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Biologia
Dorota Maj
OC ENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w
szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce
2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
3. motywowaniu ucznia do dalszej pracy
4. dostarczaniu nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach,
trudnościach, uzdolnieniach ucznia
5. umożliwia nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej
METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
1.Wypowiedz i ustne ( przynajmniej raz w roku, pod względem rzeczowości, stosowania języka
biologicznego, znajomości i stosowania pojęć biologicznych, prowadzenia prostych rozumowań
biologicznych,
umiejętności
formułowania
dłuższej
wypowiedzi.
Odpowiedzi ustne oceniane są wg wymagań programowych na poszczególne oceny.
Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji
powtórzeniowych - z całego działu.
2. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane.
3.Sprawdz iany pisemne całogodzinne w tym testy dydaktyczne ( przynajmniej jeden w ciągu
półrocza ) przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane tydzień wcześniej.
Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania ( zadania ) na ocenę celującą (przy spełnionych
wymaganiach na ocenę bardzo dobrą).
4.Prace domowe są obowiązkowe a dla chętnych nadobowiązkowe z gwiazdką*.
5. Ć wicz enia laboratoryjne : przeprowadzane w grupie oraz demonstracje indywidualne,
przestrzeganie przepisów bhp, dobór sprzętu laboratoryjnego, formułowanie obserwacji i wniosków.
6.Systematyczna obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, umiejętność
samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących
do wyciągania wniosków,
7. Przygotowanie i prezentacja projektów edukacyjnych

8. Uczeń może otrzymywać z a udział w dyskusji na lekcjach plusy i minusy, g dy z g romadz i pięć
plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, a gdy uzyska ich mniej, w końcu roku szk. zostają one
zamienione odpowiednio przy czterech plusach na ocenę dobrą, a przy trzech na ocenę
dostateczną. Jeśli uzyska pięć minusów otrzymuje ocenę niedostateczną.
9. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną
na oceny cyfrowe wg kryteriów.
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średnio 1 -2 prace klasowe w ciągu semestru)
9. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie), z uzasadnionych przyczyn, ma obowiązek
zaliczyć ją w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem,
Opis osiągnięć uczniowskich

% punktów uzyskanych przez ucznia

Uczeń nie posiada wiadomości i
umiejętności koniecznych do kontynuowania

Ocena

do 40 %

niedostateczna

Powyżej 40 - 51

dopuszczająca

nauki
Uczeń posiada wiadomości i umiejętności
podstawowe i konieczne

Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i
posiada podstawowe umiejętności
Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w
sytuacjach typowych

51 – 72

72 – 92

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w
sytuacjach problemowych
92 – 100

powyżej 51 – 57

– dostateczny

powyżej 57 – 65

dostateczny

powyżej 65 – 72

+ dostateczny

powyżej 72 – 79

– dobry

powyżej 79 – 86

dobry

powyżej 86 – 92

+ dobry

powyżej 92 – 96

– bardzo dobry

powyżej 96 – 100

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności
wykraczające poza program w sposób

bardzo dobry

celujący

twórczy
10. Ściąganie na pracy klasowej równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej, a uczeń
jest zobowiązany napisać ponownie pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela.
Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od
oddania i omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem jeden dla wszystkich
uczniów).
W przypadku, gdy uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni, to pisze tę pracę w terminie
wybranym przez nauczyciela. Obie oceny są uwzględnione w ocenie postępów ucznia.
11. Uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu i zeszytu ćwiczeń.
12. Prace domowe są obowiązkowe. Brak pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez
rodziców w dzienniczku (nie zgłoszenie braku zadania przed lekcją równoznaczne jest z otrzymaniem
oceny ndst.). Prace zaległe należy uzupełnić i pokazać nauczycielowi na następnej lekcji. W
usprawiedliwieniu należy podać powód braku pracy domowej i datę
WY MAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH
OC EN KLASY FIKAC Y JNY C H WY NIKAJĄC Y C H Z POD STAWY PROG RAMOWEJ ZAWARTEJ W
REALIZOWANYM PROGRAMIE NAUCZANIA;
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne
wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu
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- korzysta z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela,
- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ) i proponuje rozwiązania
nietypowe,
- formułuje problemy i dokonuje analizy, syntezy nowych zjawisk,
- dowodzi, uzasadnia i wykazuje konieczność zachodzenia procesów biologicznych
- posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu biologii,
- projektuje krzyżówki genetyczne
- analizuje przyczyny mutacji i wskazuje ich skutki
- wykonuje portfolio na temat chorób genetycznych
- wykazuje jedność budowy i funkcjonowania organizmów
- uzasadnia, wykorzystując wiedzę z ewolucjonizmu, że konkurencja jest czynnikiem doboru
naturalnego
- analizuje zależności między działalnością człowieka a zmianą czynników środowiskowych
wpływających na spadek różnorodności biologicznej
- uzasadnia konieczność stosowania form ochrony przyrody dla zachowania gatunków i
ekosystemów
- udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej
samodzielnie wiedzy,
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach biologicznych lub wymagających wiedzy
biologicznej, szczebla wyższego niż rejonowy,
- jest autorem pracy związanej z biologią 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. zestawień,
encyklopedii, Internetu,
- projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty biologiczne
- rozpoznaje, uzasadnia i wykazuje konieczność zachodzenia procesów biologicznych
- wskazuje cechy człowieka, które są zarówno wynikiem działania genów, jak i czynników
środowiska
- uzasadnia występowanie zmienności genetycznej wśród lud
- wyjaśnia mechanizm powstawania mutacji genowych i chromosomowych oraz omawia
zachowania zapobiegające powstawaniu mutacji
- wyjaśnia podłoże chorób genetycznych
- omawia współczesne spojrzenie na ewolucję – syntetyczną teorię ewolucji
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- wskazuje istnienie związku między rozmieszczeniem gatunków a ich pokrewieństwem
- określa warunki powstawania gatunków
- wykazuje zależność między czynnikami środowiska a występującymi w nim organizmami
- omawia czynniki, które zakłócają równowagę ekosystemu
- ocenia znaczenie zależności między organizmami w biocenozach
- wykazuje, w jaki sposób działalność człowieka wpływa na eliminowanie gatunków
- wykazuje zmiany różnorodności biologicznej podczas sukcesji oraz porównuje poziomy
różnorodności biologicznej
- charakteryzuje poszczególne formy ochrony przyrody
- wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji
- bierze udział w konkursach biologicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności
związanych z biologią,
- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę
przewidzianą podstawą programową pokrewnych przedmiotów.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności rozszerzające określone podstawą
programową,
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych
zadań i problemów,
- korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy biologicznej (wykresy, tablice i inne)
- uzasadnia i wykazuje konieczność zachodzenia procesów biologicznych
- wskazuje cechy indywidualne i gatunkowe podanych organizmów
- omawia zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach: medycynie, kryminalistyce, rolnictwie
i archeologii
- na podstawie krzyżówki genetycznej przewiduje wystąpienie cechu potomstwa
- wyjaśnia, na czym polegają mutacje genowe i chromosomowe
- charakteryzuje wybrane choroby genetyczne
- wyjaśnia istotę procesu ewolucji
- wyjaśnia główne założenia teorii ewolucji Karola Darwina
- określa stanowisko systematyczne człowieka
- określa wpływ wybranych czynników środowiska na funkcjonowanie organizmów
- charakteryzuje przystosowania organizmów do trybu życia
- charakteryzuje poziomy różnorodności biologicznej
- analizuje wybrane powiązania pokarmowe we wskazanym ekosystemie
- omawia przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej
- wyjaśnia, skąd się biorą nowe gatunki roślin i zwierząt w ekosystemach naturalnych

5

- wykazuje różnicę między ochroną gatunkową ścisłą a częściową
- omawia racjonale gospodarowanie zasobami przyrody
- bezpiecznie wykonuje doświadczenia biologicznej
- 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
- definiuje podstawowe pojęcia genetyczne
- z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje proste krzyżówki genetyczne
- rozróżnia mutacje genowe i chromosomowe oraz omawia przyczyny wybranych chorób
genetycznych
- definiuje pojęcie relikt i endemit i podaje przykłady
- omawia dowody ewolucji
- wymienia czynniki, które miały wpływ na ewolucję człowieka
- identyfikuje siedlisko wybranego gatunku
- wyjaśnia zależność między definicją populacji i gatunku
- wyjaśnia na czym polegają zależności między organizmami i podaje ich przykłady
- określa warunki współpracy między gatunkami
- wskazuje elementy biotopu i biocenozy wybranego ekosystemu
- wyjaśnia przyczyny istnienia łańcuchów pokarmowych
- wyjaśnia różnice pomiędzy dwoma poziomami różnorodności biologicznej, wyszukuje w
różnych źródłach informacje na temat skutków spadku różnorodności
- wskazuje działalność człowieka jako przyczynę spadku różnorodności biologicznej
- wymienia formy ochrony przyrody
- bezpiecznie wykonuje doświadczenie biologiczne,
- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
Ocenę dopuszczająca 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
- określa zakres badań genetyki, ewolucji i ekologii
- wymienia nazwy podziałów komórkowych
- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu genetyki, ewolucji i ekologii
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste krzyżówki genetyczne
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- wyjaśnia pojęcie mutacja i podaje przykłady chorób uwarunkowanych mutacjami genowymi i
chromosomowymi
- wymienia dowody ewolucji
- omawia cechy człowieka rozumnego
- nazywa zależności międzygatunkowe
- wymienia nazwy ogniw łańcucha pokarmowego
- wymienia przykłady działalności człowieka przyczyniającej się do spadku różnorodności
biologicznej
- określa cele ochrony przyrody i wymienia sposoby ochrony gatunkowej
- prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń
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

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeśli
w ciągu roku szkolnego:
a) nie unikał sprawdzianów pisemnych,
b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących,
c) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, a ilość tych
ocen (lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen,
d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych.
2) Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje o ustalonej przez siebie formie uzyskiwania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
3) Uczeń ubiegający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej składa podanie wraz z uzasadnieniem do nauczyciela danego przedmiotu
nie później niż 6 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;
Komisja w składzie: zainteresowany nauczyciel, nauczyciel danego przedmiotu (lub pokrewnego) i
pedagog jest zobowiązana do analizy zasadności podania i udzielenia następnego dnia informacji
na piśmie co do możliwości podwyższenia oceny przewidywanej w formie podanej na początku
roku.
4) Uczniowi nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji.
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Chemia
Elżbieta Dobrowolska
OC ENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania
uwzględniających tę podstawę.
1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce
2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
3. motywowaniu ucznia do dalszej pracy
4. dostarczaniu nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach,
trudnościach, uzdolnieniach ucznia
5. umożliwia nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej
METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
1.Wypowiedz i ustne ( przynajmniej raz w roku, pod względem rzeczowości, stosowania języka
chemicznego, znajomości i stosowania pojęć chemicznych, prowadzenia prostych rozumowań
chemicznych, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi, rozwiązywanie zadań rachunkowych z
zastosowaniem poznanych praw chemicznych. ).Odpowiedzi ustne oceniane są wg wymagań
programowych na poszczególne oceny. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z
trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu.
2. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane.
3.Sprawdziany pisemne całogodzinne w tym testy dydaktyczne ( przynajmniej jeden w ciągu półrocz a )
przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą
zawierać dodatkowe pytania
(zadania ) na ocenę celującą (przy spełnionych wymaganiach na ocenę bardzo dobrą).
4.Prace domowe są obowiązkowe a dla chętnych nadobowiązkowe z gwiazdką*.
5. Ć wiczenia laboratoryjne : przeprowadzane w grupie oraz demonstracje indywidualne, przestrzeganie
przepisów bhp, dobór sprzętu laboratoryjnego, formułowanie obserwacji i wniosków.
6.Systematycz na obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, umiejętność
samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących
do wyciągania wniosków, przestrzeganie przepisów bhp.
7. Przygotowanie i prezentację projektów edukacyjnych
8. Aktywność uczeń może otrzymywać za udział w dyskusji na lekcjach plusy i minusy, g dy z g romadz i
pięć plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, a gdy uzyska ich mniej, w końcu roku szk. zostają one
zamienione na ocenę.
9. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na
oceny cyfrowe wg kryteriów.
Opis osiągnięć uczniowskich

% p u nktów uz yskanych przez Ocena
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ucznia
Uczeń nie posiada wiadomości i umiejętności
koniecznych do kontynuowania nauki
Uczeń posiada wiadomości
podstawowe i konieczne

i

do 40 %

niedostateczna

umiejętności Powyżej 40 - 51

dopuszczająca

powyżej 51 – 57

– dostateczny

Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i posiada 51 – 72
podstawowe umiejętności

powyżej 57 – 65

dostateczny

powyżej 65 – 72

+ dostateczny

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w
sytuacjach typowych

powyżej 72 – 79

– dobry

powyżej 79 – 86

dobry

powyżej 86 – 92

+ dobry

powyżej 92 – 96

– bardzo dobry

powyżej 96 – 100

bardzo dobry

72 – 92

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w
sytuacjach problemowych

92 – 100

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności
wykraczające poza program w sposób twórczy

celujący

(średnio 1 -2 prace klasowe w ciągu półrocza)
10. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie), z uzasadnionych przyczyn, ma obowiązek
zaliczyć ją w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem.
Ściąganie na pracy klasowej równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej, a uczeń jest
zobowiązany napisać ponownie pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela.
Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od oddania i
omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem jeden dla wszystkich uczniów).
W przypadku, gdy uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni, to pisze tę pracę w terminie
wybranym przez nauczyciela. Obie oceny są uwzględnione w ocenie postępów ucznia.
11. Uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń.
12. Prace domowe są obowiązkowe. Brak pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez
rodziców w dzienniczku, (nie zgłoszenie braku zadania przed lekcją równoznaczne jest z otrzymaniem
oceny ndst.). Prace zaległe należy uzupełnić i pokazać nauczycielowi na następnej lekcji. W
usprawiedliwieniu należy podać powód braku pracy domowej i datę.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I
ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZAWARTEJ W
REALIZOWANYM PROGRAMIE NAUCZANIA;
Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen bieżących
Wymagania wykraczające spełnia 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,
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-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.
Wymagania dopełniające spełnia 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 chemicznych,
- 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 wiedz ę
przewidzianą podstawą programową również pokrewnych przedmiotów.
Wymagania rozszerzające spełnia uczeń, który:
-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności rozszerzające 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.
Wymagania podstawowe spełnia 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,
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-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
Wymagania konieczne spełnia uczeń, który:
-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 i zeszycie ćwiczeń
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNE J OCENY KLASYFI KACY JNEJ Z
OB OWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z CHEMII.
1.Uczeń ma możliwość poprawienia ocen z kartkówek na pracy klasowej (sprawdzianie).
2.Możliwość poprawy oceny z pracy klasowej w przypadku uzyskania oceny niesatysfakcjonującej na
zajęciach dodatkowych (konsultacjach), w terminie do dwóch tygodni po oddaniu prac.
3 .Może być zwolniony kartkówki lub odpowiedzi ustnej w wyjątkowych sytuacjach losowych.
Sprawdziany są obowiązkowe.
4. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu ma możliwość
cotygodniowych konsultacji z nauczycielem lub skorzystać z pomocy koleżeńskiej.
6.Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji tylko na wyraźną pisemną prośbę rodziców.
Statut Szkoły § 63
1. T r yb i warunki uzyskania wyż szej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikac y j n e j
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
3.
Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej, jeśli w ciągu roku szkolnego:
1) nie unikał sprawdzianów pisemnych,
2) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących,
3) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie
oceny rocznej, a liczba tych ocen (lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen,
4) nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

Edukacja dla bezpieczeństwa
Łukasz Dąbroś
1. W ciągu jednego półrocza nauczyciel przeprowadza minimum 1 sprawdzian pisemny
(zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem) oraz przynajmniej 1 kartkówkę, która nie musi być
zapowiedziana.
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2. W każdym półroczu uczeń może opracować temat związany z problematyką edukacji dla
bezpieczeństwa (temat wybiera indywidualnie po konsultacji z nauczycielem).
3. Zeszyt jest dokumentacją pracy ucznia podczas zajęć. Ocenianiu może podlegać treść
merytoryczna, walory estetyczne, poprawność dokonywanych zapisów oraz opracowanie graficzne.
4. Za aktywny udział na lekcji uczeń otrzymuje +, który odnotowuje w zeszycie przy realizowanym
temacie. Uzyskanie trzech + w semestrze jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą z aktywności,
wpisywaną przez nauczyciela do dziennika.
5. Uczeń, który był nieobecny na zapowiadanym sprawdzianie lub teście, musi napisać pracę
zaliczeniową na najbliższej lekcji.
6. W przypadku dłuższej nieobecności, wynikającej z przyczyn obiektywnych/losowych (np.: choroba,
wyjazd), uczeń ustala z nauczycielem indywidualny sposób zaliczenia materiału oraz odnotowuje tę
informację w zeszycie.
7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub testu na najbliższych, po oddaniu
prac, zajęciach.
8. Sprawdziany/testy są analizowane na lekcji. Sprawdziany/testy nauczyciel przechowuje do końca
roku szkolnego; są one do wglądu również dla rodziców.
9. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny jeden raz
w półroczu. Adnotację o tym fakcie wpisuje do zeszytu przy dacie zajęć przed lekcją (skrót NP.).
Brak zeszytu lub materiałów pomocniczych, o których przyniesienie prosił wcześniej nauczyciel, jest
równoznaczne z nieprzygotowaniem do lekcji.
10. Jeżeli uczeń nie zgłosił nieprzygotowania według powyższych zasad lub przekroczył limit, a także nie
prowadził notatek w zeszycie podczas lekcji, otrzymuje ocenę niedostateczną z aktywności.
11. Za przygotowanie dodatkowych pomocy dydaktycznych, opracowania (np. komunikatu) uczeń
otrzymuje pozytywną ocenę z aktywności.
12. Za udział w zajęciach pozalekcyjnych, związanych z edb (np.: pomyślne ukończenie kursu pierwszej
pomocy, strzelectwa sportowego itp.), nauczyciel może w danym roku szkolnym podwyższyć ocenę
końcową o 1 stopień w stosunku do oceny wynikającej z ocen cząstkowych.
13. Na dwa tygodnie przez zajęciami z pierwszej pomocy uczniowie są zobowiązani skompletować
apteczkę zawierającą min.: 2 bandaże elastyczne, 2 bandaże gazowe, 2 opatrunki jałowe/osobiste,
2 gazy opatrunkowe, agrafki, rękawice lateksowe/gumowe, przylepiec, poloplast, opatrunki
samoprzylepne, maseczkę do sztucznego oddychania; apteczka ta podlega ocenie.
14. Przynajmniej raz w roku każdy uczeń zdobywa ocenę z odpowiedzi ustnej (w tym omówienie
i wykonanie RKO).
15. Otrzymane oceny uczniowie wpisują do zeszytów (na marginesie przy dacie lekcji). Na lekcji
poprzedzającej klasyfikację każdy uczeń przedstawia swoją propozycję oceny końcowej,
uwzględniającą otrzymane oceny cząstkowe.
16. Przed półrocznym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje
uczniów o przewidywanej ocenie z edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie wpisują tę informację
do zeszytu i mają obowiązek przedstawić ją rodzicom/opiekunom do podpisu. Jeżeli uczeń jest
nieobecny na lekcji, na której podawana jest proponowana ocena półroczna/roczna, musi
skontaktować się z nauczycielem, aby informację uzyskać i wpisać do zeszytu.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a także w sprawach spornych, mają zastosowanie
zasady podane w regulaminie szkolnym (WSO) oraz decyzje Dyrektora Szkoły.
18. Obie strony zobowiązują się do przestrzegania wyżej wymienionych zasad.
19. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy będą wprowadzane w formie aneksu.
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Ocena

Umiejętność i aktywność

Wiedza Uczeń

• inicjuje dyskusję

• zdobył wiedzę znacznie wykraczającą
poza zakres materiału programowego

•

przedstawia własne (racjonalne)
koncepcje
rozwiązań,
działań,
przedsięwzięć

• systematycznie wzbogaca swoją wiedz ę
i umiejętności, dzieli się tym z grupą
C elująca

• odnajduje analogie, wskazuje szanse i
zagrożenia określonych rozwiązań
• wyraża własny, krytyczny, twórczy
stosunek do omawianych zagadnień
• argumentuje w obronie własnych
poglądów, posługując się wiedzą poza
programową
•

sprawnie korzysta ze wszystkich • zdobył pełen zakres
dostępnych źródeł informacji
przewidziany w programie

wiedzy

• samodzielnie rozwiązuje zadania i • sprawnie wykorzystuje wiedzę z
problemy postawione przez nauczyciela
różnych
przedmiotów
do
rozwiązywania zadań z zakresu
• jest aktywny na lekcjach i zajęciach
edukacji dla bezpieczeństwa
pozalekcyjnych (zawodach, konkursach)
B ardzo dobra

•

bezbłędnie wykonuje czynności
ratownicze, koryguje błędy kolegów

• odpowiednio wykorzystuje sprzęt i
środki ratownicze
• sprawnie wyszukuje w różnych źródłach
informacje o sposobach alternatywnego
działania (także doraźnego)
• umie pokierować grupą rówieśników
• samodzielnie korzysta ze wskazanych  opanował materiał programowy w
źródeł informacji
stopniu zadowalającym
• poprawnie rozumuje w kategoriach
przyczynowo-skutkowych

D obra

• samodzielnie wykonuje typowe zadania
o niewielkim stopniu złożoności
• podejmuje wybrane zadania dodatkowe
• jest aktywny w czasie lekcji
•

poprawnie wykonuje czynności
ratownicze, umie dobrać potrzebny
sprzęt i wykorzystać niektóre środki
ratownicze
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pod
kierunkiem
nauczyciela  opanował podstawowe elementy
wykorzystuje
podstawowe
źródła
programu,
pozwalające
na
informacji
podejmowanie w otoczeniu działań
ratowniczych i zabezpieczających
• samodzielnie wykonuje proste zadania
w trakcie zajęć
•

D ostateczna

• przejawia przeciętną aktywność
D opuszczająca

• przy pomocy nauczyciela wykonuje  wykazuje braki w wiedzy, nie
proste
polecenia,
wykorzystując
uniemożliwiają one jednak dalszej
podstawowe umiejętności
edukacji i mogą zostać usunięte

 nie potrafi wykonać prostych poleceń,  wykazuje braki w wiedzy, które
wymagających
zastosowania
uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach
Niedostateczna
podstawowych umiejętności
przedmiotu
(na podstawie J. Słoma – „Żyję i działam bezpiecznie”)

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH (ŹRÓDŁA OCENY):
Różne formy aktywności uczniów, tzn.:
• wypowiedzi ustne i kartkówki,
• sposób wykonania czynności poleconych przez nauczyciela,
• aktywność na lekcjach (zaangażowanie w zajęcia prowadzone metodą dramy, ćwiczenia, dyskusję
– ocena pod względem poprawności działania, logiki argumentacji, oryginalności i przydatności
proponowanych rozwiązań),
• prace wykonane przez uczniów (prezentacje, albumy tematyczne, mapy, schematy, wykresy,
katalogi itp.),
• testy, sprawdziany, kartkówki,
• zachowanie w trakcie zajęć – obserwacja uczestnicząca (głównie w sferze postaw), są poddawane
systematycznej ocenie oraz planowej kontroli.

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z edukacji dla bezpieczeństwa obowiązują na podstawie Statutu Szkoły w formie sprawdzianu wiedz y i
umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w trakcie całego roku szkolnego.

Fizyka
Marek Jajkiewicz
WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA dopuszczająca , dostateczna)



Zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych
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Zna jednostki wielkości fizycznych
Prawidłowo wykonuje podstawowe działania matematyczne
Oblicza średnią arytmetyczną otrzymanych wyników jako wartość najbardziej zbliżoną do
rzeczywistej wartości mierzonej wielkości
Prawidłowo zamienia jednostki( przelicza wielokrotności i podwielokrotności) , przelicza
jednostki wielkości fizycznych
Posługuje się pojęciami fizycznymi
Zna przyrządy fizyczne i ich zastosowanie, dokonuje pomiaru wielkości fizycznych(podaje zakres
pomiarowy przyrządu , podaje dokładność przyrządu )
Zna wzory fizyczne i na ich podstawie oblicza wielkości fizyczne
Wskazuje przykłady zjawisk fizycznych w przyrodzie ,życiu codziennym , technice
Rozwiązuje proste (typowe) zadania fizyczne rachunkowe , graficzne
Na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykres zależności jednej wielkości
fizycznej od drugiej
Na podstawie wykresu odczytuje wielkości fizyczne
Odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli
Rozróżnia wielkości dane i szukane
Zna definicje ,prawa, zasady fizyczne, zjawiska fizyczne
W miarę prawidłowo posługuje się językiem fizyki
Wykonuje proste doświadczenia fizyczne
Przestrzega zasad BHP w czasie wykonywania doświadczeń fizycznych
Zna cechy wielkości wektorowych
Zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2-3 cyfr
znaczących )
Rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie
wykresu oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (ocena dobra, bardzo dobra, celująca)
Obejmują wszystkie wymagania podstawowe (na ocenę dopuszczającą i dostateczną) i ponadto:














Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe
Prawidłowo rozwiązuje zadanie fizyczne (wielkości dane, szukane ,rysunek, zamiana
jednostek, korzysta z prawidłowych wzorów ,przekształcenia wzorów, działania na
jednostkach, wskazuje prawa fizyczne, odpowiedź, interpretacja otrzymanego wyniku)
Prawidłowo przekształca wzory (oblicza każdą z wielkości występującą we wzorze)
Wykonuje działania na jednostkach fizycznych
Sprawnie posługuje się aparatem matematycznym
Podaje wymiary jednostek fizycznych
Podaje interpretację fizyczną pojęć fizycznych
Na podstawie wzoru ,tabeli, wykresu odczytuje zależność pomiędzy wielkościami fizycznymi
Oblicza daną wielkość fizyczną z wykresu (jako pole figury pod wykresem)
Czyta ze zrozumieniem teksty fizyczne
Wskazuje prawa i zjawiska fizyczne występujące w tekście
Opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia , wyjaśnia rolę użytych
przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny
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Szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości obliczanych
wielkości fizycznych
 Posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej
 Planuje doświadczenie lub pomiar ,wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy czas ,długość ,
masę, temperaturę , napięcie elektryczne , natężenie prądu
 Rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na podstawie
wykresu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą
 Przedstawia graficznie (rysuje )wielkość wektorową o zadanej wartości
 Wyciąga wnioski o wartościach wielkości fizycznych na podstawie kąta nachylenia wykresu do
osi poziomej
 Objaśnia zasadę działania przyrządów i urządzeń
 Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji
 Łączy wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań , problemów fizycznych
 Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w nowych sytuacjach fizycznych
 Potrafi formułować samodzielnie wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych
 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych ( finalista, laureat MAŁOPOLSKIEGO
KONKURSU FIZYCZNEGO) z fizyki.
Tryb i warunki uzyskiwania wyższej oceny rocznej niż przewidywana :
Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej oceny rocznej niż przewidywana po spełnieniu
wymagań określonych w Statucie Szkoły.
NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
1. Sprawdzian
a. samodzielna praca ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca pewną partię materiału
b. sprawdzian zapowiadany jest z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem
2. Kartkówka
a. pisemna samodzielna praca ucznia na lekcji obejmująca wiadomości i umiejętności z trzech
ostatnich lekcji
3. Odpowiedź ustna ucznia
a. sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi (pytania
sprawdzające wiadomości i umiejętności w formie ustnej nie obejmują treści wyłącznie z
trzech ostatnich lekcji (ucz eń od powiada na pytania z fizyki których treść o bjęta jest
programem nauczania lub została rozszerzona przez nauczyciela w czasie zajęć )
b. sprawdzenie pracy wykonanej samodzielnie przez ucznia w domu polegającej na
rozwiązaniu zadań podanych przez nauczyciela :
 ilościowe
 jakościowe
4. Doświadczenia fizyczne
a. przeprowadzane w grupie oraz demonstracje indywidualne, przestrzeganie przepisów bhp ,
dobór pomocy i przyrządów , formułowanie obserwacji i wniosków ,
5. Zeszyt ucznia
ilościowa kontrola w zeszycie notatek z lekcji oraz prac domowych
6. Systematyczna obserwacja postępów uczniów , w tym aktywna praca na lekcji , umiejętność
samodzielnego rozwiązywania problemów , współpraca w zespole , udział w dyskusjach
prowadzących do wyciągania wniosków przestrzeganie przepisów bhp
Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia
1. Prace pisemne
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b. uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu dwóch tygodni
od powrotu do szkoły
c. ściąganie na sprawdzianie równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej bez
możliwości poprawienia jej w dodatkowym terminie
c. uczeń ma możliwość poprawy w semestrze 2 dowolnie wybranych przez siebie ocen (np. ze
sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi
ustnej , zadania domowego i innych).
Poprawy oceny dokonuje podczas konsultacji w ciągu 2 tygodni od dnia jej otrzymania. Poprawa
oceny odbywa się tylko jeden raz i obie oceny ( np. ocena niedostateczna i ocena z popra wy ) są
zapisywane w dzienniku lekcyjnym.
d. uczeń który rozwiąże wszystkie zadania z pracy klasowej na ocenę bardzo dobrą i bezbłędnie
rozwiąże dodatkowe specjalne zadanie może otrzymać ocenę celującą , pod warunkiem , że
rozwiązania zadań obowiązkowych zostały ocenione na ocenę bardzo dobrą.
W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na
oceny cyfrowe wg kryteriów.
Opis osiągnięć uczniowskich

% punktów uzyskanych przez Ocena
ucznia

Uczeń nie posiada wiadomości i umiejętności
koniecznych do kontynuowania nauki
Uczeń posiada wiadomości
podstawowe i konieczne

i

do 40 %

niedostateczna

umiejętności Powyżej 40 - 51

dopuszczająca

powyżej 51 – 57

– dostateczny

Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i posiada 51 – 72
podstawowe umiejętności

powyżej 57 – 65

dostateczny

powyżej 65 – 72

+ dostateczny

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w
sytuacjach typowych

powyżej 72 – 79

– dobry

powyżej 79 – 86

dobry

powyżej 86 – 92

+ dobry

powyżej 92 – 96

– bardzo dobry

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w
sytuacjach problemowych

72 – 92

92 – 100

powyżej 96 – 100

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności
wykraczające poza program w sposób twórczy
(średnio 1 -2 prace klasowe w ciągu semestru)
2.

Odpow iedź ustna ucznia

Ocena zależy od :






Poziomu wymagań edukacyjnych
Zawartości merytorycznej i rzeczowej odpowiedzi
Poprawności stosowania języka fizyki
Sposobu prezentacji (umiejętności formułowania i wyrażania myśli)
Argumentacji – wyrażania sądów , uzasadnienia
3. Praca domowa ucznia
Ocena za pracę wykonaną samodzielnie w domu zależy od:
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bardzo dobry

celujący









sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie)
jakości i staranności rozwiązania
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za :
nieusprawiedliwiony brak pracy domowej
odpisywanie rozwiązania zadanej pracy domowej
brak niezbędnych obliczeń przedstawiających tok rozumowania prowadzących do otrzymaneg o
wyniku
uczeń , który nie ma pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez rodziców w
dzienniczku ucznia
brak pracy domowej nie zgłoszonej (w formie pisemnej od rodzica w dzienniczku ucznia) na
samym początku lekcji
4. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji








Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji fizyki w formie pise mnej od Rodzica ( w
dz ienniczku ucznia) .
Nieprzygotowanie uczeń zgłasza niezwłocznie na początku lekcji.
Nieprzygotowanie ucznia do lekcji nie jest liczone do oceny śródrocznej i końcowo rocznej
Uczeń może zgłosić w ciągu semestru tylko tyle nieprzygotowań ile jest godzin lekcji fizyki w
ciągu tygodnia.
Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie do lekcji fizyki nie pisze w tym dniu np. niezapowiedzianej
kartkówki,
nie podlegają sprawdzeniu w formie ustnej na ocenę jego wiadomości i umiejętności
5. Inne formy oceniania








Udokumentowana aktywność ucznia poza lekcjami fizyki w szkole
Za uzyskanie tytułu laureata lub otrzymanie wyróżnienia w Konkursie Fizycznym „LWIĄTKO’’ –
ocena cząstkowa celująca
Za punktowane miejsce lub wyróżnienie w konkursie astronomicznym – ocena cząstkowa
celująca
Za przedstawienie poprawnych rozwiązań zadań z Małopolskiego Konkursu Fizycznego – ocena
cząstkowa celująca
Za awans do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu z Fizyki – ocena cząstkowa celująca
Za uzyskanie co najmniej 60% pkt. w Małopolskim Konkursie z Fizyki w etapie szkolnym –
ocena cząstkowa bardzo dobra

Geografia
Agata Smętek
Wymagania edukacyjne i Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucz niów oraz warunki i tryb
uz yskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:
1. Ocenianie ma na celu:
a) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;
b) Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań przedmiotem;

18

c) Uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;
d) Motywowanie ucznia do samodzielnej pracy;
e) Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych
uzdolnieniach ucznia;
f) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
2. Uczniowie otrzymują oceny z geografii za:
a) Odpowiedzi ustne – obowiązują treści z 3 ostatnich lekcji;
b) Kartkówki – nie są zapowiadane i obejmują zakres treści z 3 ostatnich lekcji;
c) Sprawdziany pisemne – obejmują zakres treści ustalony przez nauczyciela i zapowiadane są, z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Mogą być w formie testowej, w formie zadań otwartych lub
sprawdzianów mieszanych.
d) Znajomość mapy - sprawdzana w formie odpowiedzi ustnej (przy mapie) lub pisemnej
(konturówka).
e) Prace domowe
f) Aktywną pracę na lekcji – za pomocą oceny lub plusów (pięć plusów = ocena 5)
h) Udział w konkursach przedmiotowych wewnętrznych i zewnętrznych.

3. Obowiązkiem ucznia jest:
a) Zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi z geografii, sposobami sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych ucznia, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej;
b) Staranne i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego;
c) Samodzielne odrabianie prac domowych i innych zadań powierzonych przez nauczyciela;
d) Posiadanie na każdej lekcji podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń jeżeli taki jest wymagany;
e) Oddawanie prac w ustalonym przez nauczyciela terminie
f) Napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni w przypadku dłuższej nieobecności
ucznia z powodu choroby lub innej sytuacji losowej;
g) Napisanie zaległego sprawdzianu na następnej lekcji w przypadku nieobecności 1 – dniowej ucznia
na której zapowiedziany był sprawdzian;
4. Uczeń ma prawo:
a) Do systematycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności, wystawionej przez nauczyciela, w różnych
formach i warunkach zapewniających jej obiektywność. Stopnie szkolne są jawne dla ucznia i jego
rodziców i na bieżąco są wprowadzane do dziennika elektronicznego.
b) Raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konieczności podawania przyczyny.
Nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji;
c) Uczeń ma prawo do poprawienia 1 oceny w ciągu śródroczna w terminie do dwóch tygodni od daty
jej otrzymania
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d) Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie ustalonym z
nauczycielem
5. Ogólne kryteria oceniania:
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 językowo;
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;
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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;
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.

6. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się zgodnie ze Statutem Szkoły.
7. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących uzyskanych przez ucznia ale
uwzględnia postęp wiedzy i umiejętności nabytych w ciągu roku oraz wkład pracy ucznia.
8. Ocenianie uczniów z dysfunkcjami i orzeczeniami – nauczyciel na podstawie opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
9. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej w
formie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w trakcie
całego roku szkolnego, jeśli:
a) nie unikał sprawdzianów pisemnych,
b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących,
c) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, a
liczba tych ocen (lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen,
d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych.
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Historia
Barbara Figlewicz
Poziom wymagań koniecznych (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.

Poziom wymagań podstawowych(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 wymagań rozszerzających(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
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Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, wyjaśnia ich intencje i
użyte środki perswazji



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)

Poziom wymagań dopełniających (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 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



Rozwiązuje zadania problemowe o podwyższonym stopniu trudności



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

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach historii w kl. 8a SP
1. Pomoce dydaktyczne ucznia, które jest zobowiązany posiadać na lekcji
a. Podręcznik i ćwiczenia
b. Zeszyt przedmiotowy z historii
2. Formy i narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia
a. Odpowiedzi ustne – z 2 ostatnich tematów lekcji
b. Kartkówki - z 2 ostatnich tematów lekcji
c. Ćwiczenia z analizy źródeł historycznych
d. Ćwiczenia z analizy mapy
e. Zadania domowe
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f.

Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące szerszy zakres tematyczny treści.
Sprawdzian zapowiadany jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedza
go lekcja powtórzeniowa.

3. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna
4. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia systematyczną
pracę i postępy ucznia od początku roku szkolnego
5. Uczeń ma prawo do poprawienia 1 oceny w ciągu śródroczna w terminie do dwóch tygodni od
daty jej otrzymania
6. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie
ustalonym z nauczycielem
7. Uzupełnianie zaległości przez ucznia
a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych
zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości i zadań
domowych.
b) W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może uznać usprawiedliwienie ucznia do lekcji
zapisane w dzienniczku przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez innego nauczyciela
c) Jeżeli uczeń był nieobecny podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności to
jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela w celu ich napisania w terminie do dwóch tygodni
od dnia powrotu do szkoły
8. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej w
formie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w
trakcie całego roku szkolnego, jeśli:
a) nie unikał sprawdzianów pisemnych,
b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących,
c) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, a
liczba tych ocen (lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen,
d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

Informatyka
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.
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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. System oceniania – 30 godzin, 7 testów w skali roku
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

Język angielski
Maciej Rutkowski, Dorota Wolińska
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz
postępy czynione przez ucznia. W szczególności oceniane są:
a) wypowiedzi ustne,
b) sprawdziany,
c) kartkówki,
d) praca domowa uczniów,
e) praca dodatkowa,
f) sukcesy w konkursach.

2. Zaległości, poprawianie ocen.
A.
B.

C.

D.

Uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich sprawdzianów w półroczu.
Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub kartkówki ma obowiązek zgłosić się do
nauczyciela na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły i napisać sprawdzian w wyznaczonym
przez nauczyciela terminie (do dwóch tygodni).
W przypadku niezgłoszenia się ucznia do nauczyciela w wyznaczonym terminie celem
przystąpienia do zaległego sprawdzianu lub kartkówki, uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną, tak jak w przypadku odmówienia przystąpienia do odpowiedzi ustnej.
Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. W tym celu
należy zgłosić się do nauczyciela w terminie do jednego tygodnia od otrzymania oceny. Do
dziennika wpisywane są obydwie oceny.
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3. Przygotowanie do zajęć.
A.

Uczeń przygotowany do zajęć posiada zeszyt, podręcznik z ćwiczeniami, inne materiały
wskazane przez nauczyciela i pracę domową oraz jest gotowy do odpowiedzi ustnej
obejmującej materiał z trzech ostatnich lekcji.

B.

Uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji dwukrotnie w półroczu. Zgłoszenie
nieprzygotowania odbywa się niezwłocznie po rozpoczęciu lekcji.

4. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego.
W przypadku chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej uczeń musi spełnić warunki
zawarte w Statucie Szkoły, skierować do nauczyciela podanie z prośbą oraz uzasadnieniem chęci
uzyskania wyższej niż przewidywana oceny oraz poprawić wszystkie sprawdziany na ocenę przez siebie
wnioskowaną lub wyższą.
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
Poziom kompetencji językowej wg ESOKJ B1, która jest możliwa do osiągnięcia w wyniku realizacji
podręcznika English Class B1.
UMIEJĘTNOŚCI
1.

WIEDZA

Uczeń posługuje się
zakresem środków
językowych
pozwalających mu na
realizację działań
językowych w
wybranych aspektach
następujących bloków
tematycznych:


Welcome to
Woodley Bridge



That’s my world



Wild nature



The taste test



Curtain up!



The big match!



See the world!



Getting to know
you



No time for

INTERAKCJA

RECEPCJA

PRODUKCJA

SŁUCHANIE:

MÓWIENIE:

MÓWIENIE:

Uczeń potrafi
zrozumieć główne
myśli zawarte w
jasnej, sformułowanej
w standardowej
odmianie języka
wypowiedzi na znane
tematy, typowe dla
domu, szkoły, czasu
wolnego itd. Potrafi
zrozumieć główne
wątki wielu
programów radiowych
i telewizyjnych
traktujących o
sprawach bieżących
lub o sprawach
interesujących ucznia
prywatnie lub
zawodowo – wtedy,
kiedy te informacje są
podawane
stosunkowo wolno i

Uczeń potrafi łączyć
wyrażenia w prosty
sposób, by opisywać
przeżycia i zdarzenia, a
także swoje marzenia,
nadzieje i ambicje.
Potrafi krótko
uzasadniać i objaśniać
własne poglądy i plany.
Potrafi relacjonować
wydarzenia i opowiadać
przebieg akcji książek
czy filmów, opisuje
własne reakcje i
wrażenia.

Uczeń potrafi sobie
radzić w większości
sytuacji, w których
można się znaleźć w
czasie podróży po
kraju lub regionie,
gdzie mówi się danym
językiem. Potrafi - bez
uprzedniego
przygotowania –
włączać się do
rozmów na znane mu
tematy prywatne lub
dotyczące życia
codziennego (np.
rodziny,
zainteresowań, pracy,
podróżowania i
wydarzeń bieżących).
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PISANIE:

Uczeń potrafi pisać
proste teksty na znane
mu lub związane z jego
zainteresowaniami

crime


Think outside
the box

wyraźnie.

tematy. Potrafi pisać
prywatne listy, opisując
swoje przeżycia i
wrażenia.

CZYTANIE:
Uczeń rozumie teksty
składające się głównie
ze słów najczęściej
występujących,
dotyczących życia
codziennego lub
zawodowego.
Rozumie opisy
wydarzeń, uczuć i
pragnień zawarte w
prywatnej
korespondencji.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia
związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego
rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach
komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i
powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie
otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi
potrzebami.

2. Kryteria oceniania – ogólne

NIEDOSTA DOPUSZCZAJĄCY D OSTATECZN D OBRY
TECZNY
Y
2
4
1
3

Wiadomości
słowa
wyrażenia
gramatyka

Niski stopień
spełnienia
wymagań
edukacyjnych

Podstawowy
stopień
spełnienia
wymagań
edukacyjnyc
h

Średni
stopień
spełnienia

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

• zna
og raniczoną
liczbę
podstawowych
słów i wyrażeń,

• zna część
wprowadzon
ych słów
i wyrażeń,

• popełnia
liczne błędy w
ich zapisie

B ARDZO
D OBRY

C ELUJĄCY
6

5

Wysoki
stopień
spełnienia
wymagań
wymagań
edukacyjnyc
edukacyjnyc
h
h
Uczeń:

Uczeń:


w
wysokim
stopniu
opanował
wiedzę i
• popełnia
sporo
• z wykle
• poprawnie umiejętności
błędów w ich poprawnie je je zapisuje i określone
programem
zapisie i
zapisuje
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• zna
większość
wprowadzon
ych słów i
wyrażeń,

• zna
wszystkie
wprowadzon
e słowa i
wyrażenia,

fonetyka

i wymowie,

ortografia

• zna proste,
elementarne
Uczeń nie
struktury
spełnia
gramatyczne
większośc
wprowadzone
i
przez
kryteriów
nauczyciela,
, by
otrzymać • popełnia
ocenę
liczne błędy
dopuszcz leksykalnoającą, tj. gramatyczne we
- nie
wszystkich
opanował typach zadań.
podstawo
wej
wiedzy
- nie
Słuchanie i
potrafi
cz ytanie
wykonać
Umiejętności
zadań o Uczeń:
elementa
• rozumie
rnym
stopniu polecenia
trudności nauczyciela,
nawet z • w
pomocą og raniczonym
nauczycie stopniu
la.
rozwiązuje
zadania na
Braki w
wiadomo słuchanie –
rozumie
ściach
pojedyncze
i
umiejętn słowa,
ościach • rozumie
są na tyle og ólny sens
rozległe, przeczytanych
że
tekstów, w
uniemożli ograniczonym
wiają mu stopniu
naukę na rozwiązuje
kolejnych zadania na
etapach. czytanie.

Mówienie i
pisanie
• wypowiedzi
ucznia nie są

wymowie,

i wymawia,

wymawia,

• zna
większość
wprowadzon
ych struktur
gramatyczny
ch,

• zna
wszystkie
wprowadzon
e struktury
gramatyczne
,

• zna
wszystkie
wprowadzon
e struktury
gramatyczne
,

• popełnia
sporo
błędów
leksykalnogramatyczny
ch w
trudniejszych
zadaniach.

• popełnia
nieliczne
błędy
leksykalnogramatyczne
.

• popełnia
sporadyczne
błędy
leksykalnogramatyczne
, które
zwykle
potrafi
samodzielnie
poprawić.

Słuchanie i
cz ytanie

Słuchanie i
cz ytanie

Słuchanie i
cz ytanie

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

• rozumie
• rozumie
• rozumie
polecenia
polecenia
polecenia
nauczyciela, nauczyciela, nauczyciela,
• częściowo
poprawnie
rozwiązuje
zadania na
czytanie i
słuchanie.

Mówienie i
pisanie
•
wypowiedzi
ucznia nie są
z byt płynne,
ale mają
dostateczną
długość,
• uczeń
przekazuje i
uzyskuje
większość
istotnych
informacji,
•
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• poprawnie
rozwiązuje
zadania
na czytanie i
słuchanie.

• poprawnie
rozwiązuje
zadania
na czytanie i
słuchanie,

Mówienie i
pisanie

• zwykle
potrafi
uzasadnić
swoje
odpowiedzi.

•
wypowiedzi
ucznia są
dość płynne,
a jego prace
pisemne
mają
odpowiednią
długość,

Mówienie i
pisanie

•
wypowiedzi i
prace
pisemne
• uczeń
ucznia są
przekazuje i płynne i
uzyskuje
mają
wszystkie
odpowiednią
istotne
długość,
informacje,
• uczeń

nauczania,

wykaz
uje się
dodatkową
aktywnością,

syste
matycznie
bierze udział
w
dodatkowych
zajęciach z
języka
angielskiego,

odnosi
sukcesy w
konkursach
języka
angielskiego.

płynne
i są bardzo
krótkie:
pojedyncze
wyrazy, zdania,
w formie
pisemnej dwa trzy zdania,

wypowiedzi
ucznia są
częściowo
nielogiczne i
niespójne,

• uczeń
stosuje
słownictwo i
• uczeń
struktury
przekazuje i
odpowiednie
uzyskuje
do formy
niewielką część wypowiedzi,
istotnych
• uczeń
informacji,
popełnia
• wypowiedzi
sporo
ucznia są w
błędów
z nacznym
leksykalnostopniu
gramatyczny
nielogiczne i
ch, które nie
niespójne,
zakłócają
jednak
• uczeń stosuje
komunikacji.
niewielki zakres
poznanego
słownictwa oraz
struktur,
• uczeń
popełnia liczne
błędy
leksykalnogramatyczne,
które mogą
zakłócać
komunikację.

•
wypowiedzi
ucznia są
logiczne
i w miarę
spójne,
• uczeń
stosuje
adekwatne
do tematu
słownictwo
oraz
struktury,
• uczeń
popełnia
nieliczne
błędy
leksykalnogramatyczne
, nie
zakłócające
komunikacji,
• uczeń
stosuje
odpowiednią
formę i styl.

przekazuje i
uzyskuje
wszystkie
wymagane
informacje,
•
wypowiedzi
ucznia są
logiczne
i spójne,
• uczeń
stosuje
bogate
słownictwo i
struktury,
• uczeń
popełnia
sporadyczne
błędy
leksykalnogramatyczne
,
• uczeń
stosuje
odpowiednią
formę i styl.

Język francuski
Iwona Czaicka
Wymagania ogólne:
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymag ań
ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych; rozumie bardzo proste
wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także bardzo proste
wypowiedzi pisemne; samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi
ustne i pisemne, uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały,
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie bardzo prostego tekstu; zmienia
formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
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Wymagania szczegółowe :
Osiągnięcia podstawowe ( na ocenę dopuszczającą lub dostateczną ) .
Uczeń : wita się, przedstawia, zadaje pytania o imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania,
narodowość , numer telefonu; odpowiada na pytania w w/w zakresie używając bardzo prostego
słownictwa; rozpoznaje liczby ze słuchu w zakresie od 0 – 1000; rozumie i określa godzinę; opisuje, w
co się ubiera; określa na podstawie ilustracji / zdjęcia wykonywaną czynność; rozpoznaje i wskazuje
nazwane oraz nazywa pomieszczenia i przedmioty w mieszkaniu; zna podstawowe zwroty służące do
wskazywania drogi; rozumie prosty przepis kulinarny; potrafi opisać pogodę w danym dniu; udziela
prostej porady; stosuje we wskazanym, typowym ćwiczeniu poznane zasady gramatyczne; formułuje
wypowiedź ustną / pisemną w 4-5. zdaniach na każdy z poniższych tematów: człowiek, miejsce
zamieszkania, edukacja, praca, żywienie, podróżowanie i turystyka, życie prywatne, kultura, sport,
świat przyrody, zdrowie; często znajduje w tekście określone informacje.
Uczeń posiada: bardzo podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które
posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu
lokalnego, europejskiego i globalnego; świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz
wrażliwość międzykulturową; dokonuje samooceny i wykorzystuje niektóre techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik);
współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych); korzysta
ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów), również za pomocą
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Przy odpowiedzi na ocenę dopuszczającą uczeń może pomagać sobie materiałami dodatkowymi, cz yli
własnymi notatkami
z lekcji, podręcznikiem, bądź formułuje odpowiedzi przy wyraźnej pomocy nauczyciela.
Przy odpowiedzi na ocenę dostateczną uczniowi często zadawane są pytania naprowadzające.
Osiągnięcia ponadpodstawowe ( na ocenę dobrą, bardzo dobrą, celującą ) .
Uczeń wykazuje się umiejętnościami z poziomu podstawowego, a ponadto : nawiąz uje kontakty
towarzyskie ( np. przedstawia siebie i inne osoby, pyta o dane rozmówcy); prosi o powtórzenie bądź
wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca; wyraża swoje niezadowolenie / entuzjazm, opinie i
życzenia; pyta o opinie i życzenia innych; wydaje polecenia adekwatnie do sytuacji; używa
zróżnicowanych struktur; stosownie do zadanego pytania używa poprawnie w odpowiedzi si, oui lub
non; opisuje szczegółowo style ubierania się, sposób urządzenia pomieszczenia; potrafi przeprowadzić
prostą rozmowę telefoniczną; formułuje po 3 - 5 pytań do realizowanego tematu; używa synonimów;
określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników ); przekazuje informacje zawarte
w materiałach wizualnych ( np. mapkach, symbolach, piktogramach ); opowiada o podstawowych
czynnościach codziennych używając czasowników zwrotnych oraz aller, boire, venir, faire, dire,
prendre we wskazanej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej; formułuje zróżnicowaną wypowiedź
ustną / pisemną ( list, e –mail ) w 8 - 10 zdaniach ( pisemnie: minimum 60 – 80 słów ) na każdy z
tematów podanych w osiągnięciach podstawowych w czasie teraźniejszym, przeszłym lub przyszłym;
stosuje przyimki przed nazwami państw i miast z uwzględnieniem ich liczby i rodzaju.
Ucz eń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu,
identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku, gdy nie
zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywanie środków
niewerbalnych); posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).
Na poziomie ponadpodstawowym ( na ocenę dobrą , bardzo dobrą ) uczeń odpowiada samodzielnie, w
sposób komunikatywny, płynny, używa zróżnicowanych struktur i wykazuje się znajomością
słownictwa z wcześniej realizowanych zakresów tematycznych.
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Ocenę celującą otrzymuje osoba, która : wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza w/w
oczekiwane osiągnięcia; zdobyła miejsce w konkursie językowym, bądź czyta i streszcza dodatkowe
teksty kultury i wykonuje dodatkowe ćwiczenia.

Wymagania dodatkowe obowiązujące na wszystkich poziomach: starannie prowadzony zeszyt - zapisy z
lekcji opatrzone datą, odnotowywanie zadań domowych oraz bieżącego zakresu do odpowiedzi,
systematyczne uczestniczenie w zajęciach ( frekwencja ), gotowość do odpowiedzi ustnej/pisemnej na
każdych zajęciach.

Język niemiecki
Elżbieta Włoś
I. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a)bierze udział w konkursach językowych,
b)

posiadł umiejętności wykraczające znacznie poza program nauczania.

1. Rozumienie mowy: rozumie wypowiedzi obcokrajowców dotyczące tematów z życia codziennego,
rozumie treść nagranych fragmentów audycji radiowych i telewizyjnych.
2. Mówienie: swobodnie rozmawia i podtrzymuje rozmowę, opowiada swobodnie o wysłuchanym lub
przeczytanym tekście podręcznikowymi pozapodręcznikowym (czasopisma).
3. Czytanie: czyta poprawnie i z właściwą intonacją teksty z podręcznika oraz czasopisma, lektury
uzupełniające.
4. Pisanie: potrafi swobodnie wyrazić na piśmie własne przeżycia i myśli, posługując się słownikiem
ortograficznym.
II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. W zakresie rozumienia: rozumie teksty zamieszczone w podręczniku dla danej klasy, nagranie do
tych tekstów i wypowiedzi nauczyciela.
2. W zakresie mówienia:
a) formułuje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym dotyczące ilustracji,
zdarzenia, tekstu w podręczniku;
b) w zależności od tego, który rok uczy się języka, potrafi opowiedzieć tekst ze zmianą osoby, akcji,
czasu.
3. W zakresie czytania: czyta poprawnie teksty w podręczniku, umie posługiwać się słownikiem.
4. W zakresie pisania: potrafi napisać streszczenie opanowanego tekstu bez błędów ortograficznych,
gramatycznych i leksykalnych.
III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. W zakresie rozumienia: rozumie wypowiedzi ustne z zakresu tych sytuacji życia codziennego, które
zostały określone w programie oraz teksty z podręcznika dla danej klasy.
2. W zakresie mówienia: umie porozumieć się w rozbudowanej formie w tych sytuacjach życia
codziennego, które zostały określone w programie, przy użyciu leksyki i struktur wybranych dla kursu
realizowanego w danej klasie, popełniając drobne błędy gramatyczne i leksykalne.
3. W zakresie czytania: umie poprawnie przeczytać i zrozumieć teksty zamieszczone w podręcz nikach
dla danej klasy.
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4. W zakresie pisania: umie zredagować prosty, stereotypowy tekst dotyczący materiału
programowego z danej klasy, bez poważniejszych błędów ortograficznych i gramatycznych.
IV. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, jeżeli:
1. W zakresie rozumienia mowy:
a) rozumie w stopniu dostatecznym proste stereotypowe wypowiedzi nauczyciela związane z sytuacją
w klasie,
b) rozumie wypowiedzi kolegów, nauczyciela a także krótkie nagrane teksty dotyczące opracowaneg o
materiału.
2. W zakresie mówienia: umie udzielić samodzielnej odpowiedzi w formie twierdzącej i przeczącej oraz
zdobywać informacje w zakresie podstawowej leksyki i struktur gramatycznych, a także (w klasach
starszych) sformułować krótką wypowiedź w stopniu pozwalającym na jej zrozumienie.
3. W zakresie czytania:
a) poprawnie czyta i rozumie proste teksty zamieszczone w materiałach nauczania (z pomocą
nauczyciela),
b) potrafi domyślić się znaczenia trudniejszych wyrazów (dopuszczalna niezbyt duża ilość błędów
wymowy dot. trudniejszych wyrazów),
c) umie posługiwać się słownikiem w zakresie poprawnego wyszukiwania słownictwa
d)
obcym.

wymowa i intonacja ucznia pozwala na zrozumienie czytanego tekstu w języku

4. W zakresie pisania: potrafi napisać prosty tekst operując odpowiednimi konstrukcjami
gramatycznymi i wykorzystując znany materiał leksykalny.
V. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela:
1. W zakresie rozumienia:
a) domyśla się znaczenia wyrazu na podstawie kontekstu,
b) rozumie krótkie polecenia nauczyciela i potrafi na nie odpowiednio zareagować,
c) rozumie ogólny sens wypowiedzi nauczyciela.
2. W zakresie mówienia:
a) rozumie podstawowe polecenia nauczyciela,
b) formułuje prostą odpowiedź na pytanie nauczyciela dotyczące opracowanego tekstu,
c) prowadzi rozmowę w ramach tematów i sytuacji omawianych na zajęciach mając podane
słownictwo,
d) potrafi zdobyć prostą informację
3. W zakresie czytania:
a) potrafi przeczytać proste wyrazy i zdania,
b) potrafi w tekście znaleźć odpowiedź na pytanie i przeczytać ją,
c) w klasach starszych potrafi przeczytać samodzielnie w zwolnionym tempie fragment opracowaneg o
tekstu (znana leksyka).
4. W zakresie pisania:
a) odwzorowuje tekst z tablicy i z podręcznika,
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b) pisze z pamięci proste pod względem leksykalnym i gramatycznym wyrazy i zdania,
c) uzupełnia luki zdaniowe podstawowymi podanymi wyrazami,
d) układa proste zdania mając podane wyrazy.

Prace pisemne oceniane są według następujących kryteriów:
0 – 39 %

niedostateczny

40 – 54 %

dopuszczający

55 – 69 %

dostateczny

70 –84 %

dobry

85 –99 %

bardzo dobry

Język polski
Katarzyna Szyler
OC ENIANIE ODPOWIEDZI USTNEJ
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
- odtwórczo prezentuje wymagane wiadomości w zakresie podstawowym,
- tworzy logiczną i poprawną składniowo wypowiedź jednozdaniową,
-formułuje wypowiedzi kilkuzdaniowe, wspomagane przez nauczyciela (pytania pomocnicze),
- podejmuje próbę zajęcia własnego stanowiska w dyskusji.
Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto:
- trafnie, samodzielnie prezentuje wymagane wiadomości w zakresie podstawowym,
- sprawnie wypowiada się na zadany temat, wspomagany w niewielkim stopniu przez nauczyciela
(pytania pomocnicze),
- podejmuje próby argumentowania własnego stanowiska w dyskusji i formułowania wniosków,
- posługuje się podstawowymi terminami i pojęciami teoretycznoliterackimi,
- stosuje poprawne słownictwo, unika stylu potocznego,
- stosuje na ogół poprawne konstrukcje składniowe.
Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:
- swobodnie i sensownie wypowiada się na zadany temat,
- poprawnie argumentuje,
- samodzielnie formułuje wnioski,
- widzi zależności i związki miedzy zjawiskami,
- dba o spójność i przejrzystość wypowiedzi,
- wyraża i uzasadnia własne stanowisko w trakcie prowadzonej dyskusji,
- podejmuje próby wygłaszania przemówień i referatów;
- w sposób celowy wprowadza do wypowiedzi nowo poznane słowa, frazeologizmy, terminy
teoretycznoliterackie,
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- tworzy logiczne i spójne wypowiedzi wielozdaniowe, zgodne z ogólnopolską normą językową,
- poprawnie konstruuje zdania złożone.
Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto:
- wykazuje się bardzo dobrą znajomością materiału programowego,
- tworzy precyzyjne i spójne wypowiedzi, hierarchizuje elementy treści,
- umiejętnie włącza się do dyskusji: prezentuje własne stanowisko i punkt widzenia,
- przemyślanie i dojrzale argumentuje, formułuje obiektywne wnioski,
- słucha cudzych racji i odnosi się do nich,
- wygłasza przemówienia, referaty,
- dokonuje uogólnień, formułuje samodzielne sądy i spostrzeżenia,
- sprawnie posługuje się językiem, nowo poznanymi terminami i pojęciami,
- wypowiada się zgodnie z normą językową,
Na ocenę celującą uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
- umiejętnie wykorzystuje w wypowiedzi materiał spoza listy lektur oraz wiedzę z innych dziedzin nauki
i kultury,
- wykazuje krytycyzm, śmiałość argumentacji, samodzielność myślenia i obrony własnego stanowiska w
trakcie dyskusji, formułuje obiektywne i krytyczne wnioski;
- umiejętnie i swobodnie posługuje się pojęciami abstrakcyjnymi oraz terminami specjalistycznymi.

OC ENIANIE PRAC PISEMNYCH (TEMATY OTWARTE)

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
- przynajmniej częściowo rozumie temat, częściowo go omawia,
- podejmuje próby formułowania wniosków,
- tworzy teksty komunikatywne.
Na ocenę dostateczną uczeń:
- rozumie temat, częściowo go rozwija, na ogół właściwie dobiera materiał i próbuje wykorzystywać
go w pracy,
- posługuje się poprawną, prostą argumentacją,
- formułuje wnioski,
- poprawnie stosuje określoną formę wypowiedzi (dopuszczalne są uchybienia i brak zachowania
proporcji w układzie treści bądź zakłócenia spójności, nieutrudniające jednak zrozumienia te kstu;
dopuszczalny brak akapitów)
Na ocenę dobrą uczeń:
- rozumie temat, wystarczająco go rozwija,
- właściwie dobiera materiał i poprawnie go wykorzystuje,
- wyciąga właściwe wnioski, logicznie argumentuje,
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- konsekwentnie stosuje określoną formę wypowiedzi (dopuszczalna schematyczna kompozycja,
sporadyczne zakłócenia spójności tekstu),
- stosuje urozmaicone słownictwo (dopuszczalne nieliczne odstępstwa od normy przy zachowaniu
pełnej komunikatywności tekstu, sporadyczne zasadnicze błędy ortograficzne i nieliczne drugorzędne,
nieliczne usterki interpunkcyjne).
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
- rozumie temat, wyczerpująco go omawia,
- dobiera materiał w sposób przemyślany i odpowiednio go interpretuje,
- wyciąga właściwe wnioski, logicznie argumentuje,
- konsekwentnie stosuje określoną formę wypowiedzi,
- zachowuje przejrzysty, logiczny układ treści, pełną spójność tekstu,
- prezentuje indywidualny styl i bogaty zasób słownictwa,
- tworzy tekst poprawny językowo, interpunkcyjnie i ortograficznie (w prz ypadku prac odkrywczych,
bardzo dobrych pod względem treści i formy, dopuszczalne niewielkie usterki językowe,
interpunkcyjne i ortograficzne)
Na ocenę celującą uczeń posiada umiejętności takie, jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
- poprawnie odwołuje się do tekstów kultury spoza programu i/ lub prezentuje bardzo odkrywcze
sądy, błyskotliwą argumentację.

Uwaga: przy ocenianiu poprawności zapisu nauczyciel uwzględnia orzeczenia o dysortografii.

OC ENIANIE RECYTACJI
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- opanował pamięciowo tekst w ok. 60%,
- wyraźnie wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował pamięciowo tekst przynajmniej w 80%,
- wyraźne i w odpowiednim tempie wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,
- właściwie akcentuje,
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował pamięciowo tekst (dopuszczalne 2-3 drobne pomyłki),
- właściwie artykułuje, intonuje;
- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,
- dąży do poprawnej interpretacji głosowej, zgodnej z charakterem utworu
lub
- doskonale opanował pamięciowo tekst, właściwie akcentuje i intonuje, wyraźnie wygłasza utwór, ale
nie dokonuje interpretacji głosowej lub dokonuje interpretacji niezgodnej z charakterem utworu.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi na ocenę dobrą, a ponadto:
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- interpretuje głosowo utwór, uwzględniając jego specyfikę (np. temat, kompozycję, nastrój),
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
- przedstawia oryginalną i spójną interpretację tekstu,
- potrafi wzbudzić zainteresowanie słuchaczy.

*Testy z lektur, sprawdziany wiadomości, kartkówki oceniane są zgodnie z załączoną do nich
punktacją.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (źródła oceny)
Uczeń ustala się oceny za:
- odpowiedź ustną (zarówno sprawdzającą om omówiony materiał, jak i dotyczącą bieżącej lekcji w
trakcie omawiania nowego materiału)
- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte,
- recytacje,
- testy sprawdzające wiadomości, znajomość lektur (sprawdziany i kartkówki)
- wartość prowadzonych notatek,
- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości,
- przygotowane projekty, prezentacje,
- ćwiczenia pisemne bezpośrednio przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
- pracę włożoną w przygotowanie do konkursów przedmiotowych, przedstawień (dotyczy tylko ocen
bardzo dobrych i celujących)
- pracę na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w
nauce)

Matematyka
Elżbieta Maślanka
1. Ocenianiu podlegają: wiadomości i umiejętności ucznia.
2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: prace klasowe (45 min.), krótkie sprawdziany
15-20 minutowe, zadania domowe, odpowiedzi ustne oraz aktywność podczas lekcji.
3. Uczeń pisze całogodzinne prace klasowe na zakończenie każdego działu. O terminie ich
przeprowadzania oraz zakresie sprawdzanych wiadomości i umiejętności jest informowany
z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Prace pisemne są punktowane i oceniane wg skali:
Celujący - 100% + zadanie dodatkowe
Bardzo dobry - 90% - 100%
Dobry – 75% - 89%
Dostateczny - 50% - 74%
Dopuszczający - 40% - 49%
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Niedostateczny - poniżej 40% punktów
5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch
tygodni od dnia powrotu do szkoły.
6. Ściąganie na pracy klasowej równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej, a uczeń jest
zobowiązany napisać ponownie pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela.
7. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od
oddania i omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem - jeden dla
wszystkich uczniów) Ponadto uczeń może poprawić dowolną ocenę z pracy klasowej.(również w
ciągu dwóch tygodni od oddania i omówienia pracy klasowej) W przypadku, gdy uczeń nie poprawi
oceny niedostatecznej w ciągu dwóch tygodni, to pisze tę pracę w terminie wybranym przez
nauczyciela.
8. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.
9. Odpowiedzi ustne sprawdzające wiadomości
sześciostopniowej.

i

umiejętności

są

oceniane

w

skali

10. Aktywność ucznia może być oceniana przy pomocy plusów i minusów. Za plusy uczeń może
otrzymać ocenę bardzo dobrą, a za minusy niedostateczną.
11. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy w którym zapisuje rozwiązania zadań omawianych na lekcji i
zadania domowe . Notatka z lekcji powinna zawierać datę, temat lekcji, numery i strony w
podręczniku zapisanych zadań.
12. Jeśli uczeń jest nieprzygotowany do lekcji tzn.: nie odrobił pracy domowej, nie posiada zeszytu
przedmiotowego bądź zeszytu ćwiczeń, nie posiada potrzebnych przyborów ma obowiązek fakt
ten zgłosić nauczycielowi.
13. Uczeń, który nie ma pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez rodziców (prawnych
opiekunów) lub innego nauczyciela w dzienniczku ucznia, zgłasza to nauczycielowi na początku
lekcji. W usprawiedliwieniu należy podać powód braku pracy domowej i datę. Usprawiedliwień
napisanych po czasie nie uwzględnia się.
14. Uczniowi, który nie rozwiązał zadania domowego lub nie ma niezbędnych obliczeń i nie
przedstawił prób rozwiązania i nie ma usprawiedliwienia ustala się ocenę cząstkową
niedostateczną,
15. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach:
a) Każda ocena ucznia jest wpisywana do dziennika Librus.
b) Każdy uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną.
c) Prace klasowe i krótkie sprawdziany pozostają w szkole. Rodzic może się z nimi zapoznać
podczas indywidualnych konsultacji.
16. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości.
(wiadomości, notatki)
17. Poziomy wymagań edukacyjnych i wymagania ogólne na poszczególne oceny.
K – konieczny – ocena dopuszczająca (2)
P – podstawowy – ocena dostateczna (3)
R – rozszerzający – ocena dobra (4)
D – dopełniający – ocena bardzo dobra (5)
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W – wykraczający – ocena celująca (6)
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;

•

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;
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•

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 przedmiotowy, rozwiązuje zadania domowe
o elementarnym stopniu trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie sprostał wymaganiom na ocenę dopuszczającą.
Sz czegółowe wymagania z poziomów K,P,R,D,W, o których mowa powyżej, są dostępne u nauczyciela.

18. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej oceny rocznej niż przewidywana po spełnieniu wymagań
określonych w Statucie Szkoły i po napisaniu sprawdzianu na ocenę o którą ubiega s ię ucz eń ;
sprawdzian trwa 60 minut i obejmuje wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego.

Religia
s. Aurelia Katarzyna Patrzyk
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:





nie opanował podstawowych wiadomości,
nie opanował małego katechizmu,
nie nosi zeszytu,
nie odrabia zadań domowych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 zna mały katechizm i potrafi go wymienić z niewielką pomocą nauczyciela,
 nosi zeszyt i robi systematyczne notatki,
 odrabia zadania domowe.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
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opanował wiadomości na poziomie dopuszczającym,
samodzielnie wymienia modlitwy i zawartość małego katechizmu,
umie wyjaśnić zależność między wiarą a rozumem,
zna przykazanie miłości,
potrafi wymienić przymioty, strukturę i urzędy Kościoła,
zna podstawowe wydarzenia z historii Kościoła.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:







opanował wiadomości na poziomie dostatecznym,
potrafi wyjaśnić i omówić przykazanie miłości,
potrafi wyjaśnić różnicę między uczuciem a emocjami,
potrafi wyjaśnić przymioty, strukturę i urzędy Kościoła,
zna gesty i postawy liturgiczne,
zna podstawowe wydarzenia z historii Kościoła i potrafi je omówić.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie:
 opanował wiadomości na poziomie dobrym,
 potrafi wyjaśnić czym jest, a czym nie jest prawdziwa miłość (posługując się przykładami),
 potrafi wyjaśnić i omówić takie pojęcia jak: godność człowieka, odpowiedzialność, czystość
przedmałżeńska,
 potrafi omówić rolę i skutki sakramentów świętych,
 zna różne formy modlitwy i je omawia,
 potrafi omówić i zanalizować gesty i postawy liturgiczne,
 zna historię Kościoła i potrafi wskazać jej wpływ na czasy współczesne.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiadomości na poziomie bardzo dobrym,
 jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu biblijnego/teologicznego lub
 angażuje się i osiąga sukcesy w konkursach religijnych (szkolne, ogólnopolskie, i inne),
 posiada wiedzę wykraczającą ponad materiał, co potwierdza w czasie pracy na katechezie
i poza nią.

Wiedza o społeczeństwie
Grzegorz Simiłowski
Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą), uczeń:


Wymienia i charakteryzuje podstawowe potrzeby człowieka oraz podmioty i instytucje mające
wpływ na jego rozwój



Podaje przykłady grup i norm oraz konfliktów społecznych



Zna przykłady komunikacji interpersonalnej



Charakteryzuje podstawowe prawa człowiek



Jest świadom zagrożeń wynikających z otaczającej człowieka przestrzeni publicznej, potrafi podać
ich przykłady.



Posługuje się podstawowymi pojęciami odnoszącymi się do narodu, tożsamości narodowej,
ojczyzny i relacji międzynarodowych, takimi jak, np.: patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm itp.
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Zna podstawowe źródła mające wpływ na formowanie się opinii publicznej.



Wymienia organizacje międzynarodowe.



Z pomocą podręcznika podaje podstawowe informacje dotyczące Unii Europejskiej oraz Polski w
UE.



Z pomocą podręcznika podaje przykłady konfliktów zbrojnych i działań terrorystycznych na
świecie.

Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną), uczeń:


Wymienia i charakteryzuje podstawowe potrzeby człowieka, relacje wiążące grupy społeczne,
podmioty i instytucje mające wpływ na jego rozwój oraz podstawowe społeczne oczekiwania
wynikające z wykonywanej roli społecznej



Podaje przykłady oraz zna charakterystykę norm, grup, konfliktów społecznych oraz sposoby
rozwiązywania konfliktów



Zna przykłady komunikacji interpersonalnej oraz regulujące ją zasady.



Posługuje się terminologią prawniczą, urzędową i ekonomiczną



Charakteryzuje prawa człowieka, genezę ich powstania oraz ich źródła, zna podstawowe
dokumenty je regulujące oraz zna instytucje stojące na straży przestrzegania praw człowieka.



Potrafi omówić zagrożenia wynikające z otaczającej człowieka przestrzeni publicznej i
cyberprzestrzeni, potrafi podać przykłady i je omówić. Posługuje się podstawowymi zwrotami
odnoszącymi się do zagadnienia zagrożeń publicznych i cyberprzestrzeni (np. mobbing, hejt, fake
newsy itp.).



Charakteryzuje strukturę władzy i zakres jej kompetencji w państwie demokratycznym na
przykładzie państwa polskiego. Posługuje się podstawową terminologią, omawia zakres
kompetencji władzy na szczeblu centralnym i samorządowym we wszystkich jej aspektach.



Posługuje się terminami dotyczącymi narodu, tożsamości narodowej, ojczyzny i relacji
międzynarodowych, takimi jak, np.: patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia,
kosmopolityzm itp



Zna źródła mające wpływ na formowanie się opinii publicznej. Rozróżnia pojęcia faktu i opinii.



Wymienia i charakteryzuje organizacje międzynarodowe i zakres ich kompetencji



Podaje podstawowe informacje dotyczące Unii Europejskiej oraz Polski w UE



Podaje przykłady konfliktów zbrojnych i działań terrorystycznych na świecie.

Poziom wymagań uzupełniających (na ocenę dobrą), uczeń:


Wymienia i charakteryzuje potrzeby człowieka, rozróżnia potrzeby naturalne i społeczne, omawia
cechy charakterystyczne relacji wiążących grupy społeczne, podmioty i instytucje mające wpływ na
rozwój człowieka i obywatela oraz opisuje podstawowe społeczne oczekiwania wynikające z
wykonywanej roli społecznej



Wyjaśnia terminy i pojęcia, takie jak, np.: konflikt społeczny, socjalizacja, resocjalizacja itp.



Podaje przykłady oraz zna charakterystykę norm, grup, konfliktów społecznych oraz sposoby
rozwiązywania konfliktów. Swobodnie posługuje się terminologią. Jest w stanie zdefiniować takie
pojęcia, jak: mediacja, konsensus itp.
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Zna przykłady komunikacji interpersonalnej oraz regulujące ją zasady. Zna również postawy
społeczne takie jak, np.: asertywność, agresywność, altruizm itp.



Posługuje się terminologią prawniczą, urzędową i ekonomiczną



Charakteryzuje prawa człowieka, genezę ich powstania oraz ich źródła, zna dokumenty je
regulujące i jest w stanie je omówić oraz zna instytucje stojące na straży przestrzegania praw
człowieka. Jest w stanie scharakteryzować działalność tychże instytucji. Podaje również ich
przykłady zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w obrębie państwa polskiego.



Potrafi omówić zagrożenia wynikające z otaczającej człowieka przestrzeni publicznej i
cyberprzestrzeni, potrafi podać przykłady i je omówić. Posługuje się bogatą terminologią
odnoszącą się do zagadnienia zagrożeń publicznych i cyberprzestrzeni (np. mobbing, hejt, fake
newsy itp.).



Charakteryzuje strukturę władzy i zakres jej kompetencji w państwie demokratycznym,
autorytarnym i totalitarnym na przykładach różnych państw. Posługuje się bogatą terminologią,
omawia zakres kompetencji władzy na szczeblu centralnym i samorządowym we wszystkich jej
aspektach.



Posługuje się terminologią dotyczącą narodu, tożsamości narodowej, ojczyzny i relacji
międzynarodowych, takimi jak, np.: patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia,
kosmopolityzm i nie tylko



Zna źródła mające wpływ na formowanie się opinii publicznej. Rozróżnia pojęcia faktu i opinii oraz
obiektywizmu, subiektywizmu i stronniczości.



Wymienia i charakteryzuje organizacje międzynarodowe i zakres ich kompetencji



Podaje bogaty zakres informacji dotyczących Unii Europejskiej oraz Polski w UE



Podaje przykłady konfliktów zbrojnych i działań terrorystycznych na świecie. Posługuje się bogatą
terminologią odnoszącą się do zagadnienia.

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


Wymienia i charakteryzuje potrzeby człowieka, rozróżnia potrzeby naturalne i społeczne, omawia
cechy charakterystyczne relacji wiążących grupy społeczne, podmioty i instytucje mające wpływ na
rozwój człowieka i obywatela oraz opisuje podstawowe społeczne oczekiwania wynikające z
wykonywanej roli społecznej. Ponadto dostrzega zależności pomiędzy zaspokajaniem potrzeb a
rozwojem człowieka



Wyjaśnia zaawansowane terminy i pojęcia, takie jak, np.: konflikt społeczny, socjalizacja,
resocjalizacja, normy społeczne, prawne itp.



Podaje przykłady oraz zna charakterystykę norm, grup, konfliktów społecznych oraz sposoby
rozwiązywania konfliktów. Posługuje się zaawansowaną terminologią. Jest w stanie zdefiniować
takie pojęcia, jak: mediacja, koncyliacja, konsensus itp.



Zna przykłady komunikacji interpersonalnej oraz regulujące ją zasady Dokonuje krytycznej analizy
środków przekazu informacji. Zna również postawy społeczne takie jak, np.: asertywność,
agresywność, altruizm itp.



Posługuje się zaawansowaną terminologią prawniczą, urzędową i ekonomiczną



Charakteryzuje prawa człowieka, genezę powstania, ich rozwój oraz źródła, a także przemiany w
koncepcjach praw człowieka. Jest w stanie podać dokumenty je regulujące i jest w stanie je
omówić oraz zna instytucje stojące na straży przestrzegania praw człowieka. Jest w stanie
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scharakteryzować działalność tychże instytucji. Podaje również ich przykłady zarówno na arenie
międzynarodowej, jak i w obrębie państwa polskiego.


Potrafi omówić zagrożenia wynikające z otaczającej człowieka przestrzeni publicznej i
cyberprzestrzeni, potrafi podać ich przykłady i je omówić. Posługuje się zaawansowaną
terminologią odnoszącą się do zagadnienia zagrożeń publicznych i cyberprzestrzeni (np. mobbing ,
hejt, fake newsy itp.).



Charakteryzuje strukturę władzy i zakres jej kompetencji w państwie demokratycznym,
autorytarnym i totalitarnym na przykładach różnych państw. Posługuje się zaawansowaną
terminologią, omawia zakres kompetencji władzy na szczeblu centralnym i samorządowym we
wszystkich jej aspektach.



Posługuje się bogatą terminologią dotyczącą narodu, tożsamości lokalnej i narodowej, małej
ojczyzny, ojczyzny i relacji międzynarodowych. Posługuje się pojęciami takimi jak, np.: tożsamość
lokalna i tożsamość narodowa, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia, kosmopolityzm i
nie tylko



Zna źródła mające wpływ na formowanie się opinii publicznej. Rozróżnia pojęcia faktu i opinii oraz
obiektywizmu, subiektywizmu i stronniczości.



Wymienia i charakteryzuje organizacje międzynarodowe i zakres ich kompetencji



Podaje zaawansowane informacje dotyczące Unii Europejskiej oraz Polski w UE



Podaje przykłady konfliktów zbrojnych i działań terrorystycznych na świecie. Posługuje się
zaawansowaną terminologią odnoszącą się do zagadnienia.

Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę celującą), uczeń:


W pełni opanował treści zawarte w podstawie programowej danej klasy.



Potrafi zastosować poznaną wiedzę w różnych dziedzinach życia.



Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami.



Wykazuje stałą gotowość i chęć do poszerzania wiedzy. Reprezentuje szkołę w konkursach i
olimpiadach przedmiotowych. Bierze w nich czynny udział i odnosi sukcesy kwalifikując się do
finałów. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, bierze aktywny udział w zajęciach.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach WoS-u w kl. 8 SP
1. Pomoce dydaktyczne ucznia, który ten jest zobowiązany posiadać na lekcji
a. Podręcznik.
b. Zeszyt przedmiotowy,
2. Formy i narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia
a. Odpowiedzi ustne – z 2 ostatnich tematów lekcji
b. Kartkówki – z 2 ostatnich tematów lekcji
c. Ćwiczenia z analizy źródeł (Konstytucji/konwencji/ustaw/rozporządzeń etc.)
d. Ćwiczenia z analizy wykresów/sond i sondaży/danych statystycznych etc.
e. Zadania domowe,
f. Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące szerszy zakres tematyczny treści.
Sprawdzian zapowiadany jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedza go lekcja
powtórzeniowa.
3. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna
4. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia systematyczną pracę i
postępy ucznia od początku roku szkolnego
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5. Uczeń ma prawo do poprawienia 1 dowolnej oceny w ciągu półrocza w terminie do dwóch
tygodni od daty jej otrzymania
6. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie ustalonym z
nauczycielem
7. Uzupełnianie zaległości przez ucznia
a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych
zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości
i zadań domowych.
b) W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może uznać usprawiedliwienie
ucznia do lekcji zapisane w dzienniczku przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez
innego nauczyciela
c) Jeżeli uczeń był nieobecny podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności to
jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela w celu ich napisania w terminie do dwóch tygodni
od dnia powrotu do szkoły
8. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej w
formie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w trakcie
całego roku szkolnego, jeśli:
a) nie unikał sprawdzianów pisemnych,
b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących,
c) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, a
liczba tych ocen (lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen,
d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

Wychowanie fizyczne
Łukasz Dąbroś, Magdalena Księżna -Michalska
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH (źródła oceny):


Testy sprawnościowe



Odpowiedzi ustne



Odpowiedzi pisemne



Sprawdziany umiejętności



Referat/prezentacja



Frekwencja/ zaangażowanie

ZASADY OCENIANIA
Ocena jest wypadkowa czterech składowych:
-chęci, tzn. wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań;
-postę pu, czyli poziomu ostatecznych zmian, w stosunku do diagnozy początkowej zgodnie z
indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami;
-postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, nauczyciela, zaangażowania w przebieg zajęć;
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-rezultatu, czyli informacji o osiągniętych wynikach, dokładności wykonywania zadań, poziomu zdobytej
wiedzy.

1.Skala ocen:
1- Niedostateczny
2- Dopuszczający
3- Dostateczny
4- Dobry
5- Bardzo dobry
6- Celujący
2. Kryteria oceniania z wychowania fizycznego:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórcz ą
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 prz yg otowany
do zajęć. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga postępy w osobistym
usprawnianiu.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiąz ków. 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 dostatecz ną otrzymuje uczeń , który opanował podstawowy materiał programowy na
przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami, mimo że jego warunki psychofizyczne wskazują na większ e
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.
Ocenę dopusz cz ającą 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.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który jest daleki do spełnienia wymag ań stawianych prz ez
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program, a nie wynikających z jego predyspozycji. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje
żadnych postępów w usprawnianiu. Na lekcjach w-f wykazuje duże i rażące braki w zakresie
wychowania społecznego. Nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje
pracę, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych. Jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadz i
niehigieniczny i niesportowy tryb życia.
Zaangażowanie - czynny udział w lekcji.
Zwolnienie z czynnego udziału w lekcji musi być pisemnie usprawiedliwione w dzienniczku
przez rodzica, opiekuna lub lekarza.
Nieprzygotowanie. Każdy uczeń, bez żadnych konsekwencji ma prawo 1 raz półroczu być
nieprzygotowany do zajęć (brak odpowiedniego stroju lub obuwia, złe samopoczucie lub inne powody
nieprzygotowania).Każde następne nieprzygotowanie bez usprawiedliwienia to ocena niedostateczna
Zwolnienie ucznia, wiążące się z opuszczeniem terenu szkoły jest możliwe wyłącznie po
pisemnej prośbie rodzica lub prawnego opiekuna. Osoba zwalniająca bierze w tym czasie pełną
odpowiedzialność za dziecko, co musi być odnotowane w dzienniczku.
Całoroczne lub śródroczne zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego muszą być
dostarczone do Siostry Dyrektor.
Z poszczególnych sprawdzianów zwolnione mogą być osoby posiadające przeciwwskazania do
wykonywania określonych ćwiczeń (potwierdzone przez lekarza lub higienistkę szkolną).
Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie(nieobecność, złe samopoczucie) zobowiązany jest
do uzupełnienia go w ciągu 2 tygodni lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Uczeń, który przystąpił do sprawdzianu otrzymuje co najmniej ocenę dopuszczającą (chyba, ż e
odmówi wykonania zadania – otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną).

ZASADY EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO
Zasady dopuszczenia i przeprowadzenia
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
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klasyfikacyjnego

zawarte

są

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania
fizycznego obowiązują na podstawie Statutu Szkoły w formie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z
zakresu treści programowych realizowanych w trakcie całego roku szkolnego.
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