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Historia 
Barbara Figlewicz 
Wymagania na ocenę dopuszczającą, uczeń: 

 Przy pomocy nauczyciela odczytuje proste dane kartograficzne,  

 Porządkuje wydarzenia wg kolejności chronologicznej 

 Posługuje się podstawowymi  pojęciami historycznymi,  

 Przy pomocy podręcznika tworzy krótkie wypowiedzi, 

 Przy pomocy nauczyciela nazywa typowe źródła historyczne, 

 Odczytuje informacje wyrażone w źródłach wprost, 

 Odnajduje proste informacje w podręczniku. 

 

Wymagania na ocenę dostateczną, uczeń: 

 Sytuuje w czasie ważniejsze wydarzenia historyczne 

 Posługuje się ogólnymi miarami czasu 

 Odczytuje proste dane kartograficzne 

 Tworzy krótką narrację historyczną, plan, notatkę, opis.. 

 Opisuje środowisko przyrodnicze w którym rozgrywały się wydarzenia  

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych 

 Wyjaśnia podstawowe pojęcia historyczne 

 Zna i rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 

 Wyszukuje,  informacje wyrażone w źródle wprost  

 Odróżnia fakty od legend 

 Wskazuje proste zależności pomiędzy faktami historycznymi,  

 

Wymagania na ocenę dobrą, uczeń: 

 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia historyczne 

 Odczytuje informacje zawarte na mapach i planach historycznych 

 Dostrzega związki między przyrodą, a wydarzeniami historycznymi 

 Porównuje informacje w różnych tekstach źródłowych 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów 

 Odtwarza fragmenty wydarzeń historycznych na podstawie źródeł i literatury 

 Wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń historycznych 

 Sprawnie posługuje się pojęciami i terminologią historyczną  

 Opisuje zmiany w życiu społecznym następujące w czasie 

 Tworzy narrację historyczną  (notatka, plan). Określa główny problem używając właściwej 
terminologii 
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Wymagania na ocenę bardzo dobrą, uczeń: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Sprawnie posługuje się chronologią i terminologią historyczną 

 Interpretuje informacje zawarte na mapach i planach historycznych.  

 Ocenia wpływ wybitnych jednostek na bieg wydarzeń 

 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,  

 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 

 Tworzy własną narrację historyczną, prezentację, rozprawkę integrując informacje z różnych 
źródeł. 

 

Wymagania na ocenę celującą, uczeń : 

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

 Rozwiązuje zadania problemowe o podwyższonym stopniu trudności 

 Osiąga sukcesy w konkursach historycznych na etapie wojewódzkim  

   

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach 
 historii w kl. 4 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 

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 2 ocen w ciągu półrocza w terminie do dwóch tygodni od 
daty jej otrzymania  
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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. 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.  

  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 

http://www.migra.pl/
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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 
 
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. Uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich sprawdzianów w półroczu. 

B. 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). 

C. 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. 

D. 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. 

 

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. 



6 
 

 

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 

1. Poziom kompetencji językowej wg ESOKJ A1, która jest możliwa do osiągnięcia w wyniku 
realizacji podręcznika English Class A1. 

 

WIEDZA 
UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

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

 Get started! 
 Family and 

friends 
 My things 
 In the house 
 About me 
 Things I can 

do 
 My day 
 Animals 
 I like that! 

 
SŁUCHANIE: 
Uczeń potrafi zrozumieć 
wyrażenia  
i najczęściej używane słowa 
dotyczące go osobiście, jego 
rodziny i bezpośredniego 
otoczenia, gdy tempo 
wypowiedzi jest wolne, a 
wymowa wyraźna, potrafi 
zrozumieć główny sens 
zawarty w krótkich, prostych 
komunikatach  
i ogłoszeniach.  
 
CZYTANIE: 
Uczeń potrafi czytać bardzo 
krótkie, proste teksty. Potrafi 
znaleźć konkretne, 
przewidywalne informacje w 
prostych tekstach 
dotyczących życia 
codziennego, takich jak 
ogłoszenia, reklamy, 
prospekty, karty dań, 
rozkłady jazdy. Rozumie 
krótkie, proste listy 
prywatne. 
 

 
MÓWIENIE: 
 Uczeń potrafi posłużyć się 
ciągiem wyrażeń i zdań, by 
w prosty sposób opisać 
swoją rodzinę, innych ludzi, 
warunki życia, swoje 
wykształcenie. 
 
PISANIE: 
Uczeń potrafi pisać krótkie i 
proste notatki lub 
wiadomości wynikające z 
doraźnych potrzeb. Potrafi 
napisać bardzo prosty list 
prywatny. 

 
MÓWIENIE:  
Uczeń potrafi brać udział w 
zwykłej, typowej rozmowie 
wymagającej prostej i 
bezpośredniej wymiany 
informacji na znane mu 
tematy. Potrafi sobie radzić 
w bardzo krótkich 
rozmowach towarzyskich, 
nawet jeśli nie rozumie 
wystarczająco dużo, by 
samemu podtrzymać 
rozmowę. 

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. 

 
Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr 
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2. Kryteria oceniania – ogólne 

 NIEDOSTATECZNY 

1 

DOPUSZCZAJĄCY 

2 

DOSTATECZNY 

3 

DOBRY 

4 

BARDZO DOBRY 

5 

CELUJĄCY 

6 

  Niski stopień 

spełnienia 

wymagań 

edukacyjnych 

Podstawowy 

stopień spełnienia 

wymagań 

edukacyjnych 

Średni stopień 

spełnienia  

wymagań 

edukacyjnych 

Wysoki stopień 

spełnienia wymagań 

edukacyjnych 

 

 

Wiadomości  
 

słowa  

wyrażenia  

gramatyka  

fonetyka  

ortografia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń nie spełnia 

większości 

kryteriów, by 

otrzymać ocenę 

dopuszczającą, tj.  

- nie opanował 

podstawowej 

wiedzy 

 - nie potrafi 

wykonać zadań o 

elementarnym 

stopniu trudności 

nawet z pomocą 

nauczyciela.  

Braki w 

wiadomościach  

i umiejętnościach 

są na tyle 

rozległe, że 

uniemożliwiają 

mu naukę na 

kolejnych 

etapach. 

 

 

Uczeń: 
• zna 

ograniczoną 

liczbę 
podstawowych 

słów i wyrażeń, 

• popełnia liczne 

błędy w ich 

zapisie  
i wymowie, 

• zna proste, 
elementarne 

struktury 

gramatyczne 

wprowadzone 
przez nauczyciela, 

• popełnia liczne 
błędy leksykalno-

gramatyczne we 

wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń: 
• zna część 

wprowadzonych 

słów  
i wyrażeń, 

• popełnia sporo 

błędów w ich 

zapisie i wymowie, 

• zna większość 

wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych, 

• popełnia sporo 
błędów 

leksykalno-

gramatycznych w 

trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 

wprowadzonych 

słów i wyrażeń, 

• zwykle 
poprawnie je 

zapisuje  

i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone 

struktury 
gramatyczne, 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 

wprowadzone słowa i 

wyrażenia, 

• poprawnie je zapisuje 
i wymawia, 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury gramatyczne, 

• popełnia 

sporadyczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne, które 
zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić. 

Uczeń: 

 w wysokim 
stopniu 

opanował wiedzę 
i umiejętności 

określone 

programem 

nauczania, 

 wykazuje się 
dodatkową 

aktywnością, 

 systematycznie 

bierze udział w 
dodatkowych 

zajęciach z języka 

angielskiego, 

 odnosi sukcesy 
w konkursach 

języka 

angielskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Słuchanie i 
czytanie 

Uczeń: 

• rozumie 

polecenia 

nauczyciela,  

• w 

ograniczonym 

stopniu 
rozwiązuje 

zadania na 

słuchanie – 

rozumie 
pojedyncze 

słowa, 

• rozumie ogólny 

sens 

przeczytanych 
tekstów, w 

ograniczonym 

stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 

czytanie. 

 

Mówienie i 
pisanie 

• wypowiedzi 
ucznia nie są 

płynne  

Słuchanie i 
czytanie 

Uczeń: 

• rozumie 

polecenia 

nauczyciela, 

• częściowo 

poprawnie 

rozwiązuje zadania 
na czytanie i 

słuchanie. 

 

Mówienie i 
pisanie 

• wypowiedzi 

ucznia nie są zbyt 

płynne, ale mają 

dostateczną 
długość, 

• uczeń przekazuje 
i uzyskuje 

większość 

istotnych 

informacji, 

• wypowiedzi 

ucznia są 
częściowo 

nielogiczne i 

niespójne, 

Słuchanie i 
czytanie 

Uczeń: 

• rozumie 

polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie 

rozwiązuje 

zadania  
na czytanie i 

słuchanie. 

 

Mówienie i 
pisanie 

• wypowiedzi 

ucznia są dość 

płynne, a jego 

prace pisemne 
mają 

odpowiednią 

długość, 

• uczeń 

przekazuje i 

uzyskuje 
wszystkie istotne 

informacje, 

• wypowiedzi 

ucznia są logiczne  

i w miarę spójne, 

Słuchanie i czytanie 
Uczeń: 

• rozumie polecenia 
nauczyciela, 

• poprawnie 
rozwiązuje zadania  

na czytanie i słuchanie, 

• zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 

odpowiedzi. 

 

Mówienie i pisanie 

• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są 

płynne i mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje i 

uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 
logiczne  

i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 

słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia 

sporadyczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne, 
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i są bardzo 
krótkie: 

pojedyncze 

wyrazy, zdania, w 

formie pisemnej 
dwa - trzy zdania, 

• uczeń 
przekazuje i 

uzyskuje 

niewielką część 
istotnych 

informacji, 

• wypowiedzi 

ucznia są w 

znacznym 

stopniu 
nielogiczne i 

niespójne, 

• uczeń stosuje 

niewielki zakres 

poznanego 

słownictwa oraz 
struktur, 

• uczeń popełnia 

liczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne, 
które mogą 

zakłócać 

komunikację. 

• uczeń stosuje 
słownictwo i 

struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi, 

• uczeń popełnia 

sporo błędów 
leksykalno-

gramatycznych, 

które nie zakłócają 
jednak 

komunikacji. 

 

• uczeń stosuje 
adekwatne do 

tematu 

słownictwo oraz 

struktury, 

• uczeń popełnia 

nieliczne błędy 
leksykalno-

gramatyczne, nie 

zakłócające 
komunikacji, 

• uczeń stosuje 
odpowiednią 

formę i styl. 

• uczeń stosuje 
odpowiednią formę i 

styl. 

 

 

Język francuski 
Iwona Czaicka 
 
Osiągnięcia podstawowe ( na ocenę dopuszczającą lub dostateczną ) .  
 
Uczeń : potrafi w bardzo prosty sposób reagować na polecenia / pytania w języku francuskim; zna 
podstawowe słownictwo ze zrealizowanych tematów (ale nie więcej niż połowę); rozumie ogólny 
sens wypowiedzi; potrafi napisać tylko krótki tekst (ok. 3 zdań) jedynie w oparciu o podany wzór; 
na kartkówkach i sprawdzianach uzyskuje najczęściej między 40 a 50 % punktów.  
Przy odpowiedzi na ocenę dopuszczającą uczeń może pomagać sobie materiałami dodatkowymi, 
czyli własnymi notatkami z lekcji, podręcznikiem, bądź formułuje odpowiedzi przy wyraźnej pomocy 
nauczyciela. 
Przy odpowiedzi na ocenę dostateczną uczeń odpowiada samodzielnie, ale nauczyciel często zadaje 
mu pytania naprowadzające. 
 
Osiągnięcia ponadpodstawowe : 
 
-na ocenę dobrą uczeń: najczęściej reaguje prawidłowo na polecenia / pytania w języku francuskim, 
zna w 70%- 80% słownictwo ze zrealizowanych tematów; potrafi zbudować zdanie twierdzące, 
pytające i przeczące; pomimo błędów, jego wypowiedzi są zrozumiałe, potrafi napisać samodzielnie 
krótki tekst; stosuje wiele poznanych struktur; 
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- na ocenę bardzo dobrą uczeń: reaguje prawidłowo na polecenia / pytania w języku francuskim, 
zna w 90% słownictwo ze zrealizowanych tematów; potrafi zbudować zdanie twierdzące, pytające 
i przeczące; jego wypowiedzi są zrozumiałe, bez błędów zakłócających zrozumienie;  potrafi napisać 
samodzielnie krótki tekst; stosuje wiele wcześniej  poznanych struktur; jest aktywny, chętnie bierze 
udział w lekcji, starannie prowadzi zeszyt, ma zawsze podręcznik i inne wymagane materiały;  
 
- ocenę celującą otrzymuje osoba, która : potrafi wszystko, co jest wymagane na ocenę bardzo 
dobrą, a ponadto, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza w/w oczekiwane osiągnięcia; 
wykonuje dodatkowe ćwiczenia.  

 

Język niemiecki 
s. Rachela Klaudia Miesiąc 
 

1. Na ocenę śródroczną/roczną składają się oceny z krótkich odpowiedzi ustnych i pisemnych 

(kartkówek – najczęściej zapowiadanych), sprawdzianów i innych np. za zadanie domowe, 

aktywność, rozumienie tekstu słuchanego i czytanego itp., recytacji wiersza lub modlitwy, 

zaśpiewanie piosenki po niemiecku. Ocenę śródroczną/roczną ustala się poprzez obliczenie 

średniej (sprawdziany po każdym przerobionym dziale, krótkie odpowiedzi ustne, kartkówki – 

zapowiedziane, inne tj. zadanie, aktywność na lekcji itp.) W przypadku przejścia na nauczanie 

zdalne, oceniane będą te same elementy z większą ilością pisemnych zadań domowych.  

2. Ważnym elementem oceny ucznia jest jego zaangażowanie na lekcji. Podlega ono ocenie 

pozytywnej (wyrażonej w zależności od wykazywanej aktywności „+”) lub negatywnej ( „-”). „+” 

otrzymuje uczeń, który wykazuje zainteresowanie lekcją, zgłasza się, stara się wykorzystać swoje 

umiejętności i wiadomości oraz prezentuje swoje starania w trakcie lekcji lub podczas 

odpowiadania na zadawane przez nauczyciela pytania dotyczące poprzedniego tematu. „-„ 

otrzymuje uczeń, który nie odpowie poprawnie na zadane pytanie dotyczące poprzednich 

przerobionych tematów (najczęściej ostatniej lekcji).  

„+ + +” – bardzo dobry 

„+ + -„ – dobry 

„+ - - „ – dostateczny  

„ - - - „ – niedostateczny  

3. W semestrze przeprowadza się 2 – 3 sprawdziany pisemne całogodzinne zapowiedziane z 

minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ustalając termin podaje równocześnie zakres 

materiału obowiązującego do sprawdzianu. Ostatnia lekcja przed sprawdzianem jest powtórką 

materiału, który będzie obowiązywał ucznia. Na lekcji powtórkowej nie ma możliwości zgłaszania 

nieprzygotowania lub braku zadania. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu 

zobowiązany jest do jego poprawy (wyjątek stanowi przypadek, gdy uczeń zostanie przyłapany na 

odpisywaniu w czasie sprawdzianu – wtedy to uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez 

możliwości jej poprawy). Uczeń, który chciałby poprawić ocenę wyższą, może to uczynić w 

uzgodnieniu z nauczycielem. Terminy poprawy sprawdzianów ustala nauczyciel wraz z uczniem. 

Każdy sprawdzian można poprawiać 1 raz. Przy ustalaniu oceny rocznej i śródrocznej brane są pod 

uwagę wszystkie otrzymane przez ucznia oceny. 

4.  W semestrze uczeń może z ważnych przyczyn zgłosić nieprzygotowanie do lekcji oraz brak 

zadania. Ilość zgłoszeń ustala nauczyciel uczący w danej grupie językowej (zasadniczo po dwa razy 
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na semestr). Uczeń przygotowany do lekcji posiada zeszyt, podręcznik oraz ćwiczenia lub inne 

materiały wskazane przez nauczyciela. 

5.  Przed końcem semestru/roku nauczyciel ustalając ocenę roczną bierze pod uwagę opanowanie 

wiedzy i umiejętności przez ucznia, jego postęp oraz średnią ważoną z ocen. Uczeń może ja 

podwyższyć, jeśli w ciągu roku wykonywał z własnej woli zadania proponowane przez nauczyciela 

jako dodatkowe lub poprawi sprawdziany. O ewentualnej przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia cztery tygodnie przed klasyfikacją 

roczną. 

6. Odpowiedź ustna sprawdza następujące umiejętności i wiadomości ucznia:  

a. znajomość słownictwa z bieżącego materiału  

b. znajomość zagadnień gramatycznych  

c. rozumienie pytań zadawanych w języku niemieckim  

d. umiejętność udzielania odpowiedzi na te pytania  

e. budowanie dłuższej wypowiedzi (3-5 zdań)  

1) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który umie przetłumaczyć pojedyncze słówka, rozumie 

proste pytania i udziela na nie odpowiedzi z wyraźną pomocą nauczyciela. Mimo dopuszczalnych 

licznych błędów uczeń musi być komunikatywny.  

2) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który zna słownictwo, samodzielnie odpowiada na pytania 

w języku niemieckim. Może popełniać błędy, ale zasady gramatyczne zna teoretycznie.  

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który zna bieżące słownictwo, odpowiada na pytania w języku 

niemieckim oraz samodzielnie buduje dłuższą wypowiedź, ale zdarza mu się popełniać błędy 

gramatyczne i leksykalne.  

4) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który podczas odpowiedzi na pytania i budowania 

wypowiedzi popełnia tylko sporadycznie drobne błędy. Po wskazaniu przez nauczyciela sam te 

błędy poprawia.  

5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza materiał 

przewidziany dla danego poziomu nauczania. 

 

Język polski 
Bożena Leśniak 
 
OCENA CELUJĄCA 
Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Doskonale opanował 
umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o 
dużym stopniu trudności. Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi 
analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z 
podstawy programowej. Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym 
językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie. Z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie 
związanych z językiem polskim. 
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OCENA BARDZO DOBRA 
Uczeń opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje 
problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności. Zazwyczaj aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe. Wypowiedzi ustne i pisemne 
są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno–językowym, ortograficznym, merytorycznym 
 i logicznym. Doskonale potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV 
(opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, 
zaproszenie, życzenia, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, 
pamiętnik, notatka w postaci schematu). Zachowuje trójdzielną kompozycję opowiadania. Dba o 
prawidłowy układ graficzny wypowiedzi pisemnej – akapity. Redaguje opowiadanie z dialogiem. 
Formułuje morał wynikający z baśni. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu. 
Samodzielnie sporządza plan odtwórczy tekstu literackiego i kompozycyjny własnej wypowiedzi. 
Nazywa cechy bohatera i przywołuje czyny, zachowania, które o tym świadczą. Potrafi nazywać 
stany psychiczne i ich przejawy. Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje. 
Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym. Analizuje utwór poetycki, 
wskazując: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, kontrast, wersy, rymy, 
osobę mówiącą w wierszu. Płynnie czyta nowy tekst. Czyta ze zrozumieniem teksty kultury 
przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji. 
Biegle rozróżnia części mowy poznane w IV klasie. Wskazuje różnicę między osobową a nieosobową 
(bezokoliczniki) formą czasownika. Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu. Biegle 
odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje je w zdaniach. Odmienia przymiotniki i 
zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika. Przekształca zdanie na 
równoważnik zdania (i odwrotnie). Rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i złożone. Samodzielnie 
przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego. Sprawnie odróżnia głoski od liter, 
spółgłoski od samogłosek. Rozróżnia „i” jako samogłoskę lub zmiękczenie. Uzasadnia pisownię 
wyrazów z trudnością ortograficzną. Wyodrębnia wtrącenia przecinkami. 
 
OCENA DOBRA 
W większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje 
zadania o średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela trudne. Wykonuje prace domowe, 
także nieobowiązkowe. Czyta poprawnie, ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w 
programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje, stosuje zasady prawidłowego 
przestankowania. W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 
ortograficznych i stylistycznych. Próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje 
ogólne wnioski o utworach. Potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV. 
Redaguje pytania do tekstu. Poprawnie sporządza plan ramowy. Zna i wymienia cechy gatunkowe 
baśni. Rozróżnia pojęcia: wyraz bliskoznaczny i wyraz przeciwstawny. Sprawnie posługuje się 
słownikiem ortograficznym. Wskazuje w wierszu: epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, 
rymy , wersy i strofy. Rozróżnia części mowy poznane w klasie czwartej. Poprawnie odmienia i 
stosuje w zdaniach czasowniki i rzeczowniki. Odróżnia czas przyszły złożony czasowników od czasu 
przyszłego prostego. Poprawnie odmienia przymiotniki. Tworzy przysłówki od przymiotników. 
Wskazuje w zdaniu podmiot, orzeczenie i określenia. Wyróżnia grupę podmiotu i grupę orzeczenia. 
Rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania. Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania 
pojedynczego (trudniejsze przykłady z pomocą nauczyciela). Wyróżnia głoski, litery, samogłoski i 
spółgłoski. Określa spółgłoski. Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. Zna reguły dotyczące pisowni 
„nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami. Zna zasady dotyczące pisowni „ą” i „ę” w 
wyrazach. Stosuje poznane reguły ortograficzne w pracach pisemnych i ćwiczeniach . Poprawnie 
stawia przecinek w zdaniach złożonych. 
 
OCENA DOSTATECZNA 
W znacznej mierze opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie 
wykonuje tylko łatwe zadania, trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje  przy pomocy  
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nauczyciela.  Wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy. W wypowiedziach 
ustnych i pisemnych na ogół poprawnie buduje zdania, właściwie stosuje poznane słownictwo i 
zasady ortograficzne. Z pomocą nauczyciela redaguje formy wypowiedzi przewidziane w programie 
klasy IV. Umie wymienić elementy świata przedstawionego. Odróżnia opis od opowiadania. Wie, co 
to jest epitet, porównanie, uosobienie, wers, strofa, rym. Zna pojęcie baśni. W baśniach odróżnia 
postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. Tworzy bezokoliczniki  
od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. Rozpoznaje poznane części mowy. Rozpoznaje 
rzeczownik w funkcji podmiotu i 
czasownik w roli orzeczenia. Odmienia rzeczowniki przez przypadki. Odróżnia przysłówek od innych 
części mowy. Rozpoznaje typy zdań ze względu na cel wypowiedzi (pytające, rozkazujące, 
oznajmujące).  Rozróżnia głoski, litery. Z pomocą nauczyciela określa spółgłoski. Dzieli wyrazy na 
sylaby. Zna reguły dotyczące pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch”. Zna zasady dotyczące 
pisowni „nie” z czasownikami i poprawnie je stosuje. Stosuje znaki przestankowe: przecinek (przy 
wymienianiu), dwukropek, myślnik. Dokonuje poprawy popełnionych błędów. 
 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
Uczeń opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej. 
Większość zadań, nawet bardzo łatwych wykonuje przy pomocy nauczyciela. Pracuje 
niesystematycznie. Często nie potrafi poprawnie wykonać samodzielnie i poprawnie zadań 
domowych, ale podejmuje takie próby.  Czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, 
często bez odpowiedniej intonacji. Nie potrafi samodzielnie analizować i  interpretować tekstów, 
ale podejmuje próby ich odbioru. Ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem zdań. Błędy 
językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie 
przekreślają  wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie. Przy pomocy nauczyciela 
rozróżnia poznane części mowy. Odmienia rzeczowniki przez przypadki (łatwe przykłady). Wskazuje 
podmiot i orzeczenie. Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje. Wyróżnia głoski, 
litery i sylaby.  Zna podstawowe zasady ortograficzne . Stosuje odpowiednie znaki przestankowe na 
końcu zdania. 
 
OCENA NIEDOSTATECZNA 
Uczeń nie opanował nawet podstawowych wiadomości z fleksji, składni, fonetyki, słownictwa, 
ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi. Ma bardzo duże braki w wiedzy i 
umiejętnościach z zakresu podstawy programowej. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w 
stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. Nie wykonuje zadań i poleceń 
nauczyciela. Zaniedbuje wykonywanie prac domowych. Nie opanował techniki głośnego i cichego 
czytania. Nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia 
wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego. Wypowiedzi nie są 
poprawne pod względem językowym i rzeczowym. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega 
reguł ortograficznych oraz nie wyznacza granicy zdania. 
 
Skala ocen za dyktanda 
OCENA: 
6 (celujący) - bez błędów 
5 (bardzo dobry) - 1 błąd zasadniczy 
4 (dobry) - 2 – 3 błędy zasadnicze 
3 (dostateczny) - 4 – 5 błędów zasadniczych 
2 (dopuszczający)  - 6 -7 błędów zasadniczych 
1 (niedostateczny)  - 8 i więcej błędów zasadniczych 
3 błędy drugorzędne = 1 błąd zasadniczy 
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OCENIANIE PRAC PISEMNYCH  

Do oceniania zadań typu egzaminacyjnego stosuje się kryteria CKE.  

OCENA RECYTACJI  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 - słabo opanował pamięciowo tekst (ok. 60 – 70%),  
- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie.  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
- poprawnie wygłasza tekst z pamięci (dopuszczalne 2-3 drobne pomyłki),  
- wyraźne i w odpowiednim tempie wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  
- podejmuje próbę interpretacji głosowej, 
 - właściwie intonuje i akcentuje.  
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 -bezbłędnie opanował pamięciowo tekst,  
- właściwie artykułuje, intonuje;  
- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  
- dąży do poprawnej interpretacji głosowej, zgodnej z charakterem utworu (odpowiednie: 
modulacja głosu, tempo wypowiedzi). 
 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi na ocenę dobrą, a ponadto: 
 -bardzo dobrze zna tekst; 
 -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. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO 

1. W ramach przygotowania do zajęć z j. polskiego, uczeń zobowiązany jest do posiadania 
podręcznika, zeszytu przedmiotowego oraz wymaganego tekstu kultury (np. lektury). 

2. Sprawdzian zapowiadany jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedza go lekcja 
powtórzeniowa.  

3. Nieodrabianie terminowe prac domowych skutkuje oceną niedostateczną. Nauczyciel może 
sprawdzić pracę domową w dowolnym terminie w ciągu półrocza. 

4. Uczeń ma obowiązek poprawienia w ciągu dwóch tygodni oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. 
O formie (ustnej lub pisemnej) poprawy decyduje nauczyciel. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie 
piszą go w drugim terminie; osoby nieobecne na obu terminach piszą sprawdzian po powrocie do 
szkoły na lekcji wskazanej przez nauczyciela.  

5. Uczeń ma także obowiązek zaliczenia testu ze znajomości treści lektur. W razie nieobecności na 
teście uczeń powinien zaliczyć znajomość lektury w ciągu dwóch tygodni, w przeciwnym razie 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. Jeśli uczeń z ważnego powodu nie mógł przygotować się do lekcji, może przynieść w dzienniczku 
usprawiedliwienie od rodziców, które zwalnia ucznia z odpowiedzi, niezapowiedzianej kartkówki 
oraz pracy domowej, ale nie ze sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki oraz zadanego z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wypracowania. Nauczyciel odnotowuje to zgłoszenie w 
dzienniku. 

7. Uczeń ma prawo – bez ponoszenia konsekwencji - zgłosić dwukrotnie w półroczu brak pracy 
domowej. Musi jednak odrobić tę pracę na następną lekcję. 
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8. Uczeń ma prawo do poprawienia dwóch niekorzystnych ocen bieżących w ciągu śródrocza w 
terminie do dwóch tygodni od daty jej otrzymania. Uzyskana ocena jest odnotowana w dzienniku 
lekcyjnym obok poprawionej. 

9. Po każdej nieobecności należy uzupełnić notatki i prace domowe. Uczeń ma obowiązek 
dowiedzieć się o terminie sprawdzianu oraz zapowiedzianej kartkówki. 

10. Uczeń nieobecny przez minimum trzy dni otrzymuje taką samą liczbę dni na nadrobienie 
zaległości (ale nie więcej niż 5 dni roboczych). W tym czasie nie będzie odpytywany, ale ma 
obowiązek pisać zapowiedziane sprawdziany i kartkówki. 

11. Uczeń nieobecny podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności jest zobowiązany 
zgłosić się do nauczyciela w celu ich napisania w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do 
szkoły. 

12. Oddanie do oceny pracy splagiatowanej/niesamodzielnej skutkuje ustaleniem oceny 
niedostatecznej, negatywną uwagą w dzienniku oraz natychmiastowym poinformowaniem 
rodziców o zaistniałej sytuacji. 

13. W sytuacji konieczności przejścia na tryb nauki zdalnej uczeń zobowiązany jest systematycznie 
uczestniczyć w zajęciach on-line, w miarę możliwości mieć włączoną kamerę w czasie lekcji; 
wykonywać zadania domowe i odsyłać je w ustalonym terminie na wskazany przez nauczyciela 
adres e-mail. Sprawdziany, testy, dyktanda i odpowiedzi ustne będą odbywać się on-line i 
obowiązują przy nich takie same zasady jak w czasie nauki stacjonarnej.  

14. Uzyskiwanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w formie 
pisemnego i ustnego sprawdzianu materiału omówionego w ciągu roku. 

15. Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka 
polskiego regulują zapisy w statucie szkoły. 

 

Matematyka 
Zofia Daszczyńska 
 
Wymagania na ocenę dopuszczającą (2). 
obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń 
nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać  
prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego. 
 

 
 
Dział programowy 

 
CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       WRAZ   Z 
OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 
KATEGORIA A 
UCZEŃ ZNA: 

 

 
KATEGORIA B 
UCZEŃ ROZUMIE: 

 

 
KATEGORIA C 
UCZEŃ UMIE: 

 

 
KATEGORIA D 
UCZEŃ UMIE: 

 
I. Liczby i działania • pojęcie składnika  

i sumy, 
• pojęcie odjemnej, 
odjemnika                           
i różnicy, 
• pojęcie czynnika   i 

iloczynu, 
• pojęcie dzielnej, 
dzielnika  
i ilorazu, 

• niewykonalność 
dzielenia przez 0  

• prawo 

przemienności 
dodawania  
• rolę liczb 0 i 1 w 
poznanych 
działaniach, 

• prawo 
przemienności 
mnożenia, 
• potrzebę 

dostosowania 

• pamięciowo dodawać liczby              

w zakresie 200 bez przekraczani 
progu dziesiątkowego i z jego 
przekraczaniem, 
• pamięciowo odejmować liczby                 
w zakresie 200 bez przekraczania 

progu dziesiątkowego i z jego 
przekraczaniem, 
• powiększać lub pomniejszać 
liczby o daną liczbę naturalną , 
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• pojęcie reszty  
z dzielenia , 
• zapis potęgi , 
• kolejność 
wykonywania działań, 

gdy nie występują 
nawiasy , 
• pojęcie osi liczbowej. 
 

jednostki osi liczbowej 
do zaznaczanych liczb  

 

• obliczać, o ile większa 
(mniejsza) jest jedna liczba od 

drugiej, 
• tabliczkę mnożenia , 
• pamięciowo dzielić liczby 
dwucyfrowe przez jednocyfrowe 
w zakresie tabliczki mnożenia, 

• mnożyć liczby przez 0, 
• posługiwać się liczbą 1                       
w mnożeniu i dzieleniu , 
• pamięciowo mnożyć liczby 
jednocyfrowe przez dwucyfrowe                

w zakresie 200 , 
• pamięciowo dzielić liczby 
dwucyfrowe przez jednocyfrowe 
lub dwucyfrowe w zakresie 100, 

• pomniejszać lub powiększać 
liczbę n razy, 
• obliczać, ile razy większa 
(mniejsza) jest jedna liczba od 
drugiej, 

• obliczać wartości 
dwudziałaniowych wyrażeń 
arytmetycznych zapisanych bez 
użycia nawiasów , 
• obliczać wartości 

dwudziałaniowych wyrażeń 
arytmetycznych zapisanych                           
z użyciem nawiasów, 
• przedstawiać liczby naturalne 
na osi liczbowej, 

• odczytywać współrzędne 
punktów na osi liczbowej . 

II. Systemy 
zapisywania liczb  
 

• dziesiątkowy system 
pozycyjny, 
• pojęcie cyfry, 
• znaki nierówności < i 
> 

• algorytm dodawania  
i odejmowania 
dziesiątkami, setkami, 
tysiącami, 

• zależność pomiędzy 
złotym            a 
groszem, 
• nominały monet  
i banknotów używanych  

w Polsce, 
• zależności pomiędzy 
podstawowymi 
jednostkami długości, 
• zależności pomiędzy 

podstawowymi 
jednostkami masy, 
• cyfry rzymskie 
pozwalające zapisać 
liczby 

- niewiększe niż 30 , 
• podział roku na 
kwartały, miesiące  i 
dni, 
• nazwy dni tygodnia, 

• dziesiątkowy system 
pozycyjny, 
• różnicę między cyfrą  
a liczbą  

• zapisywać liczbę za pomocą 
cyfr, 
• czytać liczby zapisane cyframi, 
• zapisywać liczby słowami, 
• porównywać liczby, 

• dodawać i odejmować liczby                        
z zerami na końcu: 
- o jednakowej liczbie zer , 
• mnożyć i dzielić przez 

10,100,1000, 
• zamieniać złote na grosze                           
i odwrotnie , 
• porównywać  
i porządkować kwoty podane: 

- w tych samych jednostkach , 
• zamieniać długości wyrażane                      
w różnych jednostkach , 
• zamieniać masy wyrażane                      
w różnych jednostkach, 

• przedstawiać za pomocą 
znaków rzymskich liczby: 
- niewiększe niż 30 , 
- niewiększe niż 30 , 
• zapisywać daty , 

• zastosować liczby rzymskie do 
30 do zapisywania dat, 
• posługiwać się zegarami 
wskazówkowymi  
i elektronicznymi , 

• zapisywać cyframi podane 
słownie godziny, 
• wyrażać upływ czasu w różnych 
jednostkach . 

 

III. Działania  
pisemne 

• algorytm dodawania 
pisemnego, 

• algorytm 
odejmowania 
pisemnego, 

 • dodawać pisemnie liczby bez 
przekraczania progu 

dziesiątkowego  i z 
przekraczaniem jednego progu 
dziesiątkowego, 
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• algorytm mnożenia 
pisemnego przez liczby 

jednocyfrowe, 
• algorytm dzielenia 
pisemnego przez liczby 
jednocyfrowe 

• odejmować pisemnie liczby bez 
przekraczania progu 

dziesiątkowego   i z 
przekraczaniem jednego progu 
dziesiątkowego, 
• mnożyć pisemnie liczby 
dwucyfrowe przez jednocyfrowe, 

• powiększać liczby n razy, 
• dzielić pisemnie liczby 
wielocyfrowe przez 
jednocyfrowe, 
• pomniejszać liczbę n razy . 

IV. Figury 

geometryczne 
 

• podstawowe figury 

geometryczne , 
• jednostki długości, 
• zależności pomiędzy 
jednostkami długości, 
• pojęcie kąta, 

• rodzaje kątów: 
– prosty, ostry, 
rozwarty , 
• jednostkę miary kąta, 
• pojęcie wielokąta , 

• elementy wielokątów 
oraz ich nazwy, 
• pojęcia: prostokąt, 
kwadrat, 
• własności prostokąta  

i kwadratu, 
• sposób obliczania 
obwodów prostokątów  
i kwadratów, 
• pojęcia koła                       

i okręgu, 
• elementy koła                  
i okręgu. 

• pojęcia: prosta, 

półprosta, odcinek, 
• pojęcie prostych 
prostopadłych , 
• pojęcie prostych 
równoległych , 

• możliwość 
stosowania 
różnorodnych 
jednostek długości, 
 

• rozpoznawać podstawowe 

figury geometryczne, 
• kreślić podstawowe figury 
geometryczne, 
• rozpoznawać proste 
prostopadłe oraz proste 

równoległe, 
• kreślić proste prostopadłe oraz 
proste równoległe: 
– na papierze w kratkę, 
• rozpoznawać odcinki 

prostopadłe oraz odcinki 
równoległe, 
• zamieniać jednostki długości, 
• mierzyć długości odcinków, 
• kreślić odcinki danej długości, 

• klasyfikować kąty, 
• kreślić poszczególne rodzaje 
kątów, 
• mierzyć kąty, 
• nazwać wielokąt na podstawie 

jego cech, 
• kreślić prostokąt, kwadrat o 
danych wymiarach lub 
przystający do danego: 
– na papierze w kratkę, 

• wyróżniać spośród 
czworokątów prostokąty i 
kwadraty, 
• obliczać obwody prostokąta i 

kwadratu, 
• wyróżniać spośród figur 
płaskich koła i okręgi, 
• kreślić koło i okrąg o danym 
promieniu , 

 

V. Ułamki zwykłe 
 

 
 

• pojęcie ułamka jako 
części całości, 

• zapis ułamka 
zwykłego, 
 

• pojęcie ułamka jako 
części całości  

 
 
 

• zapisywać słownie ułamek 
zwykły, 

 • zaznaczać część: 
- figury określoną ułamkiem , 
• zapisywać słownie ułamek 
zwykły i liczbę mieszaną, 
• porównywać ułamki zwykłe                        

o równych mianownikach. 

 

VI. Ułamki 

dziesiętne 
 

• dwie postaci ułamka 

dziesiętnego, 
 

 • zapisywać i odczytywać ułamki 

dziesiętne, 
• porównywać dwa ułamki 
dziesiętne o tej samej liczbie cyfr 
po przecinku. 

 

VII. Pola figur • pojęcie kwadratu 
jednostkowego, 

• jednostki pola, 
• algorytm obliczania 
pola prostokąta                       
i kwadratu. 

• pojęcie pola jako 
liczby kwadratów 

jednostkowych. 
 

• mierzyć pola figur: 
- kwadratami jednostkowymi, 

• obliczać pola prostokątów                     
i kwadratów. 
 
 

 

VIII. 
Prostopadłościany 
i sześciany 

 

• pojęcie 
prostopadłościanu  

 • wyróżniać prostopadłościany 
spośród figur przestrzennych. 
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Wymagania  na ocenę dostateczną (3) 
obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie 
jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą): 

 
 

Dział programowy 

 
CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 
KATEGORIA A 

UCZEŃ ZNA: 
 

 
KATEGORIA B 

UCZEŃ ROZUMIE: 
 

 
KATEGORIA C 

UCZEŃ UMIE: 
 

 
KATEGORIA D 

UCZEŃ UMIE: 
 

I. Liczby                 i 
działania 

• prawo przemienności 
dodawania, 
• prawo przemienności 
mnożenia, 

• pojęcie potęgi, 
• uporządkować podane  
w zadaniu informacje, 
• zapisać rozwiązanie 
zadania tekstowego, 

• kolejność wykonywania 
działań, gdy występują 
nawiasy 
 

• porównywanie 
różnicowe, 
• porównywanie ilorazowe, 
• że reszta jest mniejsza od 

dzielnika, 
• potrzebę porządkowania 
podanych informacji 
 

• dopełniać składniki do określonej 
wartości, 
• obliczać odjemną (lub odjemnik), 
znając różnicę  

i odjemnik (lub odjemną)  
• powiększać lub pomniejszać liczby              
o daną liczbę naturalną, 
• obliczać, o ile większa (mniejsza) jest 
jedna liczba od drugie, 

• obliczać liczbę wiedząc, o ile jest 
większa (mniejsza) od danej, 
• rozwiązywać jednodziałaniowe 
zadania tekstowe , 
• pamięciowo mnożyć liczby przez pełne 

dziesiątki, setki, 
• obliczać jeden z czynników, mając 
iloczyn  i drugi czynnik, 
• rozwiązywać jednodziałaniowe 
zadania tekstowe, 

• sprawdzać poprawność wykonania 
działania , 
• rozwiązywać jednodziałaniowe 
zadania tekstowe, 
• pomniejszać lub powiększać liczbę n 

razy, 
• obliczać liczbę, wiedząc, ile razy jest 
ona większa (mniejsza) od danej, 
• obliczać, ile razy większa (mniejsza) 

jest jedna liczba od drugiej, 
• rozwiązywać zadania tekstowe 
jednodziałaniowe, 
• wykonywać dzielenie z resztą, 
• obliczać dzielną, mając iloraz, dzielnik 

oraz resztę z dzielenia, 
- rozwiązywać jednodziałaniowe zadania 
tekstowe, 
• czytać ze zrozumieniem zadania 
tekstowe, 

• odpowiadać na pytania zawarte w 
prostym zadaniu tekstowym, 
• czytać tekst ze zrozumieniem, 
• odpowiadać na pytania zawarte w 
tekście, 

• układać pytania do podanych 
informacji, 
• ustalać na podstawie podanych 
informacji, na które pytania nie można 
odpowiedzieć, 

• rozwiązywać wielodziałaniowe zadania 
tekstowe, 
• obliczać wartości wielodziałaniowych 
wyrażeń arytmetycznych z 
uwzględnieniem kolejności działań, 

nawiasów i potęg, 
• odczytywać współrzędne punktów na 
osi liczbowej 

 

II. Systemy 
zapisywania liczb  
 

 

• znaki nierówności < i >, 
• algorytm mnożenia  
i dzielenia liczb                z 

zerami na końcu, 
• podział roku na: 

• znaczenie położenia cyfry 
w liczbie, 
• związek pomiędzy liczbą 

cyfr,                             a 
wielkością liczby, 

• porządkować liczby w skończonym 
zbiorze, 
• dodawać i odejmować liczby z zerami 

na końcu: 
o różnej liczbie zer, 
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• liczby dni                              
w miesiącach, 

• pojęcie wieku, 
• pojęcie roku zwykłego, 
roku przestępnego oraz 
różnice między nimi,  
• zależności pomiędzy 

jednostkami czasu 
 

• korzyści płynące  
z umiejętności 

pamięciowego 
wykonywania działań na 
dużych liczbach, 
• możliwość stosowania 
monet i banknotów  

o różnych nominałach do 
uzyskania jednakowych 
kwot, 
• możliwość stosowania 
różnorodnych jednostek 

długości, 
• możliwość stosowania 
różnorodnych jednostek 
masy, 

• rzymski system 
zapisywania liczb, 
• różne sposoby 
zapisywania dat, 
• różne sposoby 

przedstawiania upływu 
czasu 

• mnożyć i dzielić przez liczby z zerami 
na końcu, 

• porównywać sumy i różnice, nie 
wykonując działań, 
• zamieniać grosze na złote i grosze, 
• porównywać i porządkować kwoty 
podane: 

- w różnych jednostkach, 
• obliczać, ile złotych wynosi kwota 
złożona z kilku monet lub banknotów o 
jednakowych nominałach, 
• obliczać koszt kilku kilogramów lub 

połowy kilograma produktu o podanej, 
• obliczać łączny koszt kilu produktów                      
o różnych cenach, 
• obliczać resztę, 

• porównywać odległości wyrażane                        
w różnych jednostkach, 
• zapisywać wyrażenia dwumianowane 
przy pomocy jednej jednostki, 
• obliczać sumy i różnice odległości 

zapisanych  
w postaci wyrażeń dwumianowanych, 
• rozwiązywać zadania tekstowe 
związane  
z jednostkami długości, 

• porównywać masy produktów 
wyrażane              w różnych 
jednostkach, 
• rozwiązywać zadania tekstowe 
powiązane            z masą, 

 
• obliczać upływu czasu związany                           
z kalendarzem, 
- zapisywać daty po upływie określonego 
czasu, 

• obliczać upływu czasu związany z 
zegarem 

III. Działania  pisemne 
 

• algorytm mnożenia 
pisemnego przez liczby 
zakończone zerami. 
 

• porównywanie 
różnicowe, 
• porównywanie ilorazowe, 
 

• odejmować pisemnie liczby                                       
z przekraczaniem kolejnych progów 
dziesiątkowych, 
• sprawdzać poprawność odejmowania 

pisemnego, 
• obliczać różnice liczb opisanych 
słownie, 
• obliczać odjemnik, mając dane różnicę                  
i odjemną, 

• obliczać jeden ze składników, mając 
dane sumę  
i drugi składnik, 
• rozwiązywać zadania tekstowe                                         
z zastosowaniem odejmowania 

pisemnego, 
• rozwiązywać zadania tekstowe                                                      
z zastosowaniem mnożenia pisemnego, 
• sprawdzać poprawność dzielenia 
pisemnego, 

• wykonywać dzielenie z resztą. 

 

IV. Figury 

geometryczne 
 

• zapis symboliczny 

prostych prostopadłych  
i prostych równoległych, 
• definicje odcinków 
prostopadłych                     
i odcinków 

równoległych, 
• elementy kąta, 
• symbol kąta prostego, 
• zależność między 

długością promienia 
i średnicy, 
• pojęcie skali. 
 

• różnice pomiędzy 

dowolnym prostokątem  
a kwadratem, 
• różnicę między kołem  
i okręgiem, 
• pojęcie skali. 

 

• rozpoznawać proste prostopadłe oraz 

proste równoległe 
– na papierze gładkim, 
• kreślić proste prostopadłe oraz proste 
równoległe przechodzące prze dany 
punkt, 

• określać wzajemne położenia prostych 
na płaszczyźnie, 
• kreślić odcinki, których długość spełnia 
określone warunki, 

• rozwiązywać zadania tekstowe 
związane  
z mierzeniem odcinków, 

 



19 
 

 • rysować wielokąt o określonych 
kątach, 

• kreślić kąty o danej mierze, 
• określać miarę poszczególnych 
rodzajów kątów, 
• rysować wielokąt o określonych 
cechach, 

• na podstawie rysunku określać punkty 
należące i nienależące do wielokąta, 
• kreślić prostokąt, kwadrat o danych 
wymiarach lub przystający do danego: 
– na papierze gładkim, 

• obliczać długość boku kwadratu przy 
danym obwodzie, 
• kreślić promienie, cięciwy i średnice 
okręgów lub kół. 

V. Ułamki zwykłe 
 

• pojęcie liczby 
mieszanej, jako sumy 

części całkowitej  
i ułamkowej, 
• sposób porównywania 
ułamków o równych 
licznikach lub 

mianownikach, 
• pojęcie ułamka 
nieskracalnego, 
• algorytm skracania  
i algorytm rozszerzania 

ułamków zwykłych, 
• pojęcie ułamków 
właściwych  
i niewłaściwych, 

• ułamek, jak każdą liczbę 
można przedstawić na osi 

liczbowej, 
• ułamek można zapisać na 
wiele sposobów. 
 

• za pomocą ułamka opisywać część 
figury lub część zbioru skończonego, 

- część zbioru skończonego opisanego 
ułamkiem, 
• rozwiązywać zadania tekstowe, w 
których do opisu części skończonego 
zbioru zastosowano ułamki, 

• za pomocą liczb mieszanych opisywać 
liczebność zbioru skończonego, 
• obliczać upływ czasu podany przy 
pomocy ułamka lub liczby mieszanej, 
• zamieniać długości oraz masy 

wyrażone częścią innej jednostki, 
• przedstawiać ułamek zwykły na osi, 
• zaznaczać liczby mieszane na osi, 
• odczytywać współrzędne ułamków i 
liczb mieszanych na osi liczbowej, 

• porównywać ułamki zwykłe o równych 
licznikach, 
• odróżniać ułamki właściwe od 
niewłaściwych, 
• zamieniać całości na ułamki 

niewłaściwe. 

 

VI. Ułamki dziesiętne 
 

• nazwy rzędów po 
przecinku, 
• pojęcie wyrażenia 
jednomianowanego 
i dwumianowanego, 

• zależności pomiędzy 
jednostkami długości, 
• zależności pomiędzy 
jednostkami masy, 
• różne sposoby zapisu 

tych samych liczb, 
• algorytm 
porównywania ułamków 
dziesiętnych 
 

 

• dziesiątkowy układ 
pozycyjny  
z rozszerzeniem na części 
ułamkowe, 
• możliwość 

przedstawiania długości w 
różny sposób, 
• możliwość 
przedstawiania masy w 
różny sposób, 

• że dopisywanie zer na 
końcu ułamka dziesiętnego 
ułatwia zamianę jednostek 
i nie zmienia wartości 
liczby. 

 
 

• przedstawiać ułamki dziesiętne na osi 
liczbowej, 
• zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe, 
• zapisywać podane kwoty w postaci 
ułamków dziesiętnych, 

• zastosować ułamki dziesiętne do 
wyrażania długości w różnych 
jednostkach, 
• zastosować ułamki dziesiętne do 
wyrażania masy  

w różnych jednostkach, 
• zapisywać ułamki dziesiętne z 
pominięciem końcowych zer, 
• wyrażać długość i masę w różnych 
jednostkach, 

• zamieniać wyrażenia dwumianowane 
na jednomianowane i odwrotnie. 

 

VII. Pola figur   • mierzyć pola figur: 
- trójkątami jednostkowymi itp,, 
• budować figury z kwadratów 

jednostkowych 
 

 

VIII. 
Prostopadłościany 
i sześciany 
 

• elementy budowy 
prostopadłościanu, 
• pojęcie siatki 
prostopadłościanu. 
 

 • wyróżniać sześciany spośród figur 
przestrzennych, 
• wskazywać elementy budowy 
prostopadłościanu, 
• wskazywać w prostopadłościanie 

ściany prostopadłe i równoległe oraz 
krawędzie prostopadłe i równoległe: 
- na modelu, 
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• obliczać sumę długości krawędzi                               
i sześcianu, 

• rysować siatki prostopadłościanów                         
i sześcianów, 
• projektować siatki 
prostopadłościanów 
i sześcianów, 

• sklejać modele z zaprojektowanych 
siatek, 
• podawać wymiary prostopadłościanów 
na podstawie siatek. 
 

 

 

 Wymagania  na ocenę dobrą (4). 
obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych 
poziomach kształcenia. 
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczająca i dostateczną): 

 

 
Dział programowy 

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       WRAZ  Z 
OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 
KATEGORIA A 
UCZEŃ ZNA: 

 
KATEGORIA B 
UCZEŃ ROZUMIE: 
 

 
KATEGORIA C 
UCZEŃ UMIE: 
 

 
KATEGORIA D 
UCZEŃ UMIE: 
 

I. Liczby i działania • kolejność 
wykonywania 
działań, gdy 

występują nawiasy  
i potęgi 
 
 

 
 
 
 
 

• związek potęgi  
z iloczynem 

• obliczać dzielną (lub dzielnik), 
mając iloraz i dzielnik (lub dzielną), 
• rozwiązywać zadania tekstowe                           

z zastosowaniem dzielenia z resztą, 
• obliczać kwadraty i sześciany 
liczb, 
• tworzyć wyrażenia arytmetyczne 

na podstawie opisu i obliczać ich 
wartości, 
• ustalać jednostkę osi liczbowej 
na podstawie danych o 
współrzędnych punktów. 

 

II. Systemy 
zapisywania liczb  

 

• pojęcia: masa 
brutto, netto, tara 

 

 • obliczać łączną masę produktów 
wyrażoną w różnych jednostkach, 

• zapisywać wyrażenia 
dwumianowane przy pomocy 
jednej jednostki, 
• rozwiązywać zadania tekstowe 
związane pojęciami masa brutto, 

netto i tara, 
• rozwiązywać zadania tekstowe 
związane z upływem czasu 

 

III. Działania  
pisemne 
 

 
 

 • rozwiązywać zadania tekstowe                            
z zastosowaniem dzielenia 
pisemnego 

 

IV. Figury 
geometryczne 

 

• rodzaje kątów: 
– pełny, półpełny,  

 

• pojęcia: łamana • rozwiązywać zadania tekstowe 
związane z kątami, 

• obliczać długość boku prostokąta 
przy danym obwodzie i długości 
drugiego boku, 
• kreślić promienie, cięciwy i 
średnice okręgów lub kół 

spełniające podane warunki, 
• obliczać długości odcinków w 
skali lub  w rzeczywistości, 
• obliczać rzeczywiste wymiary 
obiektów narysowanych w skali.  

 

V. Ułamki zwykłe 
 

• algorytm zamiany 
liczb mieszanych na 

ułamki 
niewłaściwe. 
 
 
 

 
 

 
 

• ustalać jednostkę na osi 
liczbowej na podstawie danych o 

współrzędnych punktów, 
• rozwiązywać zadania tekstowe                            
z zastosowaniem porównywania 
ułamków zwykłych, 
• zapisywać ułamki zwykłe w 

postaci nieskracalnej, 
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• zamieniać liczby mieszane na 
ułamki niewłaściwe, 

• rozwiązywać zadania tekstowe                            
z zastosowaniem zamiany 
ułamków zwykłych. 

VI. Ułamki dziesiętne 
 

  
 

• porządkować ułamki dziesiętne, 
• porównywać dowolne ułamki 
dziesiętne, 
• porównywać wielkości podane                  

w różnych jednostkach. 

 

VII. Pola figur   
 
 

• obliczać długość boku kwadratu, 
znając jego pole, 
• obliczać długość boku 
prostokąta, znając jego pole i 
długość drugiego boku, 

• obliczać pola figur złożonych                                 
z jednakowych modułów  
i ich części 

 

VIII. 
Prostopadłościany 
i sześciany 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

• wskazywać w prostopadłościanie 
ściany prostopadłe i równoległe 
oraz krawędzie prostopadłe i 
równoległe 

- na rysunku, 
• rysować prostopadłościan w 
rzucie równoległym, 
• obliczać sumę długości krawędzi 
prostopadłościanu,  

i sześcianu, 
• obliczać długość krawędzi 
sześcianu, znając sumę wszystkich 
jego krawędzi, 
• projektować siatki 

prostopadłościanów 
i sześcianów w skali.  

 

 
 

Wymagania  na ocenę bardzo dobrą (5) 
obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do 
rozwiązywania zadań problemowych. 
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczająca, dostateczną, dobrą): 

 
 
Dział programowy 

 
CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       WRAZ  Z 
OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 
KATEGORIA A 
UCZEŃ ZNA: 

 
KATEGORIA B 
UCZEŃ ROZUMIE: 

 

 
KATEGORIA C 
UCZEŃ UMIE: 

 

 
KATEGORIA D 
UCZEŃ UMIE: 

 

I. Liczby i działania   • zapisywać liczby w postaci 
potęg, 
• rozwiązywać zadania tekstowe  
z zastosowaniem potęg 

• dostrzegać zasady zapisu ciągu liczb 
naturalnych, 
• rozwiązywać nietypowe zadania 
dotyczące własności liczb, 
• rozwiązywać nietypowe zadania 

tekstowe 
II. Systemy 

zapisywania liczb  
 

• cyfry rzymskie 

pozwalające 
zapisać liczby: 
- większe niż 30 

 • przedstawiać za pomocą 

znaków rzymskich liczby: 
- większe niż 30, 
• odczytywać liczby zapisane za 
pomocą znaków rzymskich: 
- większe niż 30 

 

III. Działania  
pisemne 

 

 
 

  • rozwiązywać zadania tekstowe  z 
zastosowaniem dodawania 

pisemnego, 
• rozwiązywać zadania tekstowe  z 
zastosowaniem odejmowania 
pisemnego, 
• rozwiązywać zadania tekstowe  z 

zastosowaniem mnożenia pisemnego, 
• rozwiązywać zadania tekstowe z 
zastosowaniem dzielenia pisemnego 
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IV. Figury 
geometryczne 

 

• rodzaje kątów: 
– wklęsły 

 • obliczać miary kątów 
przyległych 

• rozwiązywać zadania związane z 
położeniem wskazówek zegara, 

• rozwiązywać zadania związane z 
podziałem wielokąta na części będące 
innymi wielokątami, 
• rozwiązywać zadania związane z 
kołem, okręgiem, prostokątem  i 

kwadratem 
V. Ułamki zwykłe 

 

  

 

 • rozwiązywać zadania tekstowe  z 

zastosowaniem ułamków do opisu 
części skończonego zbioru, 
• rozwiązywać zadania tekstowe  z 
zastosowaniem zamiany długości 

wyrażonych częścią innej jednostki, 
• zaznaczać i odczytywać ułamki  o 
różnych mianownikach na jednej osi 
liczbowej, 
• rozwiązywać zadania tekstowe  z 

zastosowaniem porównywania 
ułamków zwykłych, 
• rozwiązywać zadania tekstowe z 
zastosowaniem zamiany ułamków 
zwykłych. 

VI. Ułamki dziesiętne 
 

  
 

 • znajdować ułamki spełniające 
zadane warunki. 

VII. Pola figur   
 
 

• układać figury tangramowe  • obliczać pola figur złożonych  
z kilku prostokątów, 
• szacować pola figur nieregularnych 

pokrytych siatkami kwadratów 
jednostkowych, 
• określać pola wielokątów 
wypełnionych siatkami kwadratów 
jednostkowych, 

• rysować figury o danym polu. 

VIII. 
Prostopadłościany 
i sześciany 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 • rozwiązywać zadania tekstowe z 
zastosowaniem pól powierzchni 
prostopadłościanów, 
• obliczać długość krawędzi sześcianu, 
znając jego pole powierzchni. 

 

Wymagania  na ocenę celującą (6) 
stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą): 
 

 
 
Dział programowy 

 
CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM                                                                                                       WRAZ  Z 
OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 
KATEGORIA A 
UCZEŃ ZNA: 

 
KATEGORIA B 
UCZEŃ ROZUMIE: 

 

 
KATEGORIA C 
UCZEŃ UMIE: 

 

 
KATEGORIA D 
UCZEŃ UMIE: 

 
I. Liczby i działania    • dostrzegać zasady zapisu ciągu liczb 

naturalnych, 
• rozwiązywać nietypowe zadania 
dotyczące własności liczb, 
• rozwiązywać zadania tekstowe                                                 
z zastosowaniem dzielenia  

z resztą, 
• rozwiązywać zadania tekstowe  
z zastosowaniem potęg, 
• rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe, 

• zapisywać jednocyfrowe liczby za pomocą 
czwórek, znaków działań                                      
i nawiasów. 
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II. Systemy 
zapisywania liczb  

 

   • rozwiązywać zadania tekstowe związane                               
z zastosowaniem jednostek masy, 

• zapisywać w systemie rzymskim liczby 
największe lub najmniejsze, używając 
podanych znaków, 
• rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe 
związane  

z upływem czasu. 
III. Działania  

pisemne 
 

 

 

  • rozwiązywać wielodziałaniowe zadania 

tekstowe  
z zastosowaniem działań pisemnych. 

IV. Figury 
geometryczne 
 

   • rozwiązywać zadania tekstowe związane                                
z prostopadłością  
i równoległością prostych, 
• rozwiązywać zadania tekstowe związane                                 

z prostopadłością  
i równoległością odcinków, 
• rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe 
dotyczące prostokątów, 
• obliczać skalę mapy na podstawie długości 

odpowiedniego odcinka podanego w innej 
skali. 

V. Ułamki zwykłe 
 

  
 

 • porównywać ułamki zwykłe  
o różnych mianownikach. 
 

VI. Ułamki dziesiętne 
 

  
 

 • obliczać współrzędną liczby zaznaczonej 
na osi liczbowej, mając dane współrzędne 
dwóch innych liczb, 
• rozwiązywać zadania tekstowe z 

zastosowaniem ułamków dziesiętnych, 
• ustalać zależności pomiędzy nietypowymi 
jednostkami długości, 
• zastosować ułamki dziesiętne do 

wyrażania masy  
w różnych jednostkach, 
• określać liczebność zbioru spełniającego 
podane warunki. 

VII. Pola figur   
 
 

 • rozwiązywać zadania tekstowe z 
zastosowaniem pojęcia pola, 
• wskazywać wśród prostokątów ten, 

którego obwód jest najmniejszy itp. 
VIII. 

Prostopadłościany 
i sześciany 
 

  

 
 
 
 
 

 

 • stwierdzać, czy rysunek przedstawia 

siatkę sześcianu, 
• obliczać pola powierzchni brył złożonych  
z prostopadłościanów, 
• obliczać pole bryły powstałej  
w wyniku wycięcia sześcianu  

z prostopadłościanu. 

Ka tegorie celów nauczania: 
A – zapamiętanie wiadomości 
B – rozumienie wiadomości 
C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych 
D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 

 

Muzyka 
s. Wanda Magdalena Putyra 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował podstawowych pojęć i terminów muzycznych, 

 nie zna zapisu nutowego, 

 nie nosi zeszytu, 

 nie wykazuje zaangażowania w czasie zajęć lekcyjnych, 

 nie odrabia zadań domowych. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
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 nosi zeszyt i robi systematyczne notatki, 

 odrabia zadania domowe, 

 wykazuje zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia warunki na ocenę dopuszczającą, 

 odczytuje podstawowe sposoby zapisu muzyki, przy pomocy nauczyciela 

 zna i posługuje się podstawowymi pojęciami i terminami muzycznymi 

 rozróżnia i klasyfikuje instrumenty muzyczne oraz rodzaje zespołów wykonawczych 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie dostatecznym, 

 odczytuje i przy pomocy nauczyciela stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu 

muzyki 

 rozróżnia podstawowe gatunki klasycznej muzyki wokalnej, wokalno - instrumentalnej i 

instrumentalnej 

 rozróżnia i klasyfikuje także na podstawie źródeł dźwięku instrumenty muzyczne  oraz 

rodzaje zespołów wykonawczych  

 zna chronologię i charakterystyczne cechy epok muzycznych 

 potrafi przyporządkować kompozytorów i ich dzieła do poszczególnych epok 

 zna instytucje kultury muzycznej (miejsca wykonywania różnych rodzajów muzyki) 

 z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystuje źródła informacji o muzyce (słowniki 

i encyklopedia muzyczna, internet) i potrafi je wykorzystać do sformułowania własnej 

wypowiedzi 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie: 

 opanował wiadomości na poziomie dobrym 

 odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki (śpiew lub gra na 

dowolnym instrumencie) 

 wypowiada się o muzyce – opisuje typowe cechy epok w dziejach muzyki, potrafiąc 

przyporządkować je do słuchanych utworów; charakteryzuje estetykę utworu i jego 

wykonanie, 

 świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje cechy utworu muzycznego (rodzaje faktury 

muzycznej: jednogłosową i wielogłosową, wybrane formy muzyki wokalnej 

i instrumentalnej) 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i wymagania na poziomie bardzo dobrym i: 

 angażuje się w życie muzyczne szkoły poprzez czynny i aktywny udział w chórze szkolnym 

lub 

 jeden raz w miesiącu uczestniczy w koncercie muzycznym i przygotowuje pisemną recenzję 

wg wskazówek nauczyciela lub 
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 reprezentuje z sukcesami szkołę podczas konkursów wokalnych, instrumentalnych, wiedzy 

o muzyce, historii muzyki, itp. lub 

 posiada wiedzę wykraczającą ponad materiał omawiany na lekcjach, co potwierdza 

w czasie pracy na zajęciach oraz w formie wyznaczonej przez nauczyciela. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć 

 Ocenie podlegają:   

 niezapowiedziane i zapowiedziane kartkówki, obejmujące materiał trzech lekcji wstecz, 

 odpowiedzi ustne, obejmujące materiał trzech lekcji wstecz, 

 sprawdziany 40-minutowe, podsumowujące omawiane działy,  

 zadania domowe, 

  zadania i ćwiczenia wykonane na lekcji, jeśli jakieś były zlecone, 

 wykonanie (śpiew, gra na instrumencie) z pamięci bądź z nut wybranych utworów, 

Uczeń ma obowiązek:   

 posiadać zeszyt przedmiotowy potrzebny do prowadzenia notatek teoretycznych oraz 

zeszyt w pięciolinię,  

 posiadać instrument (dzwonki chromatyczne lub flet – w zależności od ustaleń na początku 

roku) i przynosić go na lekcje w wyznaczonym przez nauczyciela czasie,  

 w razie nieobecności na sprawdzianie lub kartkówce zaliczyć je w ciągu dwóch tygodni 

od dnia powrotu do szkoły,   

 poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i kartkówki (może też poprawić inne 

oceny) w ciągu tygodnia od otrzymania wyników. 

 

Plastyka 
Paulina Jordan 
 

      I. UWAGI WSTĘPNE 
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 
zakresie  
- udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju  
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;  
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 
wychowawczej.  
- Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniowie 
posiadający orzeczenie są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 
- Uczniowie zobowiązani są do wykonywania prac plastycznych samodzielnie. 
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• Program 
Nauczanie, odbywa się według programu: „PLASTYKA” – Program nauczania plastyki w klasach 
IV – VII szkoły podstawowej oraz Liceum ogólnokształcącego. W przypadku Szkoły Podstawowej, 
wymagania są realizacją podstaw programowych z wykorzystaniem podręcznika S.K. Stopczyka 
oraz współautorów wyd. WSiP, a w przypadku Liceum z wykorzystaniem podręcznika „Spotkania 
ze sztuką” M. Ipczyńskiej i N. Mrozkowiak wyd. nowa era. 

 
• Zakres godzinowy 

Zajęcia z plastyki odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
 
 

II.  OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA 
 

OBOWIĄZKI UCZNIA 
 
Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia na każde zajęcia z plastyki:  
 
• zeszyt na notatki z lekcji (może być gładki, jako nasz dodatkowy szkicownik, prowadzony od 
początku nauki przedmiotu) 
 
oraz odpowiednie materiały i narzędzia potrzebne do wykonania pracy plastycznej. Są to:  

 
• blok w formacie A3 lub opcjonalnie A4 (w przypadku malowania farbami - najlepiej 

techniczny) 
• farby (akrylowe/ akwarelowe, (opcjonalnie: plakatowe), minimum: podstawowe kolory: 

czerwony, żółty, niebieski, biały, czarny) 
• pędzle: mały, duży, cieńki, gruby (najlepiej: miękkie nylonowe syntetyczne, sztywne pędzle 

szczecinowe, lub jeszcze inne, ale w miarę możliwości unika jmy tych z czarnym 
plastikowym włosiem i plastikowym kolorowym trzonkiem, które są często dokładane w 
gratisie do pudełek farb – ciężko nimi tworzyć dzieła, utrudniają precyzję koordynacji relacji 
oko- mózg- ręka) 

• paleta (lub coś wodoodpornego na co można nakładać farby i mieszać je) 
• podkładka (wodoodporna podkładka, gazeta lub tektura większa niż a4) 
• kredki (mogą być akwarelowe lub zwykłe) 
• ołówki (miękkie, z przedziału; 2H/ HB/ B/ 2B/ 3B/ 4B/ 5B/ 6B/ 7B/ 8B/ 9B/ kilka różnych 

grubości, minimum 2 różne o skrajnych grubościach)  
• gumka do mazania (może być gumka chlebowa lub zwykła), temperówka  
• pojemnik na wodę ( może być to ekologicznie wykorzystana przycięta plastikowa butelka) 

 
Oraz po wcześniejszej zapowiedzi nauczyciela: 
 

• blok rysunkowy 
• blok papierów kolorowych 
• nożyczki, klej,  
• pastele suche 
• pastele olejne 
• sznurek 
• taśma papierowa 
• tusz kreślarski 
• czarny marker 
• węgiel rysunkowy 
• bibuła kolorowa 
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• inne materiały  
 
(W ciągu roku szkolnego uczniowie będą informowani z wyprzedzeniem o dodatkowych 
potrzebnych materiałach do realizacji kolejnego tematu np. przynosimy igłę, nitkę, filc koloru 
czerwonego format A4 itp.). 
 
Dodatkowo, zbieramy wszystkie inspirujące nas eko - materiały z odzysku, które można czasem 
znaleźć w domu i wykorzystać w pracy plastycznej dając „drugie życie”:  
 
• tektura 
• folia bąbelkowa 
• przeterminowany makaron/ ryż/ kawa itp. 
• stare gazety 
• inne  

 
Każdy z uczniów powinien posiadać własną podkładkę (lub gazetę, kartonik, itp.) ochraniającą 
stolik przed zbrudzeniem. W przypadku niedostosowania się do tego wymogu, uczeń może 
otrzymać ujemne punkty z zachowania w odpowiedniej kategorii (np. „niszczenie sprzętu 
szkolnego”). 
 
Proszę także o przygotowanie zwykłej np. papierowej teczki A4 lub A3 w której będziemy 
przechowywać prace plastyczne. 
 

 
Nieobecność na zajęciach 
 

- Nieobecni są zobowiązani do nadrobienia zadania, które zostało wykonane na zajęciach i 
przyniesienia go na następną lekcję. Uczeń nie ma wtedy prawa do zgłoszenia nieprzygotowania, 
chyba że jego nieobecność w szkole trwała minimum 5 dni.  
- W przypadku niedostarczenia pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Prace powinny 
być dostarczone i poprawione w termie dwóch tygodni od otrzymania oceny niedostatecznej.  
- Jeżeli temat dotyczył zagadnień z zakresu historii sztuki uczeń jest zobowiązany nadrobić 
zaległości w ciągu tygodnia. 
 
Zadania domowe 
 
Zadania domowe mogą być zadawane w momencie, gdy:  

• ktoś nie skończy pracy na lekcji 
• ktoś jest nieobecny i musi nadrobić zaległą pracę 
• w innych przypadkach wskazanych przez nauczyciela 

 
PRAWA UCZNIA 
 

• NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 
Uczniowi przysługuje prawo do dwukrotnego w semestrze zgłoszenia nieprzygotowania do 
zajęć.  

Nieprzygotowanie oznacza: 
- brak własnych przyborów i materiałów potrzebnych do wykonania pracy plastycznej  
- brak zadania domowego (z wyłączeniem nienadrobienia pracy z powodu nieobecności, chyba że 
trwała ona minimum 5 dni) 
 
Nieprzygotowanie należy zgłosić przed zajęciami. 
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Kolejno trzecie nieprzygotowanie do zajęć oznacza ocenę niedostateczną w odpowiedniej kategorii 
ocen. 
Zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć nie oznacza zwolnienia z pracy podczas trwania zajęć. 
W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć uczeń bezwzględnie zobowiązany jest do 
skorzystania z materiałów zastępczych. 
 
 

• USPRAWIEDLIWIENIE NIEPRZYGOTOWANIA DO ZAJĘĆ 

Uczeń powinien zgłosić nauczycielowi zaistniałą sytuację przed zajęciami. Uczeń obowiązany jest w 
takim przypadku skorzystać z materiałów zastępczych. Usprawiedliwione nieprzygotowanie do 
zajęć nie oznacza zwolnienia z pracy podczas trwania zajęć. 

 

III FORMY PRACY UCZNIA ORAZ SPRAWDZANIA I OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
 
Ocenie podlega głównie praca na lekcji oraz jej efekt. Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną 
uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających 
ze specyfiki zajęć. Należy pamiętać o zachowywaniu porządku w swoim miejscu pracy – zarówno 
podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu. Ocena semestralna i końcoworoczna, jest wyznacznikiem 
umiejętności i wiedzy ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym 
semestrze.  
Regulatorem oceny winny być: Aktywność ucznia na lekcjach i jego osobista ekspresja. Widoczne 
zainteresowanie ucznia przedmiotem we własnych zajęciach pozalekcyjnych: kolekcjonowanie 
dodatkowych prac, książek, albumów, reprodukcji, uczęszczanie na wystawy, koncerty, do teatru, 
zainteresowanie kulturą regionu: miejscowymi zabytkami, sztuką ludową itd. W procesie pomiaru 
osiągnięć ucznia oceny nie są uzależnione od uzdolnień wrodzonych a od pracowitości. 
Regulatorem ocen okresowych semestralnych i rocznych jest widoczne zaangażowanie ucznia w 
działalność twórczą, rzetelność, staranność wykonania zadania, praca na miarę swych możliwości, 
umiejętność pracy w grupie. 
 

Przyroda 
Agata Smętek 
 

1. Ocenianie ma na celu: 

a) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;  

b) Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań przedmiotem; 

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;  
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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. 

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 przyrody, 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;  

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 sprawdz ian;  

 

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  

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: 

- posiada wiadomości wykraczające poza materiał programowy 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przyrodnicze  

- wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów  

- odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza 

program nauczania 

- samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji 

- prezentuje swoje umiejętności na forum klasy 

- potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji 

- jest bardzo aktywny i autentycznie zainteresowany tym, co dzieje się podczas 

zajęć lekcyjnych 
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II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełni materiał programowy 

- projektuje doświadczenia i prezentuje je 

- dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka  

- przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w 

przyrodzie 

- wyjaśnia i rozwiązuje naturalne procesy w przyrodzie 

- samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się 

zdobytymi umiejętnościami 

- systematycznie pracuje na lekcjach 

- sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji 

- wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych 

- bierze udział w konkursach przyrodniczych 

- formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie 

- wykazuje się aktywną postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia  

wykonania dodatkowych zadań, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu 

zadań realizowanych przez grupę, często wykazuje własną inicjatywę 

 

III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 - posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach 

- właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody 

- korzysta z różnych źródeł informacji 

- dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka  

- proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego 

- ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym 

- dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą  

- dobrze posługuje się mapą geograficzną – potrafi odczytać zawarte w niej informacje 

 i posługiwać się legendą mapy 

- systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź 

 

IV. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym 

- zna podstawowe pojęcia przyrodnicze 

- rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego 

- posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej 

- obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz 

opisuje je 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji przyrodniczej 

- potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych 

źródłach wiedzy 

- pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania  

 

V. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody 

- posiada , przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska naturalnego 

- opanował materiał programowy w stopniu elementarnym 

- przy pomocy nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia, 
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wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych w procesie uczenia się 

przyrody 

- rozumie prosty tekst źródłowy 

- jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu 

 

VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności 

- nie opanował minimum programowego 

- wykazuje wyraźny brak zainteresowania przedmiotem 

- swoją postawą uniemożliwia pracę innym 

- nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę 

 

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. 

 

Religia 
s. Aurelia Katarzyna Patrzyk  
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował podstawowych wiadomości, 

 nie nosi zeszytu, 

 nie odrabia zadań domowych. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 nosi zeszyt i robi systematyczne notatki, 

 odrabia zadania domowe. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 umie wymienić: Dekalog, 7 sakramentów świętych, 7 grzechów głównych, 

 potrafi opowiedzieć historię o stworzeniu świata, 
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 potrafi wskazać podstawowy podział Pisma Świętego,  

 potrafi wymienić etapy roku liturgicznego. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie dostatecznym, 

 potrafi wyjaśnić i omówić etapy roku liturgicznego, 

 zna podstawowe skróty biblijne z Nowego Testamentu, 

 zna i opowiada historie biblijne od stworzenia świata do wyjścia z Egiptu. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie: 

 opanował wiadomości na poziomie dobrym i potrafi je zaprezentować i omówić bez 

pomocy nauczyciela, 

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. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć 

  Ocenie podlegają:   

 odpowiedzi ustne, 

 sprawdziany 40-minutowe, podsumowujące omawiane działy (możliwe także z zeszytem),   

 kartkówki niezapowiedziane, obejmujące materiał trzech lekcji wstecz, 

 kartkówki niezapowiedziane z małego katechizmu, 

 odpowiedzi ustne, obejmujące materiał trzech lekcji wstecz, 

 zadania domowe (W uzasadnionych przypadkach uczeń może zgłosić przed lekcją brak 

zadania, jednak z obowiązkiem uzupełnienia go na najbliższą katechezę), 

 prace wykonane na katechezie, jeśli jakieś były zlecone, 

 prace dodatkowe. 

 

Uczeń ma obowiązek:   

 w razie nieobecności na sprawdzianie lub kartkówce zaliczyć je w ciągu dwóch tygodni 

od dnia powrotu do szkoły,   

 poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i kartkówki (może też poprawić inne 

oceny) w ciągu tygodnia od otrzymania wyników. 

 posiadać zeszyt przedmiotowy.  
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Zarówno brak zeszytu, jak i brak zadania są odnotowywane w dzienniku. Ilość uwag ma wpływ na 

ocenę śródroczną i końcoworoczną z religii. 

 

Technika 
Marek Jajkiewicz 
 

1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: 

1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;  

2)motywowanie ucznia do systematycznej pracy; 

3)wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny oraz planowania własnego procesu 

uczenia się; 

4)dostarczanie rodzicom informacji o postępach oraz ewentualnych trudnościach ucznia;  

5)dostarczanie nauczycielom informacji o skuteczności procesu nauczania. 

 

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć to systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach 

nauczania oraz wychowania. Przedmiotem oceny powinny być zarówno wiadomości, umiejętności 

i postawy ucznia. 

Program nauczania zajęć technicznych kładzie nacisk na kompetencje uczniów. Istnieje zatem 

konieczność kontrolowania i oceniania ich działań praktycznych . Dokonując oceny należy wziąć 

pod uwagę indywidualne uzdolnienia ucznia, jego operatywność oraz sprawność intelektualną. 

 

Podczas oceniania działań praktycznych należy zwracać uwagę na:  

 wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tego przedmiotu; 

 celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania;  

 przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; 

 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych;  

 rozumienie zjawisk technicznych; 

 umiejętność wyciągania wniosków; 

 czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji. 

 

 

 

 

 



34 
 

2. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową 

przeliczaną na oceny cyfrowe wg  kryteriów.  

 

% punktów uzyskanych przez ucznia ocena 

do 40 % niedostateczna 

powyżej 40 - 49 dopuszczająca 

 

50 - 72 

50 - 57 -dostateczna 

58 - 65 dostateczna 

66 - 72 +dostateczna 

 

73 - 92 

73 - 79 -dobra 

80 - 86 Dobra 

87 - 92 +dobra 

93 – 100 

 

93 - 96 -bardzo dobra 

97 - 100 bardzo dobra 

100% poprawnych odpowiedzi + poprawnie rozwiązane 

zadania dodatkowe(o podwyższonym stopniu trudności) 

celująca 

 

3. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 

 

 aktywność na lekcji 

 testy, sprawdziany; 

 kartkówki 

 odpowiedź ustna; 

 prace wytwórcze; 

 zadnie domowe; 

 przygotowanie do zajęć; 

 zadania dodatkowe; 

 udział w konkursach i wystawach; 

 zeszyt ćwiczeń 

 

4. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji techniki. 

 uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji techniki  w formie pisemnej od Rodzica 

( w dzienniczku ucznia) . 

 nieprzygotowanie  uczeń  zgłasza niezwłocznie na początku lekcji. 

 nieprzygotowanie ucznia do lekcji  nie  jest liczone do oceny śródrocznej i ońcoworocznej 
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 uczeń może zgłosić  w  ciągu semestru tylko tyle nieprzygotowań  ile jest  godzin lekcji 

techniki w ciągu tygodnia. 

 uczeń zgłaszający nieprzygotowanie do lekcji  nie pisze w tym dniu np. niezapowiedzianej 

kartkówki oraz nie podlegają sprawdzeniu w formie ustnej na ocenę jego wiadomości i 

umiejętności 

5. Uczeń ma możliwość poprawy w semestrze jednej dowolnie wybranej przez siebie  oceny. 

Poprawa oceny  odbywa się tylko jeden raz podczas konsultacji i obie  oceny  (np. ocena  

niedostateczna i ocena z poprawy ) są  zapisywane w dzienniku lekcyjnym. 

7.Wymagania ogólne na poszczególne oceny. 

Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń ,który: 

-zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania ;  

-biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach praktycznych;  

-racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach; 

-proponuje nowatorskie rozwiązania; 

-osiąga sukcesy w konkursach technicznych. 

Ocenę bardzo dobrą powinien otrzymać uczeń, który: 

-opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie 

zależności; 

-w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych;  

-właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp;  

-sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne;  

-potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych;  

Ocenę dobrą powinien otrzymać uczeń, który: 

-opanował w stopniu zadawalającym wiadomości określone programem nauczania;  

-umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i 

praktycznych; 

-stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy; 

 -poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu            zadawalającym opanował 

umiejętności technologiczne. 

Ocenę dostateczną powinien otrzymać uczeń, który: 

-opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych; 

-umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i 

praktycznych o średnim stopniu trudności; 

-przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy; 
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-mało efektownie wykorzystuje czas pracy; 

-popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował 

operacje technologiczne. 

Ocenę dopuszczającą powinien otrzymać uczeń , który: 

-ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych; 

-rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  

-ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności;  

-posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami ,  z pomocą nauczyciela wykonuje proste 

operacje technologiczne. 

8.Warunki i tryb otrzymywania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna  z  zajęć 

technicznych. 

Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej oceny rocznej niż przewidywana po spełnieniu wymagań 

określonych w Statucie Szkoły jak również: 

-po napisaniu sprawdzianu na ocenę o którą ubiega się uczeń ; sprawdzian obejmuje wiadomości i 

umiejętności z całego roku szkolnego 

- w terminie ma oddane i ocenione wszystkie prace praktyczne 

 

Wychowanie fizyczne 
Gabriela Grabowska 
 

Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo): 
Krzysztof Warchoł, Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 
podstawowej, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2017  
 

Plan realizacji programu nauczania  

Liczba 
przeznaczonych 

lekcji:  
 

Tytuł działu Czas realizacji 

10 
1.Sprawności fizyczna oraz 
rozwój fizyczny. 

wrzesień/październik 
maj/czerwiec 

90 

2.Aktywność fizyczna: 

 Sport (piłka siatkowa, 
piłka ręczna, piłka 
nożna, mini 
koszykówka, LA). 

 Gry i zabawy ruchowe. 
 Gimnastyka 

cały rok szkolny 
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ogólnorozwojowa i 
korekcyjna. 

 Rekreacja. 

 E) Taniec, zajęcia z 
muzyką. 

10 3.Bezpieczna aktywność. wrzesień//styczeń/luty/czerwiec 

10 4.Edukacja zdrowotna.  cały rok szkolny 

10 5.Kompetencje społeczne. cały rok szkolny 

Czas realizacji podany jest orientacyjnie ze względu na zajęcia terenowe i zmienne warunki 

atmosferyczne.                  

 
 Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne: wspiera 
rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny uczniów oraz kształtuje obyczaj aktywności 
fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz 
pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. 

 Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych standardów 
przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie. Wychowanie fizyczne 
to nie tylko przygotowanie sprawnościowe, ale przede wszystkim prozdrowotne. Pełni ono, oprócz 
swej funkcji doraźnej, również funkcję prospektywną (przygotowuje do dokonywania w życiu 
wyborów korzystnych dla zdrowia). W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej widoczna jest personalistyczna koncepcja wychowania oraz koncepcja sprawności 

fizycznej ukierunkowanej na zdrowie. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

1. Rozpoznanie i ocena własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej 

2. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej. 

3. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa  podczas aktywności fizycznej. 

4. Zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowie 

5. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej 

aktywności fizycznej. 

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe 

 

KLASA IV  

 

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 
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1. rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 

2. rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego;  

3. wymienia cechy prawidłowej postawy ciała. 

2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 

1. dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela 

interpretuje wyniki; 

2. mierzy tętno przed i po wysiłku oraz z pomocą nauczyciela interpretuje 

wyniki; 

3. wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa;  

4. demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności 

motoryczne; 

5. wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej postawy 

ciała. 

2.  Aktywność fizyczna. 

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 

1. opisuje sposób wykonywania poznawanych umiejętności ruchowych;  

2. opisuje zasady wybranej regionalnej zabawy lub gry ruchowej; 

3. rozróżnia pojęcia technika i taktyka; 

4. wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można 

wykorzystać do aktywności fizycznej; 

5. wyjaśnia co symbolizują flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia 

olimpiada i igrzyska olimpijskie. 

2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 

1. wykonuje i stosuje w grze: kozłowanie piłki w miejscu i ruchu, 

prowadzenie piłki nogą, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do 

kosza z miejsca, rzut i strzał piłki do bramki z miejsca, odbicie piłki 

oburącz sposobem górnym; 

2. uczestniczy w minigrach; 

3. organizuje w gronie rówieśników wybraną zabawę lub grę ruchową, 

stosując przepisy w formie uproszczonej; 

4. uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze ruchowej;  

5. wykonuje przewrót w przód z różnych pozycji wyjściowych; 

6. wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny w oparciu o własną 

ekspresję ruchową; 

7. wykonuje bieg krótki ze startu wysokiego; 

8. wykonuje marszobiegi w terenie; 

9. wykonuje rzut z miejsca i z krótkiego rozbiegu lekkim przyborem;  

10. wykonuje skok w dal z miejsca i z krótkiego rozbiegu. 

 

3.  Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 

1. zna regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego; 

2. opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku; 

3. wymienia osoby, do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacji 

zagrożenia zdrowia lub życia. 

2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 
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1. respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć 

ruchowych; 

2. wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; 

3. posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem; 

4. wykonuje elementy samoasekuracji przy upadku, zeskoku. 

4. Edukacja zdrowotna. 

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 

1. opisuje jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;  

2. opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej; 

3. opisuje zasady zdrowego odżywiania; 

4. opisuje zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie 

zajęć ruchowych. 

2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 

1. przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;  

2. przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach. 

 

 

KLASY IV-VIII  
 

Kompetencje społeczne. Uczeń: 

1. uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady 
„czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się 
decyzjom sędziego, potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, 

podziękować za wspólną grę; 

2. pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;  

3. wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania; 

4. wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną; 

5. omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami 

tej samej i odmiennej płci; 

6. identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby 

rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; 

7. wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych;  

8. wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;  

9. współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność   

i empatię; 

10. motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby 

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

szkolnym być nieprzygotowany do zajęć (brak odpowiedniego stroju lub obuwia, złe samopoczucie 

lub inne powody nieprzygotowania).Każde następne nieprzygotowanie bez usprawiedliwien ia 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, 

że odmówi wykonania zadania – otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną). 

 

ZASADY EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

Zasady dopuszczenia i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego zawarte są                                                         

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
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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 Szkoływ formie sprawdzianu wiedzy i 

umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w trakcie całego roku szkolnego. 

 
 


