacje na temat 
szyfrowania danych; omawia, czym się zajmuje stenografia, samodzielnie wyszukując informacje na 
ten temat; rozumie dokładnie technikę rekurencji (znaczenie stosu); potrafi ocenić, kiedy warto 
stosować iterację, a kiedy rekurencję; samodzielnie formułuje problem, do którego rozwiązania można 
zastosować rekurencję; zapisuje w postaci programu rekurencyjna wersję poznanego wcześniej 
algorytmu (np. algorytmu Euklidesa); korzysta samodzielnie z dodatkowej literatury fachowej; pisze 
program wykonujący konwersję liczb zapisanych w dowolnych podstawach; pisze program realizujący 
rekurencyjny algorytm zamiany liczby dziesiętnej na postać binarną; bierze udział w konkursach 
informatycznych i/lub olimpiadzie informatycznej; samodzielnie tworzy programy sterujące 
mikrokontrolerem; wykonuje wybrany inny system, np. system „Wycisz radio” po otwarciu drzwi do 
pokoju; proponuje tematykę własnego projektu, samodzielnie wyznacza zadania szczegółowe i  sposób 
ich realizacji; wykonuje samodzielnie projekt graficzny strony internetowej na wybrany przez siebie 
temat; tworzy własną stronę internetową wzbogaconą o dodatkowe elementy, w tym tabelami, 
listami, elementy dynamiczne; posługuje się arkuszem stylów; publikuje stronę w Internecie; 
proponuje tematykę własnego projektu, samodzielnie wyznacza zadania szczegółowe i  sposób ich 
realizacji. 
 

Język angielski P 

Maciej Rutkowski 
Ocena niedostateczna 
Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował 
podstawowej wiedzy, nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą 
nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę 
na kolejnych etapach. 
 
Ocena dopuszczająca (niski stopień spełnienia wymagań edukacyjnych) 
Uczeń zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i 
wymowie, zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia  
liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań. 
Słuchanie i czytanie: Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, w ograniczonym stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa, rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w 
ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie. 
Mówienie i pisanie: wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: pojedyncze wyrazy, zdania , w 
formie pisemnej dwa - trzy zdania, uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji, 
wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne, uczeń stosuje niewielki zakres 
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poznanego słownictwa oraz struktur, uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą 
zakłócać komunikację. 
 
Ocena dostateczna (podstawowy stopień spełnienia wymagań edukacyjnych) 
Uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, zna 
większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych 
w trudniejszych zadaniach. 
Słuchanie i czytanie: Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, częściowo poprawnie rozwiązuje zadania 
na czytanie i słuchanie. 
Mówienie i pisanie: wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość, uczeń 
przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i 
niespójne, uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, uczeń popełnia 
sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji. 
 
Ocena dobra (średni stopień spełnienia wymagań edukacyjnych) 
Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, zna 
wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne. 
Słuchanie i czytanie: Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 
Mówienie i pisanie: wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią 
długość, uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje, wypowiedzi ucznia są logiczne i w 
miarę spójne, uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury, uczeń popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji, uczeń stosuje odpowiednią formę i styl. 
 
Ocena bardzo dobra (wysoki stopień spełnienia wymagań edukacyjnych) 
Uczeń zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie 
wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które 
zwykle potrafi samodzielnie poprawić. 
Słuchanie i czytanie: Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie, zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi. 
Mówienie i pisanie: wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość, uczeń 
przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne, uczeń 
stosuje bogate słownictwo i struktury, uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, 
uczeń stosuje odpowiednią formę i styl. 
 
Ocena celująca  
Uczeń w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, wykazuje 
się dodatkową aktywnością, systematycznie bierze udział w dodatkowych zajęciach z języka 
angielskiego, odnosi sukcesy w konkursach języka angielskiego. 
 

Gabriela Steliga 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
– posługuje się całym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 
oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów 
przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy III liceum w zakresie podstawowym (wymagania 
szczegółowe), 
– rozumie wszystkie typowe wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w 
naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także wszystkie wypowiedzi pisemne o 
umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; samodzielnie 
tworzy wszystkie proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczeg.; uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie we wszystkich typowych, 
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również w miarę złożonych sytuacjach, oraz reaguje w  formie prostego tekstu pisanego w typowych 
sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; płynnie przetwarza tekst ustnie i 
pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 
– posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 
językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
kulturową, 
– dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów); współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i 
poza nimi); korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 
pamięta wyrazu; posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
– posługuje się większością zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 
oraz fonetycznych) umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów 
przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy III liceum w zakresie podstawowym (wymagania 
szczegółowe); rozumie większość typowych wypowiedzi ustnych o umiarkowanym stopniu złożoności, 
wypowiadanych w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także większość 
wypowiedzi pisemnych o umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 
– samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne i pisemne w 
zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie we 
większości typowych, również w miarę złożonych sytuacjach, oraz reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach szczeg.; w miarę płynnie 
przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczeg., 
– posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 
językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
kulturową, 
– dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów); współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i 
poza nimi); korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 
pamięta wyrazu; posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
– posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w 
zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy III liceum w zakresie podstawowym 
(wymagania szczegółowe), 
– rozumie typowe wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w 
naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także wypowiedzi pisemne o umiarkowanym 
stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; w większości samodzielnie 
tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w 
wymaganiach szczegółowych; uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w większości typowych, 
również w miarę złożonych sytuacji, oraz reaguje w  formie prostego tekstu pisanego w większości 
typowych sytuacji, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; komunikatywnie przetwarza 
tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; posiada podstawową 
wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się językiem angielskim, 
oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość kulturową,  
– dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów); współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i 
poza nimi); korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 
pamięta wyrazu; posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 
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Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
– posługuje się ograniczonym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w 
zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy III liceum w zakresie podstawowym 
(wymagania szczegółowe),  
– rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, wypowiadane w naturalnym tempie, w standardowej 
odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych; tworzy proste, w miarę spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczegółowych; uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie z pomocą 
nauczyciela w typowych sytuacjach, oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych 
sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; częściowo lub/i z pomocą 
nauczyciela przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; 
posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 
językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą  własną i obcą oraz wrażliwość 
kulturową, 
– dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów); współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i 
poza nimi); korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 
– stosuje podstawowe strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 
pamięta wyrazu. 
 

Karolina Strzelec 
Ocena niedostateczna 
Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą , zwykle nie okazuje zainteresowania 
przedmiotem, zwykle nie jest aktywny na lekcji, zwykle nie jest przygotowany do zajęć, zwykle nie 
odrabia pracy domowej. 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń zna i stosuje niewiele podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i 
wymowie, zna i stosuje część wprowadzonych struktur gramatycznych. Popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań, rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje zadania na czytanie. Przekazuje niewielką część istotnych informacji, wypowiedzi 
nie są płynne i są bardzo krótkie, wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne, stosuje wąski 
zakres słownictwa i struktur, liczne błędy czasami zakłócają komunikację. Czasami reaguje na 
wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego, zadaje najprostsze pytania, które 
wprowadzono w podręczniku i czasami odpowiada na nie. Zapisuje niewielką część informacji z tekstu 
słuchanego lub czytanego, okazuje zainteresowanie przedmiotem, rzadko jest aktywny na lekcji. Często 
nie jest przygotowany do zajęć, często nie odrabia pracy domowej. 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń zna i stosuje część wprowadzonych słów i wyrażeń. Popełnia sporo błędów w ich zapisie i 
wymowie. Zna i stosuje większość wprowadzonych struktur gramatycznych. Popełnia sporo błędów 
leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach, rozumie polecenia nauczyciela. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Przekazuje część istotnych informacji, 
wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie, wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne. 
Stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, popełnia sporo błędów, które nie 
zakłócają komunikacji. Zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia 
codziennego, odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich zapisuje część informacji z 
tekstu słuchanego lub czytanego. Czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem, czasami jest aktywny 
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na lekcji. Zwykle jest przygotowany do zajęć, zwykle odrabia pracę domową. 
 
Ocena dobra 
Uczeń zna i stosuje większość wprowadzonych słów i wyrażeń. Zwykle poprawnie je zapisuje i 
wymawia, zna i stosuje wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. Rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. Przekazuje wszystkie istotne informacje, wypowiedzi są zwykle płynne i mają odpowiednią 
długość. Wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne, stosuje bogate słownictwo i struktury, popełnia 
nieliczne błędy. Zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego. 
Zadaje pytania i odpowiada na nie, zapisuje lub przekazuje ustnie większość informacji z tekstu 
słuchanego lub czytanego. Okazuje zainteresowanie przedmiotem, jest aktywny na lekcji, zwykle jest 
przygotowany do zajęć. Regularnie odrabia pracę domową. 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń zna i stosuje wszystkie wprowadzone słowa  i wyrażenia. Poprawnie je zapisuje i wymawia , zna i 
stosuje wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne. Popełnia sporadyczne błędy leksykalno-
gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić. Rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi. Przekazuje 
wszystkie informacje, wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość, wypowiedzi są logiczne i 
spójne. Stosuje bogate słownictwo i struktury, popełnia sporadyczne błędy. Poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego. Samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie, zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub 
czytanego. Okazuje duże zainteresowanie przedmiotem, jest bardzo aktywny na lekcji. Jest 
przygotowany do zajęć, regularnie odrabia pracę domową. 
 
 

Język angielski R 

Katarzyna Ślusarczyk 
 
POZIOM PODSTAWOWY: Stopień dopuszczający, dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
* rozpoznaje formy gramatyczne i leksykalne przewidziane w rozkładzie materiału dla klasy III PLO 
(Focus 4) oraz stosuje je w prostym kontekście, 
* rozumie prostą wypowiedź pisemną i wykonuje typowe zadania do tekstu w stopniu dostatecznym,  
* rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi artykułowane wyraźnie w standardowej 
odmianie języka i wykonuje typowe zadania z nimi związane w stopniu dostatecznym, 
* tworzy krótkie, proste i zrozumiałe teksty; reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych 
sytuacjach,  
* tworzy proste wypowiedzi ustne używając podstawowego słownictwa oraz prostych form 
gramatycznych; reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach 
* w grupach zaawansowanych nie przewiduje się oceny dopuszczającej.  
Jeśli uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą  lub niedostateczną na semestr, wówczas zaleca się 
przeniesienie go do grupy mniej zaawansowanej. 
 
POZIOM PONADPODSTAWOWY: Stopień dobry, bardzo dobry, celujący otrzymuje uczeń, który: 
 
* posługuje się formami gramatycznymi i leksykalnymi przewidzianymi w rozkładzie materiału dla klasy  
III PLO (Focus 4) 
* rozumie wypowiedź pisemną i wykonuje zadania do tekstu w stopniu minimum dobrym, 
* rozumie wypowiedzi ze słuchu i wykonuje zadania z nim związane w stopniu minimum dobrym, 
* tworzy złożone wypowiedzi pisemne, właściwie stosując struktury, słownictwo, pisownię oraz 
interpunkcję; reaguje w formie tekstu pisanego w typowych i problemowych sytuacjach, 
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* tworzy złożone wypowiedzi ustne używając różnorodnego słownictwa oraz poprawnych form 
gramatycznych; reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych i problemowych sytuacjach, 
* przetwarza tekst ustnie i pisemnie (np. przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, audiowizualnych oraz tekstach obcojęzycznych), 
* dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, 
* korzysta ze źródeł informacji w języku obcym,  
* stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu, 
* posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), 
* w grupach mniej zaawansowanych nie przewiduje się oceny celującej.  
Jeśli uczeń wykazuje umiejętności wykraczające poza program dla danej grupy, wówczas zaleca się 
przeniesienie go do grupy bardziej zaawansowanej. 
 

Dorota Wolińska 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Zwykle nie okazuje zainteresowania 
przedmiotem, zwykle nie jest aktywny na lekcji, zwykle nie jest przygotowany do zajęć, zwykle nie 
odrabia pracy domowej. 
 
Ocena dopuszczająca 

 zna i stosuje niewiele podstawowych słów i wyrażeń; popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie 

 zna i stosuje część wprowadzonych struktur gramatycznych; popełnia liczne błędy leksykalno-
gramatyczne we wszystkich typach zadań, rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na słuchanie, rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje zadania na czytanie 

 przekazuje niewielką część istotnych informacji, wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie, 
wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne, stosuje wąski zakres słownictwa i struktur, 
liczne błędy czasami zakłócają komunikację, czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych 
sytuacjach życia codziennego zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w podręczniku i 
czasami odpowiada na nie 

 zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego, okazuje zainteresowanie 
przedmiotem, ale rzadko jest aktywny na lekcji, często nie jest przygotowany do zajęć, często nie 
odrabia pracy domowej 
 

Ocena dostateczna 

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

gramatycznych w trudniejszych zadaniach, rozumie polecenia nauczyciela, częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, przekazuje część istotnych informacji, wypowiedzi nie są  
zbyt płynne i są dość krótkie, wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne 

 stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, popełnia sporo błędów, które nie 
zakłócają komunikacji, zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia 
codziennego, odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich, zapisuje część informacji z  
tekstu słuchanego lub czytanego 

 czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem, czasami jest aktywny na lekcji 

 zwykle jest przygotowany do zajęć, zwykle odrabia pracę domową 
 

Ocena dobra 

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

 przekazuje wszystkie istotne informacje, wypowiedzi są zwykle płynne i mają odpowiednią długość 
 wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne, stosuje bogate słownictwo i struktury, popełnia nieliczne 

błędy 

 zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego, zadaje pytania  
i odpowiada na nie, zapisuje lub przekazuje ustnie większość informacji z tekstu słuchanego lub 
czytanego 

 okazuje zainteresowanie przedmiotem, jest aktywny na lekcji,  
 zwykle jest przygotowany do zajęć, regularnie odrabia pracę domową 

 
Ocena bardzo dobra 
 zna i stosuje wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia 

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

 rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, zwykle potrafi 
uzasadnić swoje odpowiedzi, przekazuje wszystkie informacje, wypowiedzi są płynne i mają 
odpowiednią długość, wypowiedzi są logiczne i spójne, stosuje bogate słownictwo i struktury, 
popełnia sporadyczne błędy 

 poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego, samodz ielnie 
zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie, zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z  tekstu 
słuchanego lub czytanego, okazuje duże zainteresowanie przedmiotem,  

 jest bardzo aktywny na lekcji, jest przygotowany do zajęć, regularnie odrabia pracę domową 
 

Ocena celująca 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone 
programem nauczania. (W świetle obowiązujących przepisów ocena ucznia ma wynikać ze stopnia 
przyswojenia przez niego treści wynikających z podstawy programowej. Ustalenie wymagań na ocenę 
celującą należy do nauczyciela, ale muszą one być zgodne z prawem. Jeżeli uczeń wykazuje 
zainteresowanie poszerzaniem wiedzy, można go za to nagrodzić dodatkowo, ale wiedza wykraczająca 
poza program nie może być elementem koniecznym do uzyskania oceny celującej – art. 44b ust. 3 
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361). 
 

Język francuski 

Iwona Czaicka 
 
Uczeń posługuje się (ustnie i pisemnie) w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych) umożliwiającym realizację tematów 
wskazanych w wymaganiach szczegółowych w zakresie rozumienia, tworzenia wypowiedzi oraz 
reagowania na wypowiedzi. 
 
Osiągnięcia podstawowe (na ocenę dopuszczającą lub dostateczną): 
 
Uczeń: określa główną myśl tekstu i znajduje w nim określone informacje;  rozróżnia rodzaje tekstów 
informacyjnych (ogłoszenie, plakat, opis); nawiązuje kontakt z nową osobą; prosi o / udziela rady; pyta  
o drogę; zaprasza / przyjmuje / odrzuca zaproszenie (do kina, na urodziny, itp.); wyraża proste opinie 
na dany temat; posługuje się liczebnikami w pełnym zakresie; opowiada w kilku zdaniach o swojej 
przyszłości i przeszłości; na każdy z realizowanych tematów z poniższych zakresów wypowiada się w 
minimum kilku zdaniach: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i 
usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i 
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społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach obszaru francuskojęzycznego oraz o kraju ojczystym, z 
uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym 
znajomości problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności; korzysta ze źródeł 
informacji w języku francuskim; stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu) oraz strategie kompensacyjne (np. parafraza, definicja); posiada świadomość 
językową (np. podobieństw i różnic między językami); w typowych przykładach unika powtórzeń 
stosując zaimki; rozpoznaje poznane czasy w typowych przykładach; pisze krótką notatkę o 
charakterze informacyjnym  
(ok. 60 słów); reaguje na słyszane komunikaty w języku francuskim. 
Przy odpowiedzi na ocenę dopuszczającą  uczeń formułuje odpowiedzi przy wyraźnej pomocy 
nauczyciela. 
 
Osiągnięcia ponadpodstawowe (na ocenę dobrą, bardzo dobrą, celującą): 
Uczeń wykazuje się umiejętnościami z poziomu podstawowego, a ponadto : przetwarza dany tekst  
ustnie lub pisemnie; stosuje poznane struktury gramatyczne w relacjach, w dialogach, w opisach; 
przekonuje rozmówcę do swojego punktu widzenia, negocjuje; przytacza słowa czyjeś lub swoje; 
formułuje zakazy / nakazy; wyraża opinie na każdy wskazany temat; komentuje dane statystyczne / 
wykresy; snuje przypuszczenia; pisze list / charakterystykę / opowiadanie ( ok. 100 - 120 słów – db; 
120 – 150 słów – bdb ), w trakcie wypowiedzi unika powtórzeń stosując synonimy, zaimki; zadaje 
pytania na 3 sposoby; swobodnie posługuje się poznanymi strukturami gramatycznymi stosownie do 
sytuacji komunikacyjnej; w  wypowiedziach ustnych i pisemnych wykorzystuje zróżnicowane struktury 
leksykalno-gramatyczne ( m.in. idiomy, słownictwo potoczne ), adekwatnie do realizowanego tematu z 
zakresu podanego w wymaganiach podstawowych.  
Na poziomie ponadpodstawowym (na ocenę dobrą, bardzo dobrą) uczeń odpowiada samodz ielnie, w 
sposób komunikatywny, płynny, używa zróżnicowanych struktur i wykazuje się znajomością 
słownictwa z wcześniej realizowanych zakresów tematycznych 
Ocenę celującą  otrzymuje osoba, która: wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza w/w 
oczekiwane osiągnięcia; zdobyła miejsce w olimpiadzie / konkursie językowym, bądź systematycznie 
czyta i streszcza dodatkowe teksty kultury i wykonuje dodatkowe ćwiczenia; wszystkie oceny 
cząstkowe są na poziomie przynajmniej bardzo dobrym, a oprócz tego, uczeń ma też oceny cząstkowe 
celujące. 
 
 

Bernadetta Knott 
 
Uczeń posługuje się (ustnie i pisemnie) bogatym zasobem środków językowych z każdego 
zrealizowanego zakresu tematycznego, aby samodzielnie zrozumieć i sformułować wypowiedzi o 
różnorodnej formie i długości, uczestniczyć w rozmowie i płynnie zareagować w sposób zrozumiały i 
adekwatny do sytuacji komunikacyjnej oraz zmienić formę przekazu ustnego lub pisemnego we 
wskazanym zakresie. 
 
Osiągnięcia podstawowe (na ocenę dopuszczającą lub dostateczną): 
 
Uczeń: określa główną myśl tekstu i znajduje w nim określone informacje;  rozróżnia rodzaje tekstów 
informacyjnych (ogłoszenie, plakat, opis); nawiązuje kontakt z nową osobą; prosi o / udziela rady; 
zaprasza / przyjmuje / odrzuca zaproszenie ; wyraża  opinie na dany temat; posługuje się liczebnikami 
w pełnym zakresie; opowiada w kilku zdaniach o swojej przyszłości; opowiada o wybranym przez siebie 
wydarzeniu z przeszłości w kilku zdaniach; na każdy z realizowanych tematów wypowiada się w 
minimum 8 zdaniach; wskazuje drogę używając ; w typowych przykładach unika powtórzeń stosując 
zaimki; rozpoznaje poznane czasy w typowych przykładach; pisze krótką notatkę o charakterze 
informacyjnym (ok. 60 słów); reaguje na słyszane komunikaty w języku francuskim; przedstawia zalety i 
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wady różnych rozwiązań i poglądów; wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń; przekazuje w języku 
francuskim informacje sformułowane w języku polskim. 
Przy odpowiedzi na ocenę dopuszczają cą  uczeń formułuje odpowiedzi przy wyraźnej pomocy 
nauczyciela. 
 
Osiągnięcia ponadpodstawowe (na ocenę dobrą, bardzo dobrą, celującą): 
Uczeń:  oddziela fakty od opinii, przetwarza dany tekst ustnie lub pisemnie; stosuje poznane tryby i 
czasy w relacjach, w dialogach, w opisach; przytacza słowa czyjeś lub swoje; formułuje zakazy / nakazy; 
wyraża opinie na każdy temat; snuje przypuszczenia; pisze list / charakterystykę / , w trakcie 
wypowiedzi unika powtórzeń stosując synonimy, zaimki; zadaje pytania na 3 sposoby; swobodnie 
posługuje się poznanymi czasami i trybami (zgodność czasów ) stosownie do sytuacji komunikacyjnej; 
w  wypowiedziach ustnych i pisemnych wykorzystuje zróżnicowane struktury leksykalno-gramatyczne ( 
m.in. idiomy, słownictwo potoczne ), adekwatnie do realizowanego tematu; domyśla się znaczenia 
słów z kontekstu; korzysta ze źródeł informacji w języku francuskim; logicznie dobiera argumenty; 
negocjuje w trudnych sytuacjach życiowych; aktywnie uczestniczy w  rozmowie; komentuje. 
Na poziomie ponadpodstawowym (na ocenę dobrą, bardzo dobrą) uczeń odpowiada samodz ielnie, w 
sposób komunikatywny, płynny, używa zróżnicowanych struktur i wykazuje się znajomością 
słownictwa z wcześniej realizowanych zakresów tematycznych 
Ocenę celującą  otrzymuje osoba, która: wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza w/w 
oczekiwane osiągnięcia; zdobyła miejsce w olimpiadzie / konkursie językowym bądź systematycznie 
czyta i streszcza dodatkowe teksty kultury i wykonuje dodatkowe ćwiczenia, oceny cząstkowe są na 
poziomie przynajmniej bardzo dobrym. 
 

Język hiszpański 

Justyna Klinowska 
Ocena celująca 
Uczeń zna i posługuje się swobodnie i w pełni poprawnie bogatym zasobem struktur leksykalno-
gramatycznych objętym programem nauczania lub wykraczającymi poza niego; bezbłędnie rozwiązuje 
różne zadania zamknięte i otwarte w typowych i nietypowych kontekstach leksykalno-gramatycznych;  
tworzy złożone spójne i logiczne wypowiedzi ustne z zachowaną płynnością; potrafi swobodnie 
nawiązać i prowadzić rozmowę na różne tematy; stosuje stosownie do sytuacji styl formalny 
i nieformalny; reaguje spontanicznie i bezbłędnie w typowych i nietypowych, również w miarę 
złożonych sytuacjach dnia codziennego; bezbłędnie przetwarza ustnie tekst w języku obcym lub w 
języku polskim informacje sformułowane w tym języku obcym; posługuje się bardzo szerokim 
zakresem złożonych struktur leksykalnych i gramatycznych przewidzianych w programie nauczania i 
wykraczającym poza niego; popełnia sporadycznie drobne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie 
zakłócają komunikacji. Rozumie bezbłędnie ogólny i szczegółowy sens oraz kontekst złożonych 
wypowiedzi ustnych, wypowiadanych w naturalnym lub szybszym tempie w standardowej odmianie i 
niestandardowej, potocznej odmianie języka; potrafi bezbłędnie rozpoznać intencje mówiącego, 
bezbłędnie znajduje kluczowe i szczegółowe informacje; spontanicznie reaguje na polecenia, 
bezbłędnie układa informacje w określonym porządku, bezbłędnie wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wypowiedzi, bezbłędnie rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; 
rozumie bezbłędnie ogólny i szczegółowy sens oraz kontekst wypowiedzi pisemnych o dużym stopniu 
złożoności, potrafi rozpoznać intencje mówiącego, bezbłędnie znajduje kluczowe i szczegółowe 
informacje. Bezbłędnie układa informacje w określonym porządku, bezbłędnie wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w tekście, bezbłędnie rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 
Bezbłędnie rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, bezbłędnie odróżnia 
informacje o faktach od opinii. Tworzy tekst zawierający wszystkie elementy polecenia, bezbłędnie 
przetwarza pisemnie tekst w języku obcym lub w języku polskim informacje sformułowane w tym 
języku obcym. Posługuje się bardzo szerokim zakresem złożonych struktur leksykalnych i 



29 
 

gramatycznych przewidzianych w programie nauczania lub wykraczającymi poza niego. Sporadycznie 
popełnia drobne leksykalne, gramatyczne i ortograficzne błędy, które nie zaburzają komunikacji, 
poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne. 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń zna i posługuje się swobodnie i poprawnie dość bogatym zasobem struktur leksykalno-
gramatycznych objętym programem nauczania lub wykraczającymi poza niego; w zdecydowanej 
większości poprawnie rozwiązuje różne zadania zamknięte i otwarte w typowych i nietypowych 
kontekstach gramatyczno-leksykalnych. Tworzy proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne z 
zachowaną płynnością, potrafi w miarę swobodnie nawiązać i prowadzić rozmowę. Reaguje ustnie w 
sposób zrozumiały w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach dnia codziennego; w większości  
poprawnie przetwarza ustnie tekst w języku obcym lub w języku polskim informacje sformułowane w 
tym języku obcym; posługuje się szerokim zakresem złożonych struktur gramatycznych i leksykalnych 
przewidzianym w programie nauczania, popełnia nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, 
niezakłócające komunikacji. Rozumie bezbłędnie ogólny i szczegółowy sens oraz kontekst wypowiedzi 
ustnych o umiarkowanym stopniu złożoności wypowiadanych w naturalnym tempie w standardowej 
odmianie języka, potrafi rozpoznać intencje mówiącego, znajduje kluczowe i szczegółowe informacje. 
Reaguje na polecenia, układa informacje w określonym porządku, wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. Rozumie 
bezbłędnie ogólny i szczegółowy sens oraz kontekst wypowiedzi pisemnych o umiarkowanym stopniu 
złożoności; potrafi rozpoznać intencje mówiącego, znajduje kluczowe i szczegółowe informacje. 
Układa informacje w określonym porządku, wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w 
tekście, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. Rozpoznaje związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, odróżnia informacje o faktach od opinii; tworzy proste, spójne i logiczne wypowiedzi 
pisemne, reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych, również w miarę złożonych 
sytuacjach, tworzy tekst zawierający wszystkie lub prawie wszystkie elementy polecenia, w większości  
poprawnie przetwarza pisemnie tekst w języku obcym lub w języku polskim informacje sformułowane 
w tym języku obcym, posługuje się szerokim zakresem prostych struktur leksykalnych i gramatycznych 
przewidzianym w programie nauczania, popełnia sporadyczne błędy leksykalne, gramatyczne i 
ortograficzne, które nie zaburzają komunikacji, poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne. 
 
Ocena dobra: 
Uczeń zna i posługuje się w miarę swobodnie i nie zawsze w pełni poprawnie dość bogatym zasobem 
struktur leksykalno-gramatycznych objętym programem nauczania lub wykraczającymi poza niego, w 
większości poprawnie rozwiązuje różne zadania zamknięte i otwarte w typowych i nietypowych 
kontekstach gramatyczno-leksykalnych. Tworzy proste, spójne, logiczne w miarę płynne wypowiedzi 
ustne, potrafi nawiązać i prowadzić rozmowę, reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych 
sytuacjach dnia codziennego; w miarę poprawnie przetwarza ustnie tekst w języku obcym lub w języku 
polskim informacje sformułowane w tym języku obcym, posługuje się dość szerokim zakresem 
prostych struktur gramatycznych i leksykalnych przewidzianym w programie nauczania, popełnia 
małoliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które czasami zakłócają komunikację. Prawie zawsze 
rozumie ogólny i szczegółowy sens oraz kontekst wypowiedzi ustnych o umiarkowanym stopniu 
złożoności wypowiadanych w naturalnym tempie w standardowej odmianie języka czasami nie potrafi 
rozpoznać intencji mówiącego, znajduje większość kluczowych i szczegółowych informacji. Nie zawsze 
reaguje na polecenia, nie całkiem poprawnie układa informacje w określonym porządku; w większości 
wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w wypowiedzi, nie zawsze rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi. Prawie zawsze rozumie ogólny i szczegółowy sens oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnych o umiarkowanym stopniu złożoności, czasami nie potrafi rozpoznać intencji 
mówiącego, znajduje większość kluczowych i szczegółowych informacji. Nie całkiem poprawnie układa  
informacje w określonym porządku; w większości wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w 
tekście, nie zawsze rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. Nie zawsze rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, nie zawsze odróżnia informacje o faktach od opinii; tworzy proste, 
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prawie zawsze spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, reaguje w formie prostego tekstu pisanego w 
typowych sytuacjach, tworzy tekst zawierający prawie wszystkie elementy polecenia, w miarę 
poprawnie przetwarza pisemnie tekst w języku obcym lub w języku polskim informacje sformułowane 
w tym języku obcym, posługuje się dość szerokim zakresem prostych struktur leksykalnych i 
gramatycznych przewidzianym w programie nauczania, popełnia małoliczne błędy leksykalne, 
gramatyczne i ortograficzne, które czasami zaburzają komunikację, nie zawsze poprawnie stosuje znaki 
interpunkcyjne. 
 
Ocena dostateczna: 
Uczeń zna i posługuje się poprawnie podstawowym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych 
objętym programem nauczania lub wykraczającymi poza niego, w większości poprawnie rozwiązuje 
różne zadania zamknięte i otwarte w typowych kontekstach gramatyczno-leksykalnych. Tworzy proste, 
dość spójne i logiczne wypowiedzi ustne z niewielkimi zaburzeniami płynności, nie zawsze potrafi 
nawiązać i prowadzić rozmowę, nie ogranicza się do reakcji na pytania i sugestie nauczyciela, ale 
często korzysta z jego pomocy, reaguje w sposób raczej zrozumiały w typowych sytuacjach dnia 
codziennego, nie zawsze poprawnie przetwarza ustnie tekst w języku obcym lub w języku polskim 
informacje sformułowane w tym języku obcym, posługuje się dość ograniczonym zakresem prostych 
struktur gramatycznych i leksykalnych przewidzianym w programie nauczania, popełnia liczne błędy 
gramatyczne i leksykalne, które czasami zakłócają komunikację. Rozumie ogólny i szczegółowy sens 
oraz kontekst prostych wypowiedzi ustnych wypowiadanych w naturalnym tempie w standardowej 
odmianie języka; często nie potrafi rozpoznać intencji mówiącego, znajduje więcej niż połowę 
kluczowych i szczegółowych informacji. Czasami nie reaguje na polecenia; popełnia liczne błędy przy 
układaniu informacji w określonym porządku, nie zawsze wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w wypowiedzi, nie zawsze rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. Rozumie 
ogólny i szczegółowy sens oraz kontekst prostych wypowiedzi pisemnych; często nie potrafi rozpoznać 
intencji mówiącego, znajduje więcej niż połowę kluczowych i szczegółowych informacji. Popełnia liczne 
błędy przy układaniu informacji w określonym porządku; nie zawsze wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekście, nie zawsze rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. Nie zawsze 
rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, nie zawsze odróżnia informacje o faktach 
od opinii; tworzy proste, dość spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, reaguje w sposób raczej 
zrozumiały w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, tworzy tekst zawierający 
większość elementów polecenia, nie zawsze poprawnie przetwarza pisemnie tekst w języku obcym lub 
w języku polskim informacje sformułowane w tym języku obcym, posługuje się dość ograniczonym 
zakresem prostych struktur leksykalnych i gramatycznych przewidzianym w programie nauczania, 
popełnia liczne błędy leksykalne, gramatyczne i ortograficzne, które czasami zaburzają komunikację, 
często niepoprawnie stosuje znaki interpunkcyjne. 
 
Ocena dopuszczająca: 
Uczeń zna i posługuje się nie zawsze w pełni poprawnie podstawowym zasobem struktur leksykalno-
gramatycznych objętym programem nauczania lub wykraczającymi poza niego, co najmniej w połowie  
poprawnie rozwiązuje różne zadania zamknięte i otwarte w typowych kontekstach gramatyczno-
leksykalnych. Tworzy proste, w miarę spójne i logiczne wypowiedzi ustne z zaburzeniami płynności, 
potrafi nawiązać i prowadzić rozmowę, ale z pomocą nauczyciela; często ogranicza się do reakcji na 
jego pytania i sugestie, reaguje w sposób nie zawsze zrozumiały w typowych sytuacjach dnia 
codziennego, często błędnie przetwarza ustnie tekst w języku obcym lub w języku polskim informacje 
sformułowane w tym języku obcym, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem prostych struktur 
gramatycznych i leksykalnych przewidzianym w programie nauczania, popełnia bardzo liczne błędy 
gramatyczne i leksykalne, które zakłócają komunikację. Nie całkiem rozumie ogólny i szczegółowy sens 
oraz kontekst prostych wypowiedzi ustnych wypowiadanych w naturalnym tempie w standardowej 
odmianie języka, często nie potrafi rozpoznać intencji mówiącego, znajduje przynajmniej połowę 
kluczowych i szczegółowych informacji. Często nie reaguje na polecenia, popełnia bardzo liczne błędy 
przy układaniu informacji w określonym porządku, często błędnie wyciąga wnioski wynikające z 
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informacji zawartych w wypowiedzi, często nie rozróżnia formalnego i nieformalnego stylu 
wypowiedzi. Nie całkiem rozumie ogólny i szczegółowy sens oraz kontekst prostych wypowiedzi 
pisemnych; często nie potrafi rozpoznać intencji mówiącego, znajduje przynajmniej połowę 
kluczowych i szczegółowych informacji. Popełnia bardzo liczne błędy przy układaniu informacji w 
określonym porządku. Często błędnie wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w tekście, 
często nie rozróżnia formalnego i nieformalnego stylu tekstu. Często nie rozpoznaje związków między 
poszczególnymi częściami tekstu, często nie odróżnia informacji o faktach od opinii. Tworzy proste, w 
miarę spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, reaguje w sposób nie zawsze zrozumiały w formie 
prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, tworzy tekst zawierający przynajmniej połowę 
elementów polecenia, często błędnie przetwarza pisemnie tekst w języku obcym lub w języku polskim 
informacje sformułowane w tym języku obcym, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem prostych 
struktur leksykalnych i gramatycznych przewidzianym w programie nauczania, popełnia bardzo liczne 
błędy leksykalne, gramatyczne i ortograficzne, które zaburzają komunikację, niepoprawnie stosuje 
znaki interpunkcyjne. 
 
Ocena niedostateczna: 
-Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą  

Język łaciński 

Teresa Wnętrzak 
Ocena dopuszczająca:  
- Uczeń zna alfabet łaciński, zna podstawową terminologię gramatyczną, potrafi czytać i pisać w języku 
łacińskim. Korzysta ze środków dydaktycznych w stopniu umożliwiającym elementarne rozumienie 
treści, które przekazują (słownik i tablice gramatyczne). Rozpoznaje, z dostępem do informacji, formy 
rzeczowników i przymiotników, rozpoznaje, z dostępem do informacji, formy czasowników wszystkich 
czasów indicatiwu. Opanował wiedzę i umiejętności o charakterze niezbędności 
wewnątrzprzedmiotowej, umożliwiające naukę w klasie programowo wyższej.  
- Uczeń odpowiada w języku polskim na podstawowe pytania dotyczące omówionego uprzednio 
tekstu preparowanego w języku łacińskim z dostępem do informacji. 
- Uczeń potrafi, z dostępem do informacji, przełożyć proste zwroty i wyrażenia łacińskie ; potrafi, z 
dostępem do informacji, przełożyć najprostsze zdania łacińskie; potrafi, z dostępem do informacji, 
przełożyć pojedyncze frazy występujące w prostym tekście łacińskim. 
 
- Uczeń wymienia i nazywa podstawowe zależności między kulturą śródziemnomorską  a kulturą polską 
i światową; opanował pamięciowo zasób wyrażeń i zwrotów łacińskich stosowanych współcześnie; 
wykonuje, z dostępem do informacji, zadania o podstawowym stopniu trudności (analiza prostych 
tekstów kultury pod kątem ich związków z tradycją antyczną); przystępuje do wykonania zadanego 
przez nauczyciela projektu. 
 
Ocena dostateczna:  
- Uczeń potrafi płynnie czytać w języku łacińskim. Poprawnie stosuje terminologię gramatyczną. 
Rozpoznaje, z dostępem do informacji, i poprawnie przekłada na język polski formy czasowników 
regularnych i czasownika esse. Rozpoznaje, z dostępem do informacji, i poprawnie przekłada na język 
polski formy rzeczowników i przymiotników oraz rozpoznaje ich rodzaj gramatyczny. Rozpoznaje, z 
dostępem do informacji, podstawowe konstrukcje gramatyczne. Rozpoznaje, z dostępem do 
informacji, pozostałe formy gramatyczne. Identyfikuje i właściwie wyjaśnia, z dostępem do informacji, 
występujące w zdaniu łacińskim formy gramatyczne. Potrafi rozwiązać ćwiczenie gramatyczne o 
elementarnym stopniu trudności. Rrozumie zastosowanie form gramatycznych i struktur składniowych 
w sytuacjach typowych. 
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- Odpowiada w języku polskim na pytania do nieznanego mu wcześniej tekstu preparowanego w 
języku łacińskim, z dostępem do informacji, korzysta z pomocy dydaktycznych w pracy z tekstem 
łacińskim. 
- Uczeń, z dostępem do informacji, dokonuje przekładu najprostszego tekstu preparowanego; potrafi 
przełożyć podstawowe konstrukcje składniowe w zdaniach łacińskich. 
- Uczeń wyjaśnia rolę cywilizacji śródziemnomorskiej w rozwoju  kultury europejskiej; tłumaczy 
obecność tradycji antycznej w omawianych tekstach kultury epok późniejszych; opanował pamięciowo 
zasób wyrażeń i zwrotów łacińskich stosowanych współcześnie; wyjaśnia łacińską etymologię 
słownictwa naukowego w języku polskim; interpretuje wiadomości o kulturze antycznej i porównuje z 
elementami posiadanej wiedzy humanistycznej; wykonuje, z dostępem do informacji i samodzielnie, 
zadania o niewielkim stopniu trudności; realizuje projekt na wskazany temat z kultury antycznej. 
 
Ocena dobra:  
- Uczeń poprawnie stosuje terminologię gramatyczną. Rozpoznaje, z dostępem do informacji, i 
poprawnie przekłada na język polski formy czasowników regularnych. Rozpoznaje, z dostępem do 
informacji, i poprawnie przekłada na język polski formy rzeczowników i przymiotników oraz rozpoznaje 
ich rodzaj gramatyczny. Rozpoznaje, z dostępem do informacji, i dokonuje poprawnego przekładu 
łacińskich konstrukcji gramatycznych i struktur składniowych. Potrafi, z dostępem do informacji, 
rozpoznać i poprawnie przełożyć pozostałe formy gramatyczne. Potrafi poprawnie odmieniać 
rzeczowniki i przymiotniki z dostępem do informacji. Potrafi tworzyć formy wszystkich czasów 
indikatiwu czasowników regularnych, z dostępem do informacji. Bierze aktywny udział w lekcji. 
Prezentuje wyniki swojej pracy na forum klasy (wykonywanie ćwiczeń gramatycznych). Stosuje 
znajomość form gramatycznych i struktur składniowych w sytuacjach typowych. 
- Uczeń wskazuje w tekście łacińskim odpowiedzi na pytania postawione w języku polskim; korzysta z 
pomocy dydaktycznych w pracy z tekstem łacińskim; potrafi postawić pytania w języku polskim do 
tekstu łacińskiego; bierze aktywny udział w lekcji; prezentuje w języku polskim treść tekstu łacińskiego 
na forum klasy. 
- Uczeń z dostępem do informacji dokonuje przekładu tekstów preparowanych z podręcznika; bierze 
aktywny udział w lekcji i przedstawia propozycje przekładu tekstu w sytuacjach typowych; prezentuje 
wyniki pracy z tekstem na forum klasy. 
- Uczeń wykazuje zainteresowanie kulturą antyczną i jej rolą w rozwoju cywil izacji europejskiej; 
samodzielnie rozpoznaje obecność i rolę tradycji antycznej w tekście kultury; poprawnie posługuje się 
poznanymi pojęciami; opanował pamięciowo zasób wyrażeń i zwrotów łacińskich stosowanych 
współcześnie; wyjaśnia łacińską i grecką etymologię  słownictwa naukowego w języku polskim; 
rozpoznaje cytaty z literatury łacińskiej; samodzielnie dociera do źródeł i informacji wskazanych przez  
nauczyciela w realizacji projektu na wybrany temat z kultury antycznej; bierze aktywny udział w lekcji ;  
w sposób jasny i poprawny prezentuje wyniki swojej pracy na forum klasy. 
 
Ocena bardzo dobra:  
- Uczeń opanował treści nauczania z nauki o języku oraz poprawnie stosuje terminologię gramatyczną . 
Potrafi płynnie czytać po łacinie, zachowując poprawny akcent . Wykonuje bezbłędnie zadania proste i 
pamięciowe (ćwiczenia gramatyczne). Sprawnie korzysta ze wszystkich środków dydaktycznych. 
Dokonuje poprawnego przekładu tekstu łacińskiego preparowanego z dostępem  do informacji. 
Prezentuje i wyjaśnia wyniki swojej pracy na forum klasy. Stosuje znajomość form gramatycznych i 
struktur składniowych w sytuacjach problemowych. Opanował wiedzę o charakterze niezbędności 
międzyprzedmiotowej. 
- Uczeń prawnie korzysta z pomocy dydaktycznych w pracy z tekstem łacińskim; streszcza w języku 
polskim przeczytany tekst łaciński; bierze aktywny udział w lekcji; proponuje rozwiązania problemów 
związanych z treścią tekstu łacińskiego; prezentuje w języku polskim treść tekstu łacińskiego na forum 
klasy. 
- Uczeń samodzielnie, z dostępem do informacji, dokonuje przekładu tekstów łacińskich z podręcznika ;  
bierze aktywny udział w lekcji i przedstawia propozycje przekładu tekstu w sytuacjach problemowych ;  
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dokonuje literackiego przekładu tekstu, zwracając uwagę na poprawność leksykalną i stylistyczną 
tekstu. 
- Uczeń potrafi w sposób przekrojowy wykrywać związki tradycji antycznej z kulturą epok późniejszych ;  
samodzielnie rozpoznaje obecność i rolę tradycji antycznej w tekście kultury; wykorzystuje posiadaną 
wiedzę kulturową przy rozwiązywaniu nowych zadań; opanował pamięciowo zasób wyrażeń i zwrotów 
łacińskich stosowanych współcześnie ; wyjaśnia łacińską i grecką etymologię  słownictwa naukowego w 
języku polskim; rozpoznaje cytaty z literatury łacińskiej; zna tekst łaciński wybranych modlitw oraz  
Mszy Świętej; realizuje w sposób oryginalny projekt na temat wybranego zagadnienia z kultury 
antycznej. 
 
Ocena celująca:  
- Uczeń zna gramatykę łacińską w stopniu określonym przez wymagania programowe. Systematycznie 
wzbogaca swoją wiedzę, samodzielnie dokonuje przekładu tekstu łacińskiego, samodzielnie rozwiązuje 
zadania złożone i problemowe. Wykonuje każdy rodzaj ćwiczeń o dowolnym stopniu trudności. 
Uczestniczy w zajęciach dodatkowych proponowanych uczniom przez uczelnie wyższe (np. Akademia 
Ignatianum - program otwarty „Łacina żywa, Łacina wokół nas”). 
- Uczeń omawia i porównuje ze sobą w sposób krytyczny przeczytane teksty łacińskie. 
- Uczeń potrafi samodzielnie, z dostępem do informacji, dokonywać przekładu wskazanych tekstów 
spoza podręczników; dokonuje przekładu tekstu, poprawnego pod względem leksykalnym, 
gramatycznym i stylistycznym. 
- Uczeń interesuje się rozwojem i recepcją kultury antycznej w epokach późniejszych, a jego wiedza w 
tej dziedzinie wykracza poza program nauczania; jest oczytany w literaturze naukowej i 
popularnonaukowej odnoszącej się do zagadnień związanych z kulturą antyczną; uczestniczy w 
zajęciach dodatkowych proponowanych uczniom przez uczelnie wyższe (np. Akademia Ignatianum - 
program otwarty „Łacina żywa, Łacina wokół nas”) 
 

Język niemiecki 

Lucyna Majka 
OCENA CELUJĄCA 
W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń powinien zawsze bezbłędnie i w całości zrozumieć 
sens sytuacji komunikacyjnych i intencje rozmówcy, zawsze bezbłędnie zrozumieć instrukcje 
nauczyciela, zawsze bezbłędnie zrozumieć sens oraz umieć wyszukiwać informacje szczegółowe w 
wypowiedziach i dialogach. 
W zakresie sprawności mówienia uczeń powinien potrafić zawsze bezbłędnie  zadawać pytania o 
różnym stopniu trudności i udzielać odpowiedzi, zdobywać i udzielać informacji o typowych sytuacjach 
dnia codziennego, płynnie formułować dłuższą wypowiedź używając bogatego słownictwa i struktur, 
inicjować i podtrzymywać rozmowę dotyczącą typowej sytuacji dnia codziennego, opanować 
poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego. 
W zakresie sprawności czytania uczeń powinien rozumieć powszechnie spotykane dokumenty 
omawiane na zajęciach, tj. menu, rozkład jazdy, ogłoszenia, reklamy, maile i instrukcje , potrafić 
wyszukiwać konkretne informacje w dłuższych tekstach, zawsze bezbłędnie rozumieć sens 
adaptowanych tekstów. 
W zakresie sprawności pisania uczeń powinien dostrzegać różnice między fonetyczną a graficzną 
formą wyrazu oraz poprawnie zapisać wszystkie znane słowa, potrafić zawsze bezbłędnie napisać 
dłuższą, logiczną i spójną pracę pisemną na dany temat oraz przekazać i uzyskać wszystkie wymagane 
informacje, stosować odpowiednią formę i styl oraz bogate słownictwo i struktury gramatyczne, 
przekazać i uzyskać wszystkie wymagane informacje. 
W zakresie materiału leksykalno- gramatycznego uczeń zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, 
zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, nie popełnia błędów leksykalno- gramatycznych. 
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Uczeń może otrzymać ocenę celującą na koniec roku szkolnego, jeśli co najmniej połowa ocen 
cząstkowych z wszystkich prac pisemnych i odpowiedzi ustnych jest oceniona celująco. 
 
OCENA BARDZO DOBRA 
W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń powinien przeważnie bezbłędnie i w całości 
zrozumieć sens sytuacji komunikacyjnych i intencje rozmówcy, przeważnie bezbłędnie zrozumieć 
instrukcje nauczyciela, przeważnie bezbłędnie zrozumieć sens oraz umieć wyszukiwać informacje 
szczegółowe w wypowiedziach i dialogach. 
W zakresie sprawności mówienia uczeń powinien potrafić zawsze bezbłędnie  zadawać pytania i 
udzielać odpowiedzi, zdobywać i udzielać informacji o typowych sytuacjach dnia codziennego, płynnie 
formułować dłuższą wypowiedź używając bogatego słownictwa i struktur, inicjować i podtrzymywać 
rozmowę dotyczącą typowej sytuacji dnia codziennego, opanować poprawną wymowę w zakresie 
poznanego materiału językowego. 
W zakresie sprawności czytania uczeń powinien rozumieć powszechnie spotykane dokumenty 
omawiane na zajęciach, tj. menu, rozkład jazdy, ogłoszenia, reklamy, maile i instrukcje , potrafić 
wyszukiwać konkretne informacje w dłuższych tekstach, zawsze bezbłędnie rozumieć sens 
adaptowanych tekstów. 
W zakresie sprawności pisania uczeń powinien dostrzegać różnice między fonetyczną a graficzną 
formą wyrazu oraz poprawnie zapisać wszystkie znane słowa, potrafić przeważnie bezbłędnie napisać 
dłuższą, logiczną i spójną pracę pisemną na dany temat oraz przekazać i uzyskać wszystkie wymagane 
informacje, stosować odpowiednią formę i styl oraz bogate słownictwo i struktury   gramatyczne, 
przekazać i uzyskać wszystkie wymagane informacje. 
W zakresie materiału leksykalno- gramatycznego uczeń zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, 
zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, nie popełnia błędów leksykalno- gramatycznych. 
 
OCENA DOBRA 
W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń potrafi w znacznym stopniu rozumieć ogólny sens 
prostych sytuacji komunikacyjnych, zrozumieć instrukcje nauczyciela oraz prawidłowo na nie 
reagować, w znacznym stopniu rozumieć sens wypowiedzi i dialogów oraz wyszukiwać informacje 
szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach. 
W zakresie sprawności mówienia uczeń powinien umieć zadawać proste pytania i udzielać odpowiedzi, 
nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji, zdobywać i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia 
codziennego, nieliczne błędy językowe nie zakłócają komunikacji, dość płynnie sformułować 
wypowiedź, używając adekwatnego słownictwa oraz poprawnych struktur gramatycznych, a nieliczne 
błędy nie powodują obniżenia jakości wypowiedzi, inicjować, podtrzymywać i zakończyć prostą 
rozmowę, dotyczącą typowej sytuacji dnia codziennego, popełniane nieliczne błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji, opanować poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego, 
bez rażących błędów pod względem fonetycznym. 
W zakresie sprawności czytania uczeń powinien rozumieć znaczną część powszechnie spotykanych 
dokumentów omawianych na zajęciach, tj.: menu, rozkłady jazdy, ogłoszenia, reklamy, listy, instrukcje , 
potrafi wyszukiwać konkretne informacje w tekstach, w znacznym stopniu rozumie sens prostych, 
adaptowanych tekstów. 
W zakresie sprawności pisania uczeń powinien dostrzegać różnice między fonetyczną a graficzną 
formą wyrazu oraz poprawnie zapisać większość znanych słów , potrafić utworzyć spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną o odpowiedniej długości oraz przekazać i uzyskać wszystkie istotne informacje , 
stosować odpowiednią formę i styl oraz adekwatne do tematu słownictwo i struktury gramatyczne. 
W zakresie materiału leksykalno-gramatycznego uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń , 
zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne. 
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OCENA DOSTATECZNA 
W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń powinien zrozumieć ogólny sens prostych sytuacji 
komunikacyjnych, zrozumieć instrukcje nauczyciela, zrozumieć ogólny sens wypowiedzi i dialogów oraz 
wyszukiwać informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach. 
W zakresie sprawności mówienia uczeń powinien umieć zadać proste pytania i udzielać odpowiedzi, 
zdobywać i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego, formułować wypowiedź o 
dostatecznej długości, stosować słownictwo i struktury gramatyczne odpowiednie do formy 
wypowiedzi, inicjować i podtrzymywać prostą rozmowę dotyczącą typowej sytuacji dnia codziennego , 
opanować poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego. 
W zakresie sprawności czytania uczeń powinien rozumieć dużą część powszechnie spotykanych 
dokumentów omawianych na zajęciach, tj.: menu, ogłoszenia, reklamy, maile i instrukcje, potrafić 
wyszukiwać większość konkretnych informacji w prostych tekstach, rozumieć ogólny sens prostych, 
adaptowanych tekstów. 
W zakresie sprawności pisania uczeń powinien dostrzegać różnice między fonetyczną a graficzną 
formą wyrazu oraz poprawnie zapisać znaczną część poznanych słów , potrafić utworzyć dość spójną 
wypowiedź pisemną o dostatecznej długości oraz przekazać i uzyskać większość istotnych informacji , 
stosować słownictwo i struktury gramatyczne odpowiednie do formy wypowiedzi. 
 W zakresie materiału leksykalno-gramatycznego uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, zna 
większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych 
w trudniejszych zdaniach. 
 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
W zakresie sprawności rozumienia ze słuchu uczeń powinien zrozumieć ogólny sens niektórych 
sytuacji komunikacyjnych, zrozumieć ogólny sens instrukcji nauczyciela, zrozumieć ogólny sens 
niektórych wypowiedzi i dialogów. 
W zakresie sprawności mówienia uczeń potrafi zadać bardzo proste pytania i udzielać odpowiedzi, 
potrafi przekazać i uzyskać niewielką część istotnych informacji, potrafi formułować krótką wypowiedź, 
liczne błędy leksykalno-gramatyczne mogą zakłócać komunikację. 
W zakresie sprawności czytania uczeń powinien rozumieć ogólny sens prostych, adaptowanych 
tekstów, w ograniczonym stopniu potrafi wyszukiwać większość konkretnych informacji w prostych 
tekstach. 
W zakresie sprawności pisania uczeń powinien dostrzegać różnice między fonetyczną a graficzną 
formą wyrazu oraz częściowo poprawnie zapisać większość znanych słów , potrafi napisać częściowo 
poprawnie krótką wypowiedź na dany temat, stosując niewielki zakres poznanego słownictwa oraz 
struktur. 
W zakresie materiału leksykalno-gramatycznego uczeń zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i 
wyrażeń, zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela , popełnia 
błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań. 
 

Elżbieta Włoś 
Ocena niedostateczna 
 
Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował 
podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę  na kolejnych 
etapach 
 
Ocena dopuszczająca - NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
Uczeń zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i 
wymowie. Zna proste, 
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elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela; popełnia liczne błędy leksykalno-
gramatyczne we wszystkich typach zadań. Rozumie polecenia nauczyciela, w bardzo ograniczonym 
stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa. Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie. W wypowiedzi ucznia  
nie są płynne i są b. krótkie: wyrazy, zdania pojedyncze, w formie pisemnej dwa, trzy zdania . Uczeń 
przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji; wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne 
i niespójne; stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur; popełnia liczne błędy leksykalno-
gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację 
 
Ocena dostateczna - PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
Uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń; popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie ;  zna 
większość wprowadzonych struktur gramatycznych; popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych 
w trudniejszych zadaniach. Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. Wypowiedzi nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość. Uczeń 
przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji; wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne ;  
stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi; popełnia sporo błędów leksykalno-
gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji. 
 
Ocena dobra - ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń; zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia; zna 
wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne; popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne. 
Uczeń rozumie polecenia nauczyciela; poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. 
Wypowiedzi/prace pisemne są dość płynne i mają odpowiednią długość. Uczeń przekazuje i uzyskuje 
wszystkie istotne informacje; wypowiedzi są logiczne i w miarę spójne. Uczeń stosuje adekwatne do 
tematu słownictwo i struktury; popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające 
komunikacji; pisząc, uczeń stosuje odpowiednią formę i styl. 
 
Ocena bardzo dobra - WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
Uczeń zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia; poprawnie je zapisuje i wymawia. Zna wszystkie 
wprowadzone struktury gramatyczne; popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które 
zwykle potrafi samodzielnie poprawić. Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie; zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi, Wypowiedzi/prace 
pisemne są płynne i mają odpowiednią długość. Uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane 
informacje; wypowiedzi są logiczne i spójne. Uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury; popełnia 
sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne; stosuje odpowiednią formę i styl. 
 
Ocena celująca 
Uczeń spełnia kryteria na ocenę bdb oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza  
te kryteria. 
 

Język polski P 

Kinga Ciapała-Gędłek 
 

Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń potrafi: 
- przyporządkować autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych w 
podstawie programowej, 
- określić ramy chronologiczne omawianych epok; objaśnić znaczenie nazw omawianych epok 
literackich, 
- wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla danej epoki gatunków literackich, 
- wskazać cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki, 
- posługiwać się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami, 
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- streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych, 
- scharakteryzować bohaterów literackich, 
- prezentować na lekcji zagadnienia wcześniej przygotowane w domu, 
- przekazywać efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób. 
 
Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
- wskazać podstawowe cechy gatunków; powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami 
historycznymi, 
- wskazać związki omawianych epok z wcześniejszymi, 
- opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów, 
- scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych utworów 
literackich, 
- rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach lit .; określić tematykę i problematykę 
omówionych utworów, 
- podejmować próby włączenia się do dyskusji. 
 
Wymagania  rozszerzone (ocena dobra). Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:  
- wskazać związki literatury z historią, kulturą, sztuką i filozofią epoki, 
- scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się do omówionych 
utworów literackich, 
- scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee 
poszczególnych epok, odwołując się do omówionych utworów literackich, 
- scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się do 
utworów literackich, 
- wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich,  
- wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego dla epoki i autora 
utworu literackiego, 
- zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji, odwołując się do utworu, cytatu, kontekstu lub wiedzy o 
epoce, 
- formułować wnioski, uogólnienia i argumentację, prezentując swój punkt widzenia, 
- ocenić bohaterów lit. w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację psych. i uwikłania w 
problemy moralne, społeczne, 
- komponować w trakcie zajęć dłuższe wypowiedzi w sposób zwarty, logiczny i uporządkowany, 
- wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i językowym. 
 
Wymagania dopełniające (ocenę bardzo dobra). Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 
- wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach, 
- wykazać się opanowaniem pamięciowym fragmentów tekstów literackich oraz swobodnie posługiwać 
się cytatami, 
- wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć, 
- przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na podstawie 
omawianych utworów, 
- wyjaśnić funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w utworach literackich, 
- rozpoznać nawiązania do tradycji we współczesnym utworze literackim lub filmie, 
- formułować wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów, 
- samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedzi. materiał z różnych źródeł dot . 
lit., filmu i innych dziedzin sztuki, 
- porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata   i człowieka w omawianych 
epokach, odwołując się do utworów lit., 
- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle terminologią 
historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznając przenośne znaczenia dzieła (metaforyczne, 
alegoryczne, paraboliczne), 
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- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu lit.) ze wskazaniem funkcji 
środków. specyficznych dla danej dziedziny sztuki, 
- wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną, 
- odwoływać się do opinii autorytetów dla obrony własnego stanowiska, 
- dowodzić własnej racji w ocenie dzieł sztuki, 
- dokonać syntezy twórczości literackiej (epoki, autora, prądu). 
Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a  ponadto:  
- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu szkolnego, świadczącą 
o dużej erudycji, 
- formułować wnioski dojrzałe, wnikliwe, 
- stawiać hipotezy badawcze, 
- polemizować, szukając wciąż nowych argumentów. 
 

Joanna Kantor-Malik 
Na ocenę dopuszczającą uczeń:  
 
- przyporządkowuje autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych  
w podstawie programowej (np. nowele pozytywistyczne M. Konopnickiej, B. Prusa, S. Żeromskiego; E. 
Orzeszkowej; B. Prus -Lalka, E. Orzeszkowa- Nad Niemnem (fragm.); H. Sienkiewicz- Potop; F. 
Dostojewski- Zbrodnia i kara; St. Wyspiański– Wesele; Wł. St. Reymont– Chłopi t.1 Jesień.; S. Żeromski 
- Ludzie bezdomni, Rozdziobią nas kruki i wrony, Przedwiośnie; J. Conrad– Lord Jim; wybrane wiersze 
następujących poetów: J. Kasprowicz, K. Przerwa-Tetmajer, L. Staff,B. Leśmian,  
J. Tuwim, J. Lechoń, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, K. Iłłakowiczówna, J. Przyboś, J. Czechowicz; Z. 
Nałkowska, Granica, W. Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty). 
- streszcza główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych,  
- określa ramy chronologiczne omawianych epok i objaśnia znaczenie nazw omawianych epok 
literackich i ich wyznaczników filozoficznych, 
- wskazuje podstawowe cechy kulturowe najważniejszych dla omawianych okresów gatunków 
literackich,  
- wskazuje cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki,  
- podaje cechy prądów umysłowych i artystycznych,  
- posługuje się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami (np. racjonalizm, powieść  
 poetycka, werteryzm, neoromantyzm, mesjanizm, prometeizm, ludowość, folkloryzm, cyganeria  
 artystyczna itp.)  
- samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności z zakresu 
kształcenia literackiego, gramatyki i języka polskiego,  
- rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich omawianych epok (np. epitet,   
  porównanie homeryckie, hiperbola, onomatopeja, metafora, synekdocha, personifikacja, synestezja,   
  paralelizm składniowy itp.)  
- charakteryzuje bohaterów literackich,      
- przekazuje efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób.  
 
Na ocenę dostateczną uczeń opanował to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto:  
- wyjaśnia literaturoznawcze i językowe sensy pojęć,  
- wskazuje podstawowe cechy gatunków, (np. parabola, psalm, hymn, powieść realistyczna, nowela,  
   dramat symboliczny, powieść modernistyczna, powieść współczesna itp.),  
- wiąże fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi,  
- wskazuje związki omawianych epok z wcześniejszymi,  
- opisuje motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów,  
- charakteryzuje wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych utworów  
   literackich,  
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- definiuje podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee poszczególnych    
   epok, odwołując się do omówionych utworów lit.,  
- charakteryzuje wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się do omówionych   
   utworów lit.,  
- rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich    
  funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter, 
- wskazuje i opisuje charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackic omawianych 
epok,  
- określa tematykę i problematykę omówionych utworów,  
- rozróżnia style funkcjonalne polszczyzny oraz rozumie zasady ich stosowania  
- rozpoznaje i określa funkcje tekstu,  
- posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej, 
- posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego oraz słownikami specjalistycznymi  
  (np. etymologicznymi, frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w wersji on-line, 
- stosuje zasady ortografii i interpunkcji, 
- tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o    
  charakterze argumentacyjnym, referat, szkic interpretacyjny, szkic krytyczny, definicja, 
hasło encyklopedyczne, notatka syntetyzująca, 
- prezentuje na lekcji zagadnienia wcześniej przygotowane w domu,  
- podejmuje próby włączenia się do dyskusji.  
 
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE  
Na ocenę dobrą uczeń opanował to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:   
- wskazuje związki literatury z wydarzeniami historycznymi, kulturą i sztuką oraz filozofią  omawianych 
epok (antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, 
dwudziestolecie międzywojenne),  
- porównuje wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję  świata i człowieka w omawianych 
epokach, odwołując się do utworów lit.,  
- charakteryzuje koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się do utworów 
literackich,  
- wskazuje dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonuje analizy typowego dla epoki i 
autora utworu literackiego,  
- zajmuje i uzasadnia stanowisko w dyskusji, odwołując się do utworu, cytatu, kontekstu lub wiedzy o 
epoce,  
- formułuje wnioski, uogólnienia i argumenty, prezentując swój punkt widzenia,  
- zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje,  
- ocenia bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację psych. i 
uwikłania w problemy moralne, społeczne,  
- tworzy plan kompozycyjny i dekompozycyjny tekstów o charakterze argumentacyjnym, 
- komponuje w trakcie zajęć dłuższe wypowiedzi w sposób zwarty, logiczny i uporządkowany, 
- wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny, 
- zna pojęcie hipertekstu; rozpoznaje jego realizacje internetowe oraz pozainternetowe;   
  określa ich funkcje w komunikacji, umiejętnie z nich korzysta w gromadzeniu informacji, 
- wypowiada się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i językowym.  
 
Na ocenę bardzo dobrą uczeń opanował to, co na ocenę dobrą, a ponadto:  
- wymienia głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach,  
- wykazuje się opanowaniem pamięciowym fragmentów tekstów literackich oraz swobodnie  posługuje 
się cytatami,  
- przedstawia ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na podstawie 
omawianych utworów,  
- wyjaśnia funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w poznanych utworach literackich,  
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- rozpoznaje nawiązania do tradycji we współczesnym utworze literackim lub filmie,  
- formułuje wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów literackich,  
- samodzielnie gromadzi, porządkuje i wykorzystuje w wypowiedzi materiał z różnych 
źródeł dotyczących literatury, filmu i innych dziedzin sztuki,  
- dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle 
terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznaje przenośne znaczenia dzieła 
(metaforyczne, alegoryczne, paraboliczne),  
- dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu lit.) ze wskazaniem funkcji 
środków specyficznych dla danej dziedziny sztuki,  
- wykazuje się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną,  
- odwołuje się do opinii autorytetów dla obrony własnego stanowiska,  
- dowodzi własnej racji w ocenie dzieł sztuki,  
- dokonuje syntezy twórczości literackiej (epoki, autora, prądu), 
- wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty 
tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej, 
- jest aktywny na lekcji i systematycznie pracuje w domu nad wymaganymi programowo treściami, a 
przy tym potrafi podzielić się swoją wiedzą z rówieśnikami podczas pracy w grupie. 
 
 Na ocenę celującą uczeń opanował to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:   
 
- umiejętnie prezentuje swoje poglądy (zgodnie z zasadami retoryki i etyki wypowiedzi),  
- funkcjonalnie posługuje się wiedzą spoza programu szkolnego, świadczącą o dużej erudycji,  
- formułuje wnioski dojrzałe, wnikliwe,  
- stawia bezbłędne merytorycznie hipotezy badawcze,  
- tworzy bibliografię do swojej pracy badawczej (z wykorzystaniem obowiązujących norm), 
- polemizuje, by obronić własne stanowisko, szukając wciąż nowych argumentów,  
- jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego/ olimpiady na poziomie wojewódzkim.  
 
Poszczególne formy wypowiedzi objęte programem nauczania w kl. III (np. rozprawka, interpretacja 
utworu poetyckiego itp.) sprawdzane są według kryteriów formalnych CKE, obowiązujących podczas 
oceny części pisemnej egzaminu maturalnego z j. polskiego na poziomie podstawowym.  
 

Katarzyna Szyler 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń potrafi: 
- określić ramy chronologiczne i objaśnić znaczenie nazw omawianych epok, 
- przyporządkować autorom tytuły i głównych bohaterów przewidzianych w programie utworów, 
- wymienić podstawowe cechy najważniejszych dla danej epoki gatunków literackich, 
- wymienić cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki; wymienić 
cechy prądów umysłowych i artystycznych omawianych epok; streścić główne wątki utworów epickich 
i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych; rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach 
literackich; scharakteryzować bohaterów lit., 
- przekazywać efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób, 
- zrozumieć temat pracy pisemnej, sformułować tezę/hipotezę, znaleźć argumenty uzasadniające tezę, 
- zachować trójdzielność kompozycyjną pracy pisemnej; napisać pracę językiem komunikatywnym. 
 
Wymagania podstawowe – ocena dostateczna . Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszcza jącą, a  
ponadto: 
- wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć związanych z omawianymi tekstami literackimi, 
- objaśnić, odwołując się do tekstu, podstawowe cechy omawianych gatunków literackich, 
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- powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami hist .; opisać motywy i tematy lit., odwołując się do 
omówionych utworów; scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do 
omówionych utworów literackich, 
- scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee 
poszczególnych epok, odwołując się do omówionych utworów literackich, 
- scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się do omówionych 
utworów literackich, 
- określić tematykę i problematykę omówionych utworów, 
- podjąć próbę skomponowania pracy pisemnej w sposób zamierzony i nieschematyczny, dbając o 
poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 
 
Wymagania rozszerzające – ocena dobra. Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:  
- wskazać związki literatury z historią, kulturą, sztuką i filozofią epoki, 
- porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w omawianych 
epokach, odwołując się do utworów literackich, 
- scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się  do 
utworów literackich, 
- wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego dla epoki i autora 
utworu literackiego, 
- formułować wnioski, uogólnienia i argumenty,  
- ocenić bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację psychologiczną 
i uwikłania w problemy moralne, społeczne, 
- wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i językowym. 
- w pracy pisemnej wykorzystać materiał literacki i historycznoliteracki w funkcji argumentacyjnej, 
- umiejętnie łączyć poszczególne części pracy pisemnej tak, by jej tekst był spójny, stosować 
urozmaiconą leksykę i składnię, zadbać o poprawność i jednorodność stylu. 
 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 
- wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach, 
- swobodnie posługiwać się cytatami z omówionych tekstów literackich, 
- przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na podstawie 
omawianych utworów, 
- wyjaśnić funkcje motywów i symboli kulturowych w utworach literackich, 
- formułować wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów, 
- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle terminologią 
historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznając przenośne znaczenia dzieła (metaforyczne, 
alegoryczne, paraboliczne), 
- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu literackiego) ze wskazaniem 
funkcji środków specyficznych dla danej dziedziny sztuki, 
- wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną ; odwoływać się do opinii 
autorytetów dla obrony własnego stanowiska, 
- dokonać syntezy twórczości literackiej (epoki, autora, prądu), 
- pamiętać o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym w pracy pisemnej; zadbać o jasną koncepcję 
rozwinięcia problemów zasugerowanych przez temat; umieścić w pracy własne przemyślane sądy 
wartościujące i uogólniające, umiejętnie skonfrontować je z sądami badaczy literatury, 
- zadbać o poprawność frazeologiczną i fleksyjną w pracy pisemnej; posłużyć się żywym stylem i bogatą 
leksyką. 
 
Wymagania wykraczające – ocena celująca. Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:  
- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu szkolnego, świadczącą 
o dużej erudycji, 
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- formułować wnioski dojrzałe, wnikliwe; stawiać hipotezy badawcze; polemizować, szukając wciąż 
nowych argumentów, 
- w pracach pisemnych wykorzystywać materiał wykraczający poza treści programowe, wykaza ć się 
oryginalnością ujęcia tematu, umiejętnie wykorzystać sądy profesjonalnych badaczy literatury, 
konfrontując je z własnym spojrzeniem, 
- posiadać umiejętność sporządzania dokładnych przypisów. 

Język polski R 

Anna Syguła 
 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń potrafi: 
- określić ramy chronologiczne i objaśnić znaczenie nazw omawianych epok, 
- przyporządkować autorom tytuły i głównych bohaterów przewidzianych w programie utworów, 
- wymienić podstawowe cechy najważniejszych dla danej epoki gatunków literackich, 
- wymienić cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki; wymienić 
cechy prądów umysłowych i artystycznych omawianych epok; streścić główne wątki utworów epickich 
i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych, 
- rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich; scharakteryzować bohaterów 
literackich, 
- przekazywać efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób, 
- zrozumieć temat pracy pisemnej, sformułować tezę/hipotezę, znaleźć argumenty uzasadniające tezę, 
- zachować trójdzielność kompozycyjną pracy pisemnej; napisać pracę językiem komunikatywnym. 
 
Wymagania podstawowe – ocena dostateczna. Uczeń potrafi: 
- wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć związanych z omawianymi tekstami literackimi, 
- objaśnić, odwołując się do tekstu, podstawowe cechy omawianych gatunków literackich, 
- powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi, 
- opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów, 
- scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych utworów 
literackich, 
- scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee 
poszczególnych epok, odwołując się do omówionych utworów literackich, 
- scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się do omówionych 
utworów literackich, 
- określić tematykę i problematykę omówionych utworów, 
- podjąć próbę skomponowania pracy pisemnej w sposób zamierzony i nieschematyczny, dbając  o 
poprawność ort. i interp. 
 
Wymagania rozszerzające – ocena dobra. Uczeń potrafi: 
- wskazać związki literatury z historią, kulturą, sztuką i filozofią epoki, 
- porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w omawianych 
epokach, odwołując się do utworów lit.; scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w 
omawianych epokach, odwołując się do utworów lit., 
- wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego dla epoki i autora 
utworu literackiego, 
- formułować wnioski, uogólnienia i argumenty; ocenić bohaterów literackich w kontekście epoki, 
zwracając uwagę na ich komplikację psychologiczną i uwikłania w  problemy moralne, społeczne, 
- wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i językowym. 
- w pracy pisemnej wykorzystać materiał literacki i historycznoliteracki w funkcji argumentacyjnej, 
- umiejętnie łączyć poszczególne części pracy pisemnej tak, by jej tekst był spójny, stosować 
urozmaiconą leksykę i składnię, zadbać o poprawność i jednorodność stylu. 
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Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń potrafi: 
- wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach, 
- swobodnie posługiwać się cytatami z omówionych tekstów literackich, 
- przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na podstawie 
omawianych utworów, 
- wyjaśnić funkcje motywów i symboli kulturowych w utworach literackich, 
- formułować wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów, 
- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle terminologią 
historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznając przenośne znaczenia dzieła (metaforyczne, 
alegoryczne, paraboliczne), 
- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu literackiego) ze wskazaniem 
funkcji środków specyficznych dla danej dziedziny sztuki, 
- wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną;  odwoływać się do opinii 
autorytetów dla obrony własnego stanowiska; dokonać syntezy twórczości lit.(epoki, autora, prądu), 
- pamiętać o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym w pracy pisemnej; zadbać o jasną koncepcję 
rozwinięcia problemów zasugerowanych przez temat; umieścić w pracy własne przemyślane sądy 
wartościujące i uogólniające, umiejętnie skonfrontować je z sądami badaczy literatury, 
- zadbać o poprawność frazeologiczną i fleksyjną w pracy pisemnej; posłużyć się żywym stylem i bogatą 
leksyką. 
 
Wymagania wykraczające – ocena celująca. Uczeń potrafi: 
- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu szkolnego, świadczącą 
o dużej erudycji, 
- formułować wnioski dojrzałe, wnikliwe; stawiać hipotezy badawcze; polemizować, szukając wciąż 
nowych argumentów, 
- w pracach pisemnych wykorzystywać materiał wykraczający poza treści programowe, wykazać się 
oryginalnością ujęcia tematu, umiejętnie wykorzystać sądy profesjonalnych badaczy literatury, 
konfrontując je z własnym spojrzeniem, 
- posiadać umiejętność sporządzania dokładnych przypisów. 

Matematyka P 

Agnieszka Kizior 
Wymagania podstawowe  
 

a. Ogólna wiedza - obejmuje treści wynikające z podstawy programowej, niezbędne na dalszym 
etapie kształcenia, 
b. Rozumienie 

 uczeń intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, podaje wzory, przykłady, 
 uczeń formułuje własnymi słowami poprawną definicję pojęcia lub twierdzenie 
c. Zastosowanie w sytuacjach prostych 

 uczeń rozwiązuje standardowe zadania (przykłady). 
 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, 
 

Spełnienie wymagań podstawowych skutkuje ustaleniem oceny dopuszczającej lub dostatecznej. 
 

Wymagania ponadpodstawowe  
 

d. Rozumienie 

 uczeń sprawnie operuje pojęciami i je stosuje, 

 podaje przykłady i kontrprzykłady,  
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e. Zastosowanie w sytuacjach prostych i problemowych 
 uczeń rozwiązuje typowe zadania, w tym zadania łączące wiadomości z kilku działów. 

  samodzielnie rozwiązuje zadania, opisując i uzasadniając przyjęty plan rozwiązania, 
 rozwiązuje zadania o wyższym stopnia trudności, 

  analizuje i udoskonala swoje rozwiązania, 
 poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania. 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, klasyfikując się do finałów na 
szczeblu regionalnym /wojewódzkim albo okręgowym/ krajowym 
 
Spełnienie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych, a więc łącznie pełnego zakresu 

wymagań programowych skutkuje ustaleniem oceny dobrej, bardzo dobrej lub celującej. 
 

Elżbieta Maślanka 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
• sprostał wymaganiom z poziomów K, P, R, D  i W uszczegółowionych w planie nauczania 

przedmiotu;  
• sprostał wymaganiom na ocenę bardzo dobrą;  
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiazywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe;  
• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, umie samodzielnie 

zdobyć wiadomości;  
• bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich znaczne sukcesy. 
  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
• sprostał wymaganiom z poziomów K, P, R, D  uszczegółowionych w planie nauczania 

przedmiotu;  
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;   

• wykorzystuje uogólnienia i analogie na swoim poziomie edukacji, używa języka 
matematycznego;  

• sprawnie i ze zrozumieniem korzysta z tekstów matematycznych, potrafi poprawnie 
rozumować, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nauczania;  

• samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;  

• korzystając ze wskazówek nauczyciela potrafi dotrzeć do innych źródeł wiadomości;  
• stosuje prawidłowo algorytm w nietypowych zadaniach, wykazuje się aktywną postawą 

w czasie lekcji, rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności;  
• starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, systematycznie odrabia zadane prace domowe, 

sumiennie i samodzielnie wykonuje polecenia nauczyciela, jest zawsze przygotowany do lekcji.  
  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
• sprostał wymaganiom z poziomów K, P, R uszczegółowionych w planie nauczania przedmiotu;  
• potrafi sformułować definicję i korzystać z niej, operuje pojęciami i stosuje je, przeprowadza 

proste wnioskowania używając prawidłowo symboli matematycznych;  
• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, umie samodzielnie analizować ich treść, układa plan rozwiązania , 
zadania trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela;  
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• stosuje prawidłowo algorytmy w zadaniach i sprawdza poprawność otrzymanych wyników; 
rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o stosunkowo niewielkim stopniu trudności, 
poprawnie rozumuje, jest aktywny na lekcji;  

• ma estetyczny zeszyt przedmiotowy, jest przygotowany do lekcji, pracuje na lekcjach zgodnie 
ze wskazówkami nauczyciela.  
  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
• sprostał wymaganiom z poziomów K i P uszczegółowionych w planie nauczania przedmiotu; 
•  zna i rozumie podstawowe pojęcia;  
• rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, potrafi naśladować podane 

rozwiązanie w analogicznych sytuacjach, stosuje algorytmy w typowych zadaniach; potrafi pod 
kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;  

• w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w zadawalającym stopniu;  
• prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy, odrabia zadania domowe.  

  
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• sprostał wymaganiom z poziomu K uszczegółowionych w planie nauczania przedmiotu;  
• zna podstawowe pojęcia, umie je zdefiniować własnymi słowami;  
• stosuje podstawowe algorytmy w prostych przykładach;  
• przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać najprostsze zadania, działania;  
• stara się sumiennie prowadzić zeszyt przedm., rozwiązuje zadania domowe o elementarnym 

stopniu trudności.  
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie sprostał wymaganiom na ocenę dopuszczającą.  

Matematyka R 

Anna Lembas 
Wymagania podstawowe  
 
a. Ogólna wiedza - obejmuje treści wynikające z podstawy programowej, niezbędne na dalszym etapie 
kształcenia,  
b. Rozumienie  

- uczeń intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, podaje wzory, przykłady,  
- uczeń formułuje własnymi słowami definicję pojęcia, twierdzenia  

 
c. Zastosowanie w sytuacjach prostych i. uczeń rozwiązuje standardowe zadania (przykłady).  

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,  
 
Spełnienie wymagań podstawowych skutkuje ustaleniem oceny dopuszczającej lub dostatecznej. 
 
Wymagania ponadpodstawowe  
 
a. Rozumienie  

- uczeń sprawnie operuje pojęciami i je stosuje,  
- podaje przykłady i kontrprzykłady,  

 
b. Zastosowanie w sytuacjach prostych i problemowych i. uczeń rozwiązuje typowe zadania, w tym 
zadania łączące wiadomości z kilku działów.  

- samodzielnie rozwiązuje zadania, opisując i uzasadniając przyjęty plan rozwiązania,  
- rozwiązuje zadania o wyższym stopnia trudności,  
- analizuje i udoskonala swoje rozwiązania,  
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- poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania.  
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, klasyfikując się do finałów na 
szczeblu regionalnym /wojewódzkim albo okręgowym/ krajowym  

 
Spełnienie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych, a więc łącznie pełnego zakresu wymagań 
programowych skutkuje ustaleniem oceny dobrej, bardzo dobrej lub celującej.  
 

Dorota Worotniak 
Wymagania podstawowe  
 
a. Ogólna wiedza - obejmuje treści wynikające z podstawy programowej, niezbędne na dalszym etapie 
kształcenia,  
b. Rozumienie  

- uczeń intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, podaje wzory, przykłady,  
- uczeń formułuje własnymi słowami definicję pojęcia, twierdzenia  

 
c. Zastosowanie w sytuacjach prostych i. uczeń rozwiązuje standardowe zadania (przykłady).  

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,  
 
Spełnienie wymagań podstawowych skutkuje ustaleniem oceny dopuszczającej lub dostatecznej. 
 
Wymagania ponadpodstawowe  
 
a. Rozumienie  

- uczeń sprawnie operuje pojęciami i je stosuje,  
- podaje przykłady i kontrprzykłady,  

 
b. Zastosowanie w sytuacjach prostych i problemowych i. uczeń rozwiązuje typowe zadania, w tym 
zadania łączące wiadomości z kilku działów.  

- samodzielnie rozwiązuje zadania, opisując i uzasadniając przyjęty plan rozwiązania,  
- rozwiązuje zadania o wyższym stopnia trudności,  
- analizuje i udoskonala swoje rozwiązania,  
- poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania.  
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, klasyfikując się do finałów na 
szczeblu regionalnym /wojewódzkim albo okręgowym/ krajowym  

 
Spełnienie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych, a więc łącznie pełnego zakresu wymagań 
programowych skutkuje ustaleniem oceny dobrej, bardzo dobrej lub celującej.  
 
 

Podstawy przedsiębiorczości 

Marzena Lesiuk 
WYMAGANIA KONIECZNE 

Uczeń zna najważniejsze terminy i zagadnienia omówione na lekcjach, potrafi z pomocą nauczyciela 

zdefiniować i wyjaśnić niektóre z nich. W wypowiedzi nie potrafi posługiwać się tymi terminami, ma 

ubogie słownictwo. Nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje się własną inicjatywą. Nie jest 

aktywny na lekcji, angażuje się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela. 
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WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Uczeń potrafi samodzielnie wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia omawiane na lekcji, przy 

pomocy nauczyciela opisuje podstawowe mechanizmy i prawa funkcjonujące w gospodarce. Potrafi 

uzasadnić swoją wypowiedź, posługując się przykładami podawanymi na lekcji. Aktywnie współpracuje 

z grupą. 

WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia omawiane terminy i zagadnienia oraz porównuje podstawowe prawa i 

zjawiska ekonomiczne. Zna swoje mocne i słabe strony, potrafi dokonać trafnej samooceny. Potrafi 

kojarzyć fakty, formułować własne opinie i wnioski, ale czasami trudno mu je uargumentować. Umie 

wybrać właściwy sposób rozwiązania sytuacji problemowej o średnim stopniu trudności. Dba o styl 

wystąpienia i swobodnie posługuje się podstawowymi terminami, poznanymi na lekcji. Jest aktywny, 

angażuje się w pracę w grupie. 

WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia poznane terminy i zagadnienia, rozwiązuje problemy i zadania 

postawione przez nauczyciela, sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Zna 

najważniejsze prawa i zjawiska zachodzące w gospodarce, potrafi je zanalizować i ocenić. Logicznie 

kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi przekonująco uzasadnić swoje zdanie. 

Posługuje się bogatym i poprawnym słownictwem oraz dba o elegancką formę wystąpienia. Z 

zaangażowaniem współpracuje z grupą oraz wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 

OCENA CELUJĄCA (6) 

Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo dobry, ale ponadto angażuje się w 

konkursy szkolne i pozaszkolne, osiągając w nich sukcesy, odzwierciedlające jego szeroką wiedzę i 

zainteresowania omawianą tematyką. Chętnie angażuje się w pracę na rzecz szkoły lub innej 

społeczności (np. biorąc udział w różnych projektach), wykazując się przy tym własną inicjatywą, 

kreatywnością, umiejętnością planowania i konsekwencją w realizacji podjętych zadań. 

Religia 

o. Rafał Waluch 
NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: 

 opanował konieczne pojęcia religijne, 
 przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania, 
 prezentuje minimalny poziom postawy i umiejętności, 
 wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy, 
 czasem angażuje się w pracę grupy. 

 
NA OCENĘ DOSTATECZNĄ UCZEŃ: 

 przychodzi przygotowany do zajęć, 
 opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, umiejętności, 
 udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela, 
 czasem angażuje się w pracę grupy. 
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NA OCENĘ DOBRĄ UCZEŃ: 
 odrabia zadania domowe, 
   samodzielnie udziela odpowiedzi (nie wyczerpując poruszonego zagadnienia), 
 angażuje się w daną jednostkę lekcyjną, 
 opanował materiał programowy z religii, 
 konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być aktywnym na  lekcji. 

 
NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ UCZEŃ: 

 odrabia zadania domowe, 
 prezentuje wiedzę, wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco, 
 w poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, 

dokonać całościowej oceny poruszanego zagadnienia, 
 odznacza się dużą aktywnością na katechezie, 
 umie współpracować w grupie. 

 

WOS R 

Rafał Stopa 
Poziom podstawowy: 
Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 

 Sytuuje ważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni, 

 Odczytuje proste dane kartograficzne; posługuje się podstawowymi pojęciami historycznymi,  
 Przy pomocy podręcznika tworzy plan, notatkę, 

 Rozróżnia i nazywa typowe źródła historyczne; odczytuje informacje wyrażone w źródłach wprost, 
 Odnajduje proste informacje w podręczniku, encyklopedii, słowniku, lecz nie potrafi ich połączyć w 

spójną całość. 
 
Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: 

 Posługuje się miarami czasu i nazwami epok, przedstawia ich ramy chronologiczne  

 Sytuuje w czasie wydarzenia historyczne; odczytuje i interpretuje proste dane kartograficzne 
 Tworzy własną narrację historyczną, plan, notatkę, opis. Określa główny problem używając 

właściwej terminologii. 
 Opisuje środowisko geograficzne w którym rozgrywały się wydarzenia  

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych 
 Formułuje definicje pojęć historycznych; zna i rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 

 Wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle wprost  
 Rozpoznaje budowle w stylu z danej epoki; odróżnia fakty od opinii 

 
Poziom ponadpodstawowy: 
Wymagania na ocenę dobrą. Uczeń: 
 Ocenia wpływ wybitnych jednostek na bieg wydarzeń 

 Dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą  
 Interpretuje przedstawiane informacje w różnych tekstach kultury 

 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 
 Porównuje dzieła sztuki z różnych epok; umie powiązać ze sobą fazy niektórych zjawisk złożonych 

 Sprawnie posługuje się terminologią historyczną; porównuje różne formy organizacji państwa i 
społeczeństwa 

 Ocenia postawy wobec zagrożeń suwerenności państwa i praw obywatelskich 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, wyjaśnia ich intencje i 
użyte środki perswazji 
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 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne  
 Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju cywilizacyjnym  

 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 
 Tworzy narrację historyczną integrując informacje z różnych źródeł (notatka, streszczenie)  

 
Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Uczeń: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Dostrzega dynamikę zmian w różnych formach życia społecznego; sprawnie posługuje się wiedzą 
historyczną 

 Ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na ich podstawie tworzy narrację 
historyczną integrując informację pozyskane z różnych źródeł 

 Formułuje proste hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów  

 Dokonuje trafnej selekcji faktów uzasadniając własne stanowisko 
 Wyjaśnia i ustala związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów 

historycznych 

 Analizuje w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą  
 Tworzy własną narrację historyczną, prezentację, rozprawkę  
 
Poziom wykraczający: 
Wymagania na ocenę celującą. Uczeń: 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza treści nauczania zawarte w podstawie programowej i 
potwierdza to w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej; rozwiązuje zadania problemowe o 
podwyższonym stopniu trudności 

 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych uzyskując tytuł finalisty bądź laureata na etapie 
wojewódzkim.    
 

Wychowanie fizyczne 

Łukasz Dąbroś, Magdalena Księżna-Michalska, Małgorzata Świątek 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą  
postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania   
w danej klasie, czynnie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach sportowych/rekreacyjnych lub szkolnych 
zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział w zawodach sportowych. Robi postępy  
w samo usprawnianiu i/lub utrzymuje swoją sprawność na bardzo wysokim poziomie. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania danej klasy. Bardzo starannie 
i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany 
do zajęć. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga postępy  
w osobistym usprawnianiu.   
 
Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków. Opanował 
umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym. Wysokie są staranność i sumienność  
w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebiegu lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. 
Sprawność fizyczną i motoryczną utrzymuje na poziomie zbliżonym do wcześniejszych wyników. 
 
Ocenę dostateczną  otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy materiał programowy na 
przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami, mimo że jego warunki psychofizyczne wskazują na większe 
możliwości w tym zakresie. Nie bierze aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych, 
przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, a jego umiejętności  
i zaangażowanie są poniżej jego sprawności fizycznej. Jest często nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. 
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Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który nie opanował materiału programowego w stopniu 
dostatecznym i ma poważne luki wynikające z jego braku zaangażowania, nie jest pilny  
i wykazuje brak chęci w usprawnianiu, poprawie własnych umiejętności, przejawia poważne braki 
w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń. 
 
 


