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Biologia P 

Ewa Kurek-Koloch 

PLO, klasa 1 BIOLOGIA – poziom podstawowy 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach uzyskując tytuł finalisty bądź laureata na etapie 

wojewódzkim lub: 

 biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej, w samodzielnym 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania 

nietypowe, wymagające kreatywności i analizy problemowej, 

 jego osiągnięcia są twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą samodzielność w ich 

uzyskiwaniu, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

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

edukacyjnych,  

 wyjaśnia, przedstawia zależności lub związki czasowe, przestrzenne, przyczynowo-

skutkowe (rozpoznając przyczynę i skutek oraz wskazując drogę, która prowadzi od 

przyczyny do skutku), 

 uzasadnia, podaje fakty biologiczne, przemawiające za poglądem, opinią lub przeciwko, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się 

nabytymi umiejętnościami, 

 bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

 sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych, 

 wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dobrej z danych zajęć 

edukacyjnych, 

 porównuje, wskazuje podobieństwa i różnice między obiektami, procesami, zjawiskami, 
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teoriami oraz wyjaśniania przyczyny tych podobieństw i różnic, 

 zna najważniejsze pojęcia, posiada wiadomości i podstawowe umiejętności, 

 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym 

wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 

 jest aktywny w czasie lekcji. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dostatecznej z danych zajęć 

edukacyjnych, 

 opisuje budowę (np. komórki, narządu, organizmu) lub przebieg procesu, zjawiska, 

doświadczenia, bez wyjaśniania przyczyn (nie ogranicza się tylko do nazw)  

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

trudności,  

 wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dopuszczającej z danych 

zajęć edukacyjnych, 

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

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

biologicznej, 

 ma poważne braki w wiedzy, które można  uzupełnić, 

 braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

 przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste zadania, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej  z 

danych zajęć edukacyjnych, 

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

 ma braki w wiedzy uniemożliwiające kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

 uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać typowe zadań wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności. 
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METODY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

UCZNIÓW 

 

1.Wypowiedzi ustne (oceniane pod względem rzeczowości, znajomości i stosowania pojęć  

    biologicznych, umiejętności formułowania wypowiedzi, rozwiązywanie zadań).  

    Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w 

przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu. 

2. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być 

zapowiadane. 

3. Sprawdziany pisemne całogodzinne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, 

zapowiadane  tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na 

ocenę celującą (przy spełnionych wymaganiach na ocenę bardzo dobrą).  

     4. Referaty i prezentacje przygotowane na podstawie dostępnych źródeł informacji  

5. Karty pracy, zadania, ćwiczenia – samodzielna lub grupowa praca ucznia z przygotowaną 

kartą 

     6. Systematyczna obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, 

umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w 

dyskusjach prowadzących  do wyciągania wniosków, przestrzeganie przepisów bhp. 

7. Zakończony sukcesem udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych 

 

OCENIANIU PODLEGAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

  

1. Prace pisemne – kartkówki, sprawdziany 

a) uczeń  nieobecny  na sprawdzianie, kartkówce z uzasadnionych przyczyn ma obowiązek 

napisać zaległy sprawdzian, kartkówkę w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły 

b) odpisywanie ,,ściąganie” na sprawdzianie, kartkówce; samowolna zmiana grupy; 

opuszczenie swojego miejsca bez zezwolenia nauczyciela; porozumiewanie się z innymi 

uczniami; wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy itp. równoznaczne jest z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy 

c) Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie ustalonym 

z nauczycielem 

d) uczeń ma możliwość poprawy oceny dopuszczającej ze sprawdzianu. Poprawy oceny 

dokonuje się  podczas konsultacji w ciągu 2 tygodni licząc od dnia jej otrzymania. Poprawa 
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oceny odbywa się tylko jeden raz i obie oceny (niedostateczna i ocena z poprawy) są 

zapisywane w dzienniku lekcyjnym. 

e) uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania  obowiązkowe na sprawdzianie na ocenę bardzo 

dobrą  i bezbłędnie rozwiąże zadania dodatkowe otrzymuje ocenę celującą 

 

UZUPEŁNIANIE ZALEGŁOŚCI PRZEZ UCZNIA 

 

a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych zajęciach  

     pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości. 

b) Nauczyciel może uznać usprawiedliwienie nieprzygotowania 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 2 tygodni od 

dnia powrotu do szkoły 

 

Inne: 

Zeszyt przedmiotowy                                                                                                                                    

uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymaganiami nauczyciela 

(zapisy czytelne, schludny) oraz przynosić go na każdą lekcję. Jeżeli uczeń nie ma zeszytu na 

lekcji zobowiązany jest prowadzić notatki na kartce a następnie przepisać je do zeszytu.  

 

USTALANIE ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z BIOLOGII 

 

1. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna. 

2. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia systematyczną 

pracę i postępy ucznia od początku roku szkolnego. 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z 

BIOLOGII. 

 

1. Uczeń może poprawić ocenę dopuszczającą ze sprawdzianu, do którego może przystąpić 

jeden raz, na zajęciach dodatkowych (konsultacjach), w terminie do dwóch tygodni po oddaniu 

prac. 
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2. Uczeń ma prawo do nie oceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności. 

3. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji tylko na wyraźną, pisemną prośbę 

rodziców/prawnych  opiekunów (nie dotyczy to wcześniej zapowiadanych sprawdzianów).  

4. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu ma możliwość 

udziału w konsultacjach z nauczycielem lub korzysta z pomocy koleżeńskiej. 

 

Statut Szkoły 

1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

1) Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, jeśli w ciągu roku szkolnego: 

         a) nie unikał sprawdzianów pisemnych, 

         b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących, 

         c) uzyskiwał oceny  bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, 

         d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych  

 

Biologia R 

Ewa Kurek-Koloch 

 

Kl.  1, BIOLOGIA – poziom rozszerzony 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach uzyskując tytuł finalisty bądź laureata na etapie 

wojewódzkim lub: 

 biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej, w samodzielnym 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania 

nietypowe, wymagające kreatywności i analizy problemowej, 

 jego osiągnięcia są twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą samodzielność w ich 

uzyskiwaniu, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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 spełnia wymagania  edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny bardzo dobrej z danych zajęć 

edukacyjnych,  

 wyjaśnia, przedstawia zależności lub związki czasowe, przestrzenne, przyczynowo-

skutkowe (rozpoznając przyczynę i skutek oraz wskazując drogę, która prowadzi od 

przyczyny do skutku), 

 uzasadnia, podaje fakty biologiczne, przemawiające za poglądem, opinią lub przeciwko, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się 

nabytymi umiejętnościami, 

 bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

 sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych, 

 wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dobrej z danych zajęć 

edukacyjnych, 

 porównuje, wskazuje podobieństwa i różnice między obiektami, procesami, zjawiskami, 

teoriami oraz wyjaśniania przyczyny tych podobieństw i różnic, 

 zna najważniejsze pojęcia, posiada wiadomości i podstawowe umiejętności, 

 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym 

wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 

 jest aktywny w czasie lekcji. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dostatecznej z danych zajęć 

edukacyjnych, 

 opisuje budowę (np. komórki, narządu, organizmu) lub przebieg procesu, zjawiska, 

doświadczenia, bez wyjaśniania przyczyn (nie ogranicza się tylko do nazw)  

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

trudności,  

 wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

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

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

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

biologicznej, 

 ma poważne braki w wiedzy, które można  uzupełnić, 

 braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

 przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste zadania, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej  z 

danych zajęć edukacyjnych, 

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

 ma braki w wiedzy uniemożliwiające kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

 uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać typowe zadań wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności. 

 

METODY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

UCZNIÓW 

 

1.Wypowiedzi ustne (oceniane pod względem rzeczowości, znajomości i stosowania pojęć  

    biologicznych, umiejętności formułowania wypowiedzi, rozwiązywanie zadań).  

    Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w 

przypadku lekcji  

    powtórzeniowych - z całego działu. 

2. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być 

zapowiadane. 

3. Sprawdziany pisemne całogodzinne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, 

zapowiadane   

    tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę 

celującą (przy   

    spełnionych wymaganiach na ocenę bardzo dobrą).  
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     4. Referaty i prezentacje przygotowane na podstawie dostępnych źródeł informacji  

5. Karty pracy, zadania, ćwiczenia – samodzielna lub grupowa praca ucznia z przygotowaną 

kartą 

     6. Systematyczna obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, 

umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w 

dyskusjach prowadzących  do wyciągania wniosków, przestrzeganie przepisów bhp. 

7. Zakończony sukcesem udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych 

 

OCENIANIU PODLEGAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

  

1. Prace pisemne – kartkówki, sprawdziany 

a) uczeń  nieobecny  na sprawdzianie, kartkówce z uzasadnionych przyczyn ma obowiązek 

napisać zaległy sprawdzian, kartkówkę w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły 

b) odpisywanie ,,ściąganie” na sprawdzianie, kartkówce; samowolna zmiana grupy; 

opuszczenie swojego  miejsca bez zezwolenia nauczyciela; porozumiewanie się z innymi 

uczniami; wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy itp. równoznaczne jest z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy 

c) Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie ustalonym 

z  

     nauczycielem 

d) uczeń ma możliwość poprawy oceny dopuszczającej ze sprawdzianu. Poprawy oceny 

dokonuje się podczas konsultacji w ciągu 2 tygodni licząc od dnia jej otrzymania. Poprawa 

oceny odbywa się tylko jeden raz i obie oceny (niedostateczna i ocena z poprawy) są 

zapisywane w dzienniku lekcyjnym. 

e) uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania  obowiązkowe na sprawdzianie na ocenę bardzo 

dobrą  i bezbłędnie rozwiąże zadania dodatkowe otrzymuje ocenę celującą 

 

UZUPEŁNIANIE ZALEGŁOŚCI PRZEZ UCZNIA 

 

a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych zajęciach  

     pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości. 

b) Nauczyciel może uznać usprawiedliwienie nieprzygotowania ucznia do lekcji zapisane w 

dzienniczku przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez innego nauczyciela  
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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 2 tygodni od 

dnia powrotu do szkoły 

 

Inne: 

Zeszyt przedmiotowy                                                                                                                                    

uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymaganiami nauczyciela 

(zapisy czytelne, schludny) oraz przynosić go na każdą lekcję. Jeżeli uczeń nie ma zeszytu na 

lekcji zobowiązany jest prowadzić notatki na kartce a następnie przepisać je do zeszytu. Na 

poziomie rozszerzonym uczeń powinien posiadać Maturalne Kart Pracy i pracować z zadaniami 

zgodnie z wytycznymi nauczyciela. 

 

USTALANIE ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z BIOLOGII 

 

1. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna. 

2. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia systematyczną 

pracę i postępy ucznia od początku roku szkolnego. 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z 

BIOLOGII. 

 

1. Uczeń może poprawić ocenę dopuszczającą ze sprawdzianu, do którego może przystąpić 

jeden raz, na zajęciach dodatkowych (konsultacjach), w terminie do dwóch tygodni po oddaniu 

prac. 

2. Uczeń ma prawo do nie oceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności. 

3. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji tylko na wyraźną, pisemną prośbę 

rodziców/prawnych  opiekunów (nie dotyczy to wcześniej zapowiadanych sprawdzianów).  

4. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu ma możliwość 

udziału w konsultacjach z nauczycielem lub korzysta z pomocy koleżeńskiej. 

 

Statut Szkoły 

1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  
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     1) Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, jeśli w ciągu roku szkolnego: 

         a) nie unikał sprawdzianów pisemnych, 

         b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących, 

         c) uzyskiwał oceny  bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, 

         d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych  

 

Chemia P 

Weronika Knopek 

Klasa 1 Chemia - podstawa 

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Metody i narzędzia oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

- odpowiedź ustna, obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych - z całego działu, 

- kartkówka niezapowiedziana obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, zapowiedziana - 

obejmuje materiał wskazany przez nauczyciela, 

- sprawdzian obejmujący minimalnie jeden dział, zapowiadany z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Za ściąganie na sprawdzianie, kartkówce uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, bez możliwości poprawy. Każdą zapowiedzianą pracę pisemną można 

poprawiać jeden raz w przeciągu dwóch tygodni od momentu oddania pracy, ocen z odpowiedzi 

ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i zadań domowych nie można poprawiać. 

- wiedza i umiejętności zaprezentowane na lekcjach w czasie analizy nowego materiału.  

- zadania domowe. Uczeń może być sprawdzany z wykonania zadania domowego poprzez 

odpowiedź ustną lub pisemną na lekcji. Wymaganie zadań w formie pisemnej w zeszycie 

przedmiotowym lub na kartkach nauczyciel każdorazowo zapowiada. Prace zaległe należy 

uzupełnić i pokazać nauczycielowi na następnej lekcji. 

- usprawiedliwienia - uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na prośbę rodziców 

(wymagany wpis w dzienniczku ucznia). Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje tylko: 

odpowiedzi ustne, zadania domowe, niezapowiedziane kartkówki. 

- uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika 

- uczeń jest aktywny i kulturalny na lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, odpowiada na 

pytania, pozwala zaprezentować się innym. 

- uczeń nie spóźnia się na lekcje. 
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- nauczyciel posługuje się następującą skalą przeliczając punkty zdobyte przez ucznia w pracy 

pisemnej na oceny: 

40% - 50% dopuszczający   79% – 85%  dobry 

51% – 56%  –dostateczny   86% – 91%  +dobry 

57% – 64%  dostateczny   92% – 95%  - bardzo dobry 

65% – 71%  +dostateczny   96% – 100%  bardzo dobry   

72% – 78%   - dobry  

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych. 

Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen bieżących 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej, w samodzielnym 

rozwiazywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 

wymagające kreatywności i analizy problemowej, 

-korzysta z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 

-formułuje problemy i dokonuje analizy, syntezy nowych zjawisk, 

- posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii, 

- udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej 

samodzielnie wiedzy, 

-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy 

chemicznej. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności dopełniające określone w podstawie 

programowej i realizowanym programie, 

-stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

-wykazuje dużą samodzielność korzystając z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego 

pierwiastków, wykresów, tablic chemicznych, zestawień, encyklopedii, Internetu, 

- projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty chemiczne, 

- biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 

- rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności, 

-wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji, 

-bierze udział w konkursach chemicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności 

związanych z chemią, 
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-potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 

przewidzianą podstawą programową również pokrewnych przedmiotów. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, 

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów, 

- korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy chemicznej (układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice i inne ), 

- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

-rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności, 

-zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 

-aktywnie pracuje w czasie lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które są 

konieczne do dalszego kształcenia, 

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, typowych zadań 

teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 

-korzysta z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice, 

- bezpiecznie wykonuje doświadczenie chemiczne, 

-pisze i uzgadnia proste równania reakcji chemicznych, 

-rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne: 

-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych podstawą programową, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

-rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

- potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory 

chemiczne i równania chemiczne, 

-zna symbolikę chemiczną 

-prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań koniecznych wynikających 

z podstawy programowej, a jego braki uniemożliwiają kontynuację nauki w klasie programowo 

wyższej. 
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Chemia R 

Weronika Knopek 

 Klasa 1B Chemia - rozszerzenie 

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Metody i narzędzia oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

- odpowiedź ustna, obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych - z całego działu, 

- kartkówka niezapowiedziana obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, zapowiedziana - 

obejmuje materiał wskazany przez nauczyciela, 

- sprawdzian obejmujący minimalnie jeden dział, zapowiadany z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Za ściąganie na sprawdzianie, kartkówce uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, bez możliwości poprawy. Każdą zapowiedzianą pracę pisemną można 

poprawiać jeden raz w przeciągu dwóch tygodni od momentu oddania pracy, ocen z odpowiedzi 

ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i zadań domowych nie można poprawiać. 

- wiedza i umiejętności zaprezentowane na lekcjach w czasie analizy nowego materiału.  

- zadania domowe. Uczeń może być sprawdzany z wykonania zadania domowego poprzez 

odpowiedź ustną lub pisemną na lekcji. Wymaganie zadań w formie pisemnej w zeszycie 

przedmiotowym lub na kartkach nauczyciel każdorazowo zapowiada. Prace zaległe należy 

uzupełnić i pokazać nauczycielowi na następnej lekcji. 

- usprawiedliwienia - uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na prośbę rodziców 

(wymagany wpis w dzienniczku ucznia). Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje tylko: 

odpowiedzi ustne, zadania domowe, niezapowiedziane kartkówki. 

- uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika 

- uczeń jest aktywny i kulturalny na lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, odpowiada na 

pytania, pozwala zaprezentować się innym. 

- uczeń nie spóźnia się na lekcje. 

- nauczyciel posługuje się następującą skalą przeliczając punkty zdobyte przez ucznia w pracy 

pisemnej na oceny: 

40% - 50% dopuszczający   79% – 85%  dobry 

51% – 56%  –dostateczny   86% – 91%  +dobry 

57% – 64%  dostateczny   92% – 95%  - bardzo dobry 

65% – 71%  +dostateczny   96% – 100%  bardzo dobry   

72% – 78%   - dobry  

 



16 
 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych. 

Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen bieżących 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej, w samodzielnym 

rozwiazywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 

wymagające kreatywności i analizy problemowej, 

-korzysta z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 

-formułuje problemy i dokonuje analizy, syntezy nowych zjawisk, 

- posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii, 

- udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej 

samodzielnie wiedzy, 

-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy 

chemicznej. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności dopełniające określone w podstawie 

programowej i realizowanym programie, 

-stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

-wykazuje dużą samodzielność korzystając z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego 

pierwiastków, wykresów, tablic chemicznych, zestawień, encyklopedii, Internetu, 

- projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty chemiczne, 

- biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 

- rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności, 

-wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji, 

-bierze udział w konkursach chemicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności 

związanych z chemią, 

-potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 

przewidzianą podstawą programową również pokrewnych przedmiotów. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, 

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów, 

- korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy chemicznej (układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice i inne ), 



17 
 

- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

-rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności, 

-zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 

-aktywnie pracuje w czasie lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które są 

konieczne do dalszego kształcenia, 

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, typowych zadań 

teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 

-korzysta z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice, 

- bezpiecznie wykonuje doświadczenie chemiczne, 

-pisze i uzgadnia proste równania reakcji chemicznych, 

-rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne: 

-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych podstawą programową, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

-rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

- potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory 

chemiczne i równania chemiczne, 

-zna symbolikę chemiczną 

-prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań koniecznych wynikających 

z podstawy programowej, a jego braki uniemożliwiają kontynuację nauki w klasie programowo 

wyższej. 

 

 

EDB 

Łukasz Dąbroś 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA  

W CELU REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA I 

KLASY LICEUM 

 

1. W ciągu jednego półrocza nauczyciel przeprowadza minimum 1 sprawdzian pisemny lub 2 
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testy (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem) oraz przynajmniej 1 kartkówkę, która 

nie musi być zapowiedziana. 

2. W każdym półroczu uczeń może opracować temat związany z problematyką edukacji dla 

bezpieczeństwa (temat wybiera indywidualnie po konsultacji z nauczycielem).  

3. Zeszyt jest dokumentacją pracy ucznia podczas zajęć. Brak notatek nie zwalnia z wiedzy i 

umiejętności z danych tematów. 

4. Za aktywny udział na lekcji uczeń otrzymuje +, który odnotowuje w zeszycie przy 

realizowanym temacie. Uzyskanie trzech + w semestrze jest równoznaczne z oceną bardzo 

dobrą z aktywności, wpisywaną przez nauczyciela do dziennika. 

5. Uczeń, który był nieobecny na zapowiadanym sprawdzianie lub teście, musi napisać pracę 

zaliczeniową na najbliższej lekcji. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli: był nieobecny 

tylko w dniu pisania pracy klasowej/testu, nie przedstawił usprawiedliwienia dłuższej 

nieobecności, a także gdy odmówił pisania pracy. 

6. W przypadku dłuższej nieobecności, wynikającej z przyczyn obiektywnych/losowych (np.: 

choroba, wyjazd), uczeń ustala z nauczycielem indywidualny sposób zaliczenia materiału oraz 

odnotowuje tę informację w zeszycie. 

7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub testu na najbliższych, po 

oddaniu prac, zajęciach.  

8. Sprawdziany/testy są analizowane na lekcji. Sprawdziany/testy  nauczyciel przechowuje do 

końca roku szkolnego; są one do wglądu również dla rodziców.  

9. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny jeden raz w 

półroczu. Adnotację o tym fakcie wpisuje do zeszytu przy dacie zajęć przed lekcją (skrót NP.). 

Brak zeszytu lub materiałów pomocniczych, o których przyniesienie prosił wcześniej 

nauczyciel, jest równoznaczne z nieprzygotowaniem do lekcji.  

10. Jeżeli uczeń nie zgłosił nieprzygotowania według powyższych zasad lub przekroczył limit, 

a także nie prowadził notatek w zeszycie ćwiczeń podczas lekcji, otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

11. Za przygotowanie pomocy dydaktycznych, opracowania (np. komunikatu) uczeń otrzymuje 

pozytywną ocenę z aktywności. 

12. Za udział w zajęciach pozalekcyjnych, związanych z edb (np.: pomyślne ukończenie kursu 

ratownika medycznego, wodnego, straży pożarnej, strzelectwa sportowego itp.), nauczyciel 

może w danym roku szkolnym podwyższyć ocenę końcową o 1 stopień w stosunku do oceny 

wynikającej z ocen cząstkowych.  
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13. Na wszystkie zajęcia z pierwszej pomocy uczniowie są zobowiązani przynosić zestaw 

opatrunkowy do ćwiczeń, zawierający: 2 bandaże elastyczne, 2 bandaże gazowe, 2 opatrunki 

jałowe/osobiste, 2 gazy opatrunkowe, agrafki, rękawice lateksowe/gumowe, , przylepiec, 

poloplast, opatrunki samoprzylepne, maseczkę do sztucznego oddychania.  

14. Ewaluacja osiągnięć ucznia wyrażana jest w postaci ocen: celującej (6), bardzo dobrej (5), 

dobrej (4), dostatecznej (3), dopuszczającej (2), niedostatecznej (1).   

15. Otrzymane oceny uczniowie wpisują do zeszytów (na marginesie przy dacie lekcji). Na 

lekcji poprzedzającej klasyfikację każdy uczeń przedstawia swoją propozycję oceny końcowej, 

uwzględniającą otrzymane oceny cząstkowe.  

16. Przed półrocznym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel 

informuje uczniów o przewidywanej ocenie z edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie wpisują 

tę informację do zeszytu i mają obowiązek przedstawić ją rodzicom/opiekunom do podpisu. 

Jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcji, na której podawana jest proponowana ocena 

półroczna/roczna, musi skontaktować się z nauczycielem, aby informację uzyskać i wpisać do 

zeszytu. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a także w sprawach spornych, mają 

zastosowanie zasady podane w regulaminie szkolnym (WSO) oraz decyzje Dyrektora Szkoły. 

18. Obie strony zobowiązują się do przestrzegania wyżej wymienionych zasad. 

  

 

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie: 

Celująca: 

 

 inicjuje dyskusję, 

 przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć,  

 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą,  

 odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych rozwiązań,  

 wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień,  

 argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą poza programową, 

 zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego. 

Bardzo dobra: 

 sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,  

 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela,  
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 jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (zawodach, konkursach),  

 bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów,  

 odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze,  

 sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego 

działania (także doraźnego),  

 umie pokierować grupą rówieśników, 

 zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie, 

 sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z 

zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. 

Dobra: 

 samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji  

 poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo skutkowych  

 samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności  

 podejmuje wybrane zadania dodatkowe  

 jest aktywny w czasie lekcji  

 poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i 

wykorzystać niektóre środki ratownicze 

 opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym 

Dostateczna: 

 pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji  

 samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć  

 przejawia przeciętną aktywność 

 opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podejmowanie w otoczeniu 

działań ratowniczych i zabezpieczających 

Dopuszczająca: 

 przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe 

umiejętności 

 wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać 

usunięte 

 

Niedostateczna 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności 
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 wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH (ŹRÓDŁA OCENY): 

 

Różne formy aktywności uczniów, tzn.: 

• wypowiedzi ustne i kartkówki, 

• sposób wykonania czynności poleconych przez nauczyciela, 

• aktywność na lekcjach (zaangażowanie w zajęcia prowadzone metodą dramy, ćwiczenia, 

dyskusję – ocena pod względem poprawności działania, logiki argumentacji, oryginalności 

i przydatności proponowanych rozwiązań), 

• prace wykonane przez uczniów (prezentacje, albumy tematyczne, mapy, schematy, wykresy, 

katalogi itp.), 

• testy, sprawdziany, kartkówki, 

• zachowanie w trakcie zajęć – obserwacja uczestnicząca (głównie w sferze postaw), są 

poddawane systematycznej ocenie oraz planowej kontroli. 

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA ABSOLWENTA SZKOŁY ŚREDNIEJ 

1. System obrony państwa: 

 świadomość wagi bezpieczeństwa państwa i obywateli dla zachowania warunków ich 

nieskrępowanego, wszechstronnego rozwoju, 

 znajomość podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz jego składników i 

instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, 

 znajomość zadań i struktury Sił Zbrojnych RP oraz kompetencji organów władzy publicznej 

w zakresie bezpieczeństwa.  

 

2. Zagrożenia i działania ratownicze: 

 rozpoznawanie sygnałów alarmowych, 

 znajomość zasad profilaktyki pożarowej oraz postępowania przy gaszeniu zarzewia ognia, 

 znajomość zasad ewakuacji z zagrożonego obiektu (rejonu) oraz praktyczna jej realizacja 

po ogłoszeniu alarmu, 

 umiejętność podjęcia skutecznych działań ochronnych wobec typowych zagrożeń 

(środowiskowych i społecznych, w tym aktów terroru), 

 identyfikacja głównych znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, 
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 znajomość algorytmów zachowań ratowniczych i ochronnych w odniesieniu do zagrożeń 

poznanych oraz podobnych. 

 

3. Podstawy pierwszej pomocy: 

 rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia, 

 wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 

 kompletowanie apteczki pierwszej pomocy, 

 dobór środków opatrunkowych stosownie do rodzaju i miejsca zranienia, 

 opatrywanie ran i urazów kończyn, 

 umiejętność podejmowania działań ratowniczych w razie wypadków komunikacyjnych, 

 umiejętność wzywania fachowej pomocy, 

 zabezpieczenie ratownika, poszkodowanych i miejsca zdarzenia, 

 świadomość znaczenia wczesnej defibrylacji dla ratowania życia poszkodowanych. 

 

4. Edukacja obronna: 

 znajomość ograniczeń ludzkiego organizmu związanych z brakiem wody, żywności i snu 

 świadomość wpływu czynników atmosferycznych na możliwość przetrwania 

 znajomość zjawiska paniki i praktycznych sposobów jej przeciwdziałania 

 znajomość sposobów pozyskiwania wody i pożywienia występujących w środowisku 

naturalnym 

 wiedza związana z wykorzystaniem podręcznych środków zwiększających szanse 

przeżycia 

 znajomość podstawowych zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz podstawowych definicji w 

tym zakresie 

 znajomość zasad współpracy i podziału ról pomiędzy podmiotami układu militarnego i 

pozamilitarnego 

 umiejętność składania broni w ramach jej częściowej rozbiórki 

umiejętność strzelania z broni kulowej, pneumatycznej i replik ASG przy wykorzystaniu 

strzelnic wirtualnych lub laserowych 

 

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ 
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Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

edukacji dla bezpieczeństwa obowiązują na podstawie Statutu Szkoły w formie sprawdzianu 

wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w trakcie całego roku 

szkolnego. 

  

Filozofia 

Rafał Stopa 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PODSTAW FILOZOFII W LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

 

Kryteria oceniania: 

 

W nauczaniu filozofii nauczyciel oceniający wiedzę i umiejętności uczniów kieruje  się  

zasadą  indywidualizmu. Specyfika kształcenia filozoficznego musi uwzględniać możliwości 

i zdolności uczniów. Wychodząc z tego założenia, kryteria oceniania w zakresie wiadomości 

i umiejętności są następujące: 

   znajomość treści nauczania, w tym: pojęć filozoficznych, przedstawicieli określonych 

poglądów i szkół filozoficznych – ich dorobku i wpływu na filozofię i kulturę, 

aktywność ucznia: udział w dyskusjach i pracach grupowych, 

zaangażowanie w przedmiot − samodzielne stawianie pytań i szukanie rozwiązań 

problemów filozoficznych, 

   kreatywność i samodzielność podczas wykonywania prac indywidualnych i analizy 

materiałów źródłowych. 

 

Ocena celująca 

1. Uczeń w sposób swobodny używa pojęć i terminów filozoficznych, prezentuje 

poznane kierunki i koncepcje filozoficzne, samodzielnie i krytycznie podejmuje problemy 

filozoficzne i analizuje tekst źródłowy, prezentuje własne stanowisko w poznanych 

zagadnieniach filozoficznych, nie popełnia błędów logicznych, uczestniczy w 

pozaszkolnych konkursach i olimpiadach. 

 

Ocena bardzo dobra 

2. Uczeń zna i stosuje poznane terminy i pojęcia filozoficzne, rozpoznaje poszczególne 
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koncepcje i szkoły filozoficzne, samodzielnie i krytycznie stawia pytania do tekstu 

źródłowego, prezentuje i potrafi obronić własne stanowisko względem problemów 

filozoficznych, nie popełnia błędów logicznych, jest aktywny i zaangażowany w przedmiot 

w toku lekcji. 

 

Ocena dobra 

3. Uczeń posiada niewielkie braki w nauczanych treściach, posługuje się pojęciami i 

terminami filozoficznymi, odwołuje się do poznanych koncepcji filozoficznych, stawia 

pytania do tekstów źródłowych, samodzielnie odtwarza argumentację zawartą w tekstach 

filozoficznych, jest aktywny i zaangażowany w tok lekcji. 

 

Ocena dostateczna 

4. Uczeń zna podstawowe terminy i pojęcia filozoficzne, rozpoznaje kierunki 

filozoficzne na podstawie tekstu źródłowego, stawia samodzielnie pytania do tekstu, zabiera 

głos w dyskusjach, jest średnio zaangażowany w przedmiot. 

 

Ocena dopuszczająca 

5. Uczeń zna podstawowe pojęcia i terminy filozoficzne, samodzielnie potrafi odtworzyć 

główną tezę zawartą w tekście źródłowym, z pomocą nauczyciela poprawnie wykonuje 

zadania, nie angażuje się w przedmiot, nie zabiera głosu w dyskusjach. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń nie zna podstawowych terminów i pojęć filozoficznych, posiada duże braki w 

wiadomościach i umiejętnościach, nie potrafi samodzielnie postawić pytania do tekstu 

źródłowego, nie podejmuje własnej refleksji, nie angażuje się w przedmiot, na lekcjach 

przyjmuje postawę bierną i nie wykazuje chęci do nauki. Nie spełnia kryteriów wymagań na 

ocenę dopuszczającą. 

 

Fizyka P 

Marek Jajkiewicz 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z   FIZYKI niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych 
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Liceum Ogólnokształcące-poziom podstawowy 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim 

zakresie,  że potrafi:                                                                              

 

 zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych    

 podaje definicje podstawowych wielkości fizycznych i ich jednostki 

 prawidłowo zamienia jednostki wielkości fizycznych     

 prawidłowo wykonuje podstawowe działania matematyczne 

 zna prawa, zasady fizyczne, i wykorzystuje je do opisu prostych zjawisk fizycznych 

 wskazuje przykłady zjawisk fizycznych w przyrodzie, życiu codziennym, technice 

 w miarę prawidłowo posługuje się językiem fizyki (pojęciami fizycznymi) 

 czyta ze zrozumieniem teksty fizyczne 

 zna wzory fizyczne i na ich podstawie oblicza wielkości fizyczne           

 rozwiązuje proste (typowe) zadania fizyczne rachunkowe, graficzne (samodzielnie lub 

z pomocą nauczyciela)  

 na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykresy zależności 

fizycznych                     

 na podstawie wykresu odczytuje wielkości fizyczne; oblicza daną wielkość fizyczną 

 wykonuje proste doświadczenia fizyczne i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników 

 przestrzega zasad BHP podczas wykonywania doświadczeń 

 

Tryb  i warunki uzyskiwania wyższej oceny rocznej niż przewidywana 

 

Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej oceny rocznej niż przewidywana po spełnieniu 

wymagań określonych w Statucie Szkoły i napisaniu sprawdzianu w którym wiedza                      i 

umiejętności odpowiadają wymaganiom edukacyjnym na ocenę o którą uczeń się ubiega. 

 

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia 

 

1. Sprawdzian 
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- samodzielna praca ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca pewną partię materiału- 

sprawdzian zapowiadany jest z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem 

2.   Kartkówka 

      - pisemna samodzielna praca ucznia na lekcji obejmująca wiadomości i umiejętności z trzech 

ostatnich lekcji 

3.   Odpowiedź ustna 

      - sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi ( pytania 

sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w formie ustnej nie obejmują treści 

wyłącznie z trzech ostatnich lekcji – uczeń odpowiada na pytania z fizyki których treść objęta 

jest programem nauczania lub została rozszerzona przez nauczyciela w czasie lekcji) 

     Ocena zależy od: 

- poziomu wymagań edukacyjnych 

   -  zawartości merytorycznej i rzeczowej odpowiedzi 

   -  poprawności stosowania języka fizyki 

   - sposobu wypowiedzi ( umiejętności formułowania i wyrażania myśli ) 

   -  argumentacji: wyrażania sądów, uzasadnienia 

4.  Prace długoterminowe: referaty i prezentacje  przygotowane na podstawie dostępnych źródeł 

informacji 

5.  Karty pracy ucznia – samodzielna lub grupowa praca ucznia z przygotowaną kartą w czasie 

lekcji 

6.  Diagnoza  ,,na wejściu” – sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia na rozpoczęciu 

edukacji w liceum ogólnokształcącym dająca informację zwrotną o poziomie opanowania 

wiadomości i umiejętności ucznia z fizyki po ukończeniu nauki w szkole podstawowej                

7.  Badanie wyników nauczania, mała matura, matura próbna 

8.  Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

9.  Udokumentowana aktywność ucznia poza lekcjami fizyki w szkole  

 

Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia 

1. Prace pisemne – sprawdziany, kartkówki 

a) uczeń  nieobecny  na sprawdzianie , kartkówce z uzasadnionych przyczyn ma obowiązek 

napisać zaległy sprawdzian , kartkówkę w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły 

b) odpisywanie  ,,ściąganie” na sprawdzianie, kartkówce; samowolna zmiana grupy; opuszczenie 

swojego miejsca bez zezwolenia nauczyciela; porozumiewanie się z innymi uczniami; 
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wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy itp.  równoznaczne jest z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej bez możliwości jej poprawy 

c) uczeń ma możliwość poprawy w semestrze 2 dowolnie wybranych przez siebie ocen (np. ze 

sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej, zadania domowego i innych). 

Poprawy oceny dokonuje się podczas konsultacji w ciągu 2 tygodni licząc od dnia jej 

otrzymania. 

Poprawa oceny odbywa się tylko jeden raz i obie oceny (np. ocena niedostateczna  i ocena z 

poprawy ) są zapisywane w dzienniku lekcyjnym. 

d) uczeń , który rozwiąże wszystkie zadania  obowiązkowe na sprawdzianie na ocenę bardzo dobrą  

i bezbłędnie rozwiąże zadania dodatkowe otrzymuje ocenę celującą                                     inne: 

 zeszyt przedmiotowy                                                                                                                                   

uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymaganiami 

nauczyciela  ( zapisy czytelne, schludny) oraz przynosić go na każdą lekcję                         z 

podręcznikiem i zbiorem zadań. Jeżeli uczeń nie ma zeszytu na lekcji zobowiązany jest 

prowadzić notatki na kartce a następnie przepisać je do zeszytu.  

 nieprzygotowanie ucznia do lekcji                                                                                                  uczeń 

może zgłosić w ciągu semestru tylko tyle   nieprzygotowań  ile jest godzin lekcji fizyki w ciągu 

tygodnia nieprzygotowanie uczeń zgłasza niezwłocznie na początku lekcji 

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

niezapowiedzianej kartkówki, nie podlegają w formie ustnej na ocenę jego wiadomości i 

umiejętności  uczniowi, który wykorzystał limit nieprzygotowań na dany semestr  w sytuacjach 

wyjątkowych Rodzic może napisać nieprzygotowanie w dzienniczku ucznia  

 praca domowa ucznia ocena zależy od:  

- sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie)                                                                                        - 

jakości i staranności rozwiązania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za: 

- nieusprawiedliwiony brak pracy domowej                                                                                                             

- odpisanie rozwiązania zadanej pracy                                                                                                                   - 

brak niezbędnych obliczeń przedstawiających tok rozumowania prowadzących do 

otrzymanego wyniku                                                                                                                                                                                

- brak pracy domowej nie zgłoszonej na samym początku lekcji 

Ustalenie śródrocznej i końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z fizyki. 

Wystawiając śródroczną i końcowo roczną ocenę nie przewiduje się tzw. ,,zdawania” w celu 

podwyższenia oceny.                                                                                                                                             Ocena 

śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. Ustalana jest 
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wyniku analizy wszystkich otrzymanych ocen ze szczególnym uwzględnieniem postępu 

edukacyjnego ucznia.                                                                                                                                             Ocena 

końcoworoczna ustalana jest w oparciu o oceny zdobyte w ciągu całego roku szkolnego. 

 

Fizyka R 

Marek Jajkiewicz 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z   FIZYKI niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych 

Liceum Ogólnokształcące 

WYMAGANIA PODSTAWOWE (OCENA dopuszczająca , dostateczna) 

 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim 

zakresie,  że potrafi:                                                                              

 

 zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych    

 podaje definicje podstawowych wielkości fizycznych i ich jednostki 

 prawidłowo zamienia jednostki wielkości fizycznych     

 prawidłowo wykonuje podstawowe działania matematyczne 

 zna prawa, zasady fizyczne, i wykorzystuje je do opisu prostych zjawisk fizycznych 

 wskazuje przykłady zjawisk fizycznych w przyrodzie, życiu codziennym, technice 

 w miarę prawidłowo posługuje się językiem fizyki (pojęciami fizycznymi) 

 czyta ze zrozumieniem teksty fizyczne 

 zna wzory fizyczne i na ich podstawie oblicza wielkości fizyczne           

 rozwiązuje proste (typowe) zadania fizyczne rachunkowe, graficzne (samodzielnie lub z 

pomocą nauczyciela)  

 na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykresy zależności fizycznych                     

 na podstawie wykresu odczytuje wielkości fizyczne 

 wykonuje proste doświadczenia fizyczne i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników 

 przestrzega zasad BHP podczas wykonywania doświadczeń 

 

WYMAGANIAPONADPODSTAWOWE (OCENA dobra,  bardzo dobra, celująca) 

 



29 
 

Obejmują wszystkie wymagania podstawowe (na ocenę dopuszczającą i dostateczną) 

 i ponadto: 

 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim 

zakresie,  że potrafi: 

 

 posługuje się poprawnym językiem fizycznym w opisie zjawisk fizycznych 

 rozwiązuje nietypowe  zadania i problemy fizyczne, przedstawia oryginalne sposoby 

rozwiązania, samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności 

 potrafi formułować samodzielnie wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych 

 prawidłowo rozwiązuje zadania fizyczne, przeprowadza odpowiednią analizę zadania 

(wielkości dane, szukane, rysunek, zamiana jednostek, korzysta z prawidłowych wzorów, 

przekształca wzory,  wykonuje działania na jednostkach, wskazuje prawa fizyczne, stosuje 

poprawny zapis matematyczny, interpretuje otrzymany wynik, odpowiedź) 

 formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo 

 prawidłowo przekształca wzory (oblicza każdą z wielkości występującą we wzorze) 

 wykonuje działania na jednostkach 

 podaje wymiary jednostek fizycznych 

 sprawnie posługuje się aparatem matematycznym  

 objaśnia zasadę działania przyrządów i urządzeń 

 podaje interpretację fizyczną pojęć fizycznych 

 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł 

 łączy wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań, problemów fizycznych 

 wykorzystuje narzędzia matematyki i formułuje sądy oparte na rozumowaniu matematycznym 

 samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza 

rachunek błędów 

 wykorzystuje i przetwarza informacje zapisane w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów 

i rysunków 

 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje 

 rozwija zainteresowania fizyką 

 potrafi pracować w zespole 

 dzieli się swoją wiedzą z innymi 
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Tryb  i warunki uzyskiwania wyższej oceny rocznej niż przewidywana 

 

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

określonych w Statucie Szkoły i napisaniu sprawdzianu w którym wiadomości i umiejętności 

odpowiadają wymaganiom edukacyjnym na ocenę o którą uczeń się ubiega. 

 

 

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia 

 

2. Sprawdzian 

- samodzielna praca ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca pewną partię materiału- 

sprawdzian zapowiadany jest z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem 

2.   Kartkówka 

      - pisemna samodzielna praca ucznia na lekcji obejmująca wiadomości i umiejętności z trzech 

ostatnich lekcji 

3.   Odpowiedź ustna 

      - sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi( pytania 

sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w formie ustnej nie obejmują treści 

wyłącznie z trzech ostatnich lekcji – uczeń odpowiada na pytania z fizyki których treść objęta 

jest programem nauczania lub została rozszerzona przez nauczyciela w czasie lekcji) 

     Ocena zależy od: 

- poziomu wymagań edukacyjnych 

   -  zawartości merytorycznej i rzeczowej odpowiedzi 

   -  poprawności stosowania języka fizyki 

   - sposobu wypowiedzi ( umiejętności formułowania i wyrażania myśli ) 

   -  argumentacji: wyrażania sądów, uzasadnienia 

4.  Prace długoterminowe: referaty i prezentacje  przygotowane na podstawie dostępnych źródeł 

informacji 

5.  Karty pracy ucznia – samodzielna lub grupowa praca ucznia z przygotowaną kartą w czasie 

lekcji 

6.  Diagnoza  ,,na wejściu” – sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia na rozpoczęciu 

edukacji w liceum ogólnokształcącym dająca informację zwrotną o poziomie opanowania 

wiadomości i umiejętności ucznia z fizyki po ukończeniu nauki w szkole podstawowej                
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7.  Badanie wyników nauczania, mała matura, matura próbna 

8.  Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

9.  Udokumentowana aktywność ucznia poza lekcjami fizyki w szkole  

 

 

Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia 

2. Prace pisemne – sprawdziany, kartkówki 

e) uczeń  nieobecny  na sprawdzianie , kartkówce z uzasadnionych przyczyn ma obowiązek 

napisać zaległy sprawdzian , kartkówkę w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły 

f) odpisywanie  ,,ściąganie” na sprawdzianie, kartkówce; samowolna zmiana grupy; 

opuszczenie swojego miejsca bez zezwolenia nauczyciela; porozumiewanie się z innymi 

uczniami; wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy itp.  równoznaczne jest z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy 

g) uczeń ma możliwość poprawy w semestrze 2 dowolnie wybranych przez siebie ocen (np. ze 

sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej, zadania domowego i innych). 

Poprawy oceny dokonuje się podczas konsultacji w ciągu 2 tygodni licząc od dnia jej 

otrzymania. 

Poprawa oceny odbywa się tylko jeden raz i obie oceny (np. ocena niedostateczna  i ocena z 

poprawy ) są zapisywane w dzienniku lekcyjnym. 

h) uczeń , który rozwiąże wszystkie zadania  obowiązkowe na sprawdzianie na ocenę bardzo 

dobrą  i bezbłędnie rozwiąże zadania dodatkowe otrzymuje ocenę celującą 

inne: 

 zeszyt przedmiotowy   uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z 

wymaganiami nauczyciela  ( zapisy czytelne, schludny) oraz przynosić go na każdą lekcję 

z podręcznikiem i zbiorem zadań. Jeżeli uczeń nie ma zeszytu na lekcji zobowiązany jest 

prowadzić notatki na kartce a następnie przepisać je do zeszytu.  

 nieprzygotowanie ucznia do lekcji uczeń może zgłosić w ciągu semestru tylko tyle  

nieprzygotowań  ile jest godzin lekcji fizyki w ciągu tygodnia 

 nieprzygotowanie uczeń zgłasza niezwłocznie na początku lekcji 

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

niezapowiedzianej kartkówki, nie podlegają w formie ustnej na ocenę jego wiadomości 

i umiejętności                   uczniowi, który wykorzystał limit nieprzygotowań na dany 
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semestr  w sytuacjach wyjątkowych Rodzic może napisać nieprzygotowanie w 

dzienniczku ucznia  

 praca domowa ucznia 

ocena zależy od:  

- sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie)                                                                                        

 - jakości i staranności rozwiązania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za: 

- nieusprawiedliwiony brak pracy domowej                                                                                                             

 - odpisanie rozwiązania zadanej pracy                                                                                                                   

 - brak niezbędnych obliczeń przedstawiających tok rozumowania prowadzących do 

otrzymanego wyniku                                                                                                                                                                                

- brak pracy domowej nie zgłoszonej na samym początku lekcji 

 

Ustalenie śródrocznej i końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z fizyki 

Wystawiając śródroczną i końcowo roczną ocenę nie przewiduje się tzw. ,,zdawania” w celu 

podwyższenia oceny.                                                                                                                                             Ocena 

śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. Ustalana jest wyniku 

analizy wszystkich otrzymanych ocen ze szczególnym uwzględnieniem postępu edukacyjnego 

ucznia.                                                                                                                                                       Ocena 

końcoworoczna ustalana jest w oparciu o oceny zdobyte w ciągu całego roku szkolnego. 

                                                                                                             

Geografia P 

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. 
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2. Uczniowie otrzymują oceny z geografii za: 

a) odpowiedzi ustne – obowiązują treści z 3 ostatnich lekcji, 

b) kartkówki – nie są zapowiadane i obejmują zakres treści z 3 ostatnich lekcji, 

c) sprawdziany pisemne – obejmują zakres treści ustalony przez nauczyciela i zapowiadane są, 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Mogą być w formie testowej, w formie zadań 

otwartych lub sprawdzianów mieszanych, 

d) znajomość mapy - sprawdzana w formie odpowiedzi ustnej (przy mapie) lub pisemnej 

(konturówka), 

e) prace domowe, 

g) Uczeń może otrzymywać za udział w dyskusji na lekcjach plusy i minusy, gdy zgromadzi 

pięć plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, a gdy uzyska ich mniej, w końcu roku szk. zostają 

one zamienione odpowiednio przy czterech plusach na ocenę dobrą, a przy trzech na ocenę 

dostateczną. Jeśli uzyska pięć minusów otrzymuje ocenę niedostateczną, 

h) Udział w konkursach przedmiotowych wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

3. Obowiązkiem ucznia jest: 

a) zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi z geografii, sposobami sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych ucznia, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, 

b) staranne i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

c) samodzielne odrabianie prac domowych i innych zadań powierzonych przez nauczyciela, 

d) posiadanie na każdej lekcji podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń jeżeli taki jest wymagany, 

e) oddawanie prac w ustalonym przez nauczyciela terminie, 

f) napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni w przypadku dłuższej 

nieobecności ucznia z powodu choroby lub innej sytuacji losowej, 

g) napisanie zaległego sprawdzianu na następnej lekcji w przypadku nieobecności 1 – dniowej 

ucznia na której zapowiedziany był sprawdzian. 

 

4. Uczeń ma prawo: 

a) do systematycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności, wystawionej przez nauczyciela, w 

różnych formach i warunkach zapewniających jej obiektywność. Stopnie szkolne są jawne dla 

ucznia i jego rodziców i na bieżąco są wprowadzane do dziennika elektronicznego. 

b) raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konieczności podawania 

przyczyny (nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji), 
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d) uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. 

 

5. Ogólne kryteria oceniania: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z geografii określone programem 

nauczania,  

- w sposób prawidłowy posługuje się językiem geograficznym podczas rozwiązywania zadań i 

prezentowaniu wniosków oraz zależności geograficznych. 

- potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości, 

-  zna i potrafi w sposób prawidłowy wykorzystać różne rodzaje map.  

 - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych,  

- proponuje rozwiązania nietypowe,  

- wykazuje się szczególnym zainteresowaniem przedmiotem,  

- aktywnie pracuje na lekcjach,  

- bierze udział konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania geografii,  

- w sposób prawidłowy posługuje się językiem geograficznym podczas rozwiązywania zadań i 

prezentowaniu wniosków oraz zależności geograficznych. 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

- krytycznie ocenia przemiany środowiska przyrodniczego oraz zmiany społeczno-kulturowe, 

gospodarcze w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, 

- rozumie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz 

wzajemnych zależności w systemie człowiek – przyroda 

- rozumie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i zachowania dziedzictwa 

kulturowego, 

- analizuje fakty w obrębie geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej w celu 

interpretowania zjawisk i procesów, 

- trafnie wyciąga wnioski na podstawie analizy stanu środowiska geograficznego, przewiduje  

skutki działalności gospodarczej człowieka w środowisku geograficznym,  
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-  precyzyjnie konstruuje złożone wykresy i diagramy,  

- identyfikuje relacje między poszczególnymi komponentami środowiska na podstawie 

interpretacji przedstawionych zjawisk na różnych mapach, wykazuje się umiejętnością 

całościowego spojrzenia na środowisko geograficzne. 

 - wykazuje się dużym zainteresowaniem przedmiotem,  

- aktywnie pracuje na lekcji.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji zachodzących w przestrzeni geograficznej,  

- zna i w sposób prawidłowy potrafi wykorzystać różne rodzaje map, 

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,  

- w sposób prawidłowy posługuje się językiem geograficznym podczas rozwiązywania zadań i 

prezentowaniu wniosków oraz zależności geograficznych. 

- samodzielnie pracuje z podręcznikiem, atlasem i materiałami źródłowymi,  

– charakteryzuje rodzaje zjawisk i procesów z zakresu geografii fizycznej i 

społecznoekonomicznej, 

– zauważa przemiany środowiska przyrodniczego oraz zmiany społeczno-kulturowe, 

gospodarcze w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, 

– wyszukuje w różnych źródłach informacje z zakresu geografii fizycznej i 

społecznoekonomicznej, 

– interpretuje i wyciąga wnioski na podstawie analizy wykresów i diagramów różnych 

typów oraz treści planów, map fizycznogeograficznych, społeczno-ekonomicznych, 

fotografii, zdjęć lotniczych i satelitarnych, 

- aktywnie pracuje na lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu się geografii, 

- posługuje się językiem geograficznym podczas rozwiązywania zadań i prezentowaniu 

wniosków oraz zależności geograficznych. 

 - wyodrębnia, poprawnie nazywa zjawiska geograficzne, 

- podaje przykłady przebiegu zjawisk i procesów z zakresu geografii fizycznej i społeczno-

ekonomicznej, 

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

- analizuje podstawowe zależności,  
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- próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.  

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 

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

wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,  

- posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu świadomy udział w lekcji,  

- nazywa podstawowe zjawiska i procesy z zakresu geografii fizycznej i 

społecznoekonomicznej, 

- rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,  

- wskazuje proste przykłady zjawisk geograficznych w przyrodzie i życiu codziennym 

- rozpoznaje proste zależność między zjawiskami przyrodniczymi i społeczno – 

ekonomicznymi, 

- potrafi korzystać z planów, map fizycznogeograficznych, społecznoekonomicznych, 

fotografii, zdjęć lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie pracuje na lekcji,  

– nie zna i nie rozumie podstawowych definicji geograficznych, 

– nie rozpoznaje podstawowych zjawisk i procesów z zakresu geografii fizycznej i 

społeczno-ekonomicznej, 

– popełnia liczne błędy merytoryczne. 

 

 

 

Geografia R 

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, 
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f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

2. Uczniowie otrzymują oceny z geografii za: 

a) odpowiedzi ustne (oceniane pod względem rzeczowości, znajomości i stosowania pojęć 

geograficznych, umiejętności formułowania wypowiedzi, rozwiązywanie zadań). Przy 

odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku 

lekcji powtórzeniowych z całego działu, 

b) kartkówki nie są zapowiadane i obejmują zakres treści z 3 ostatnich lekcji, 

c) sprawdziany pisemne obejmują zakres treści ustalony przez nauczyciela i zapowiadane są, z 

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

d) znajomość mapy - sprawdzana w formie odpowiedzi ustnej (przy mapie) lub pisemnej 

(konturówka), 

e) referaty i prezentacje przygotowane na podstawie dostępnych źródeł informacji, 

f) karty pracy, 

g) prace domowe, 

h) systematyczna obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, 

umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w 

dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków. Uczeń może otrzymywać za udział w 

dyskusji na lekcjach plusy i minusy, gdy zgromadzi pięć plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą. 

i) Udział w konkursach przedmiotowych wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

3. Obowiązkiem ucznia jest: 

a) zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi z geografii, sposobami sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych ucznia, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, 

b) staranne i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

c) samodzielne odrabianie prac domowych i innych zadań powierzonych przez nauczyciela, 

d) posiadanie na każdej lekcji podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń jeżeli taki jest wymagany, 

e) oddawanie prac w ustalonym przez nauczyciela terminie, 

f) napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni w przypadku dłuższej 

nieobecności ucznia z powodu choroby lub innej sytuacji losowej, 

g) napisanie zaległego sprawdzianu na następnej lekcji w przypadku nieobecności 1 – dniowej 

ucznia na której zapowiedziany był sprawdzian. 
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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), 

d) uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. 

 

 

 

5. Ogólne kryteria oceniania: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z geografii określone programem 

nauczania,  

- w sposób prawidłowy posługuje się językiem geograficznym podczas rozwiązywania zadań i 

prezentowaniu wniosków oraz zależności geograficznych, 

- potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości, 

-  zna i potrafi w sposób prawidłowy wykorzystać różne rodzaje map, 

 - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych,  

-  potrafi rozwiązywać zadania o wysokim stopniu złożoności; zadania z konkursów 

geograficznych, 

- proponuje rozwiązania nietypowe, 

-  w sposób krytyczny dobiera fakty z zakresu nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii) 

oraz analizuje je, w celu wytłumaczenia przebiegu zjawisk i procesów występujących w 

naukach geograficznych, 

- wykazuje się szczególnym zainteresowaniem przedmiotem,  

- aktywnie pracuje na lekcjach,  

- bierze udział konkursach szkolnych i pozaszkolnych, - osiąga sukcesy w Olimpiadzie 

Geograficznej.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania geografii,  
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- dokładnie tłumaczy i bezbłędnie stosuje pełen zakres specjalistycznych terminów 

geograficznych, popiera przykładami zdefiniowane pojęcia, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

- krytycznie ocenia przemiany środowiska przyrodniczego oraz zmiany społeczno-kulturowe, 

gospodarcze w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, 

- rozpoznaje charakter, dynamikę procesów zachodzących w środowisku geograficznym w 

skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, 

- rozumie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz 

wzajemnych zależności w systemie człowiek – przyroda, 

- rozumie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i zachowania dziedzictwa 

kulturowego, 

- analizuje fakty w obrębie geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej w celu 

interpretowania zjawisk i procesów, 

- trafnie wyciąga wnioski na podstawie analizy stanu środowiska geograficznego, przewiduje  

skutki działalności gospodarczej człowieka w środowisku geograficznym,  

-  precyzyjnie konstruuje złożone wykresy i diagramy,  

- identyfikuje relacje między poszczególnymi komponentami środowiska na podstawie 

interpretacji przedstawionych zjawisk na różnych mapach, wykazuje się umiejętnością 

całościowego spojrzenia na środowisko geograficzne, 

- stawia pytania, formułuje i weryfikuje hipotezy; proponuje rozwiązania problemów 

dotyczących środowiska geograficznego, 

 - wykazuje się dużym zainteresowaniem przedmiotem,  

- aktywnie pracuje na lekcji.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji zachodzących w przestrzeni geograficznej,  

- zna i w sposób prawidłowy potrafi wykorzystać różne rodzaje map, 

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,  

- w sposób prawidłowy posługuje się językiem geograficznym podczas rozwiązywania zadań i 

prezentowaniu wniosków oraz zależności geograficznych. 

- samodzielnie pracuje z podręcznikiem, atlasem i materiałami źródłowymi,  
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– charakteryzuje rodzaje zjawisk i procesów z zakresu geografii fizycznej i 

społecznoekonomicznej, 

– zauważa przemiany środowiska przyrodniczego oraz zmiany społeczno-kulturowe, 

gospodarcze w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, 

– wyszukuje w różnych źródłach informacje z zakresu geografii fizycznej i 

społecznoekonomicznej, 

– interpretuje i wyciąga wnioski na podstawie analizy wykresów i diagramów różnych 

typów oraz treści planów, map fizycznogeograficznych, społeczno-ekonomicznych, 

fotografii, zdjęć lotniczych i satelitarnych, 

- aktywnie pracuje na lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu się geografii, 

- posługuje się językiem geograficznym podczas rozwiązywania zadań i prezentowaniu 

wniosków oraz zależności geograficznych, 

 - wyodrębnia, poprawnie nazywa zjawiska geograficzne, 

- podaje przykłady przebiegu zjawisk i procesów z zakresu geografii fizycznej i społeczno-

ekonomicznej, 

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

- analizuje podstawowe zależności,  

- próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko. 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 

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

wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,  

- posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu świadomy udział w lekcji,  

- nazywa podstawowe zjawiska i procesy z zakresu geografii fizycznej i 

społecznoekonomicznej, 

- rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,  

- wskazuje proste przykłady zjawisk geograficznych w przyrodzie i życiu codziennym 

- rozpoznaje proste zależność między zjawiskami przyrodniczymi i społeczno – 

ekonomicznymi, 

- potrafi korzystać z planów, map fizycznogeograficznych, społecznoekonomicznych, 

fotografii, zdjęć lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych. 
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Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie pracuje na lekcji,  

– nie zna i nie rozumie podstawowych definicji geograficznych, 

– nie rozpoznaje podstawowych zjawisk i procesów z zakresu geografii fizycznej i 

społeczno-ekonomicznej, 

– popełnia liczne błędy merytoryczne. 

 

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 z orzeczeniami odbywa się na podstawie opinii z 

poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.  

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. 

 

Historia P 

Barbara Figlewicz 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z historii na poziomie podstawowym w kl.1B 

 

Wymagania na ocenę dopuszczającą, uczeń: 

 Przy pomocy nauczyciela  sytuuje wydarzenia w czasie i przestrzeni, odczytuje dane 

kartograficzne; wyjaśnia znaczenie prostych pojęć; tworzy plan, notatkę 

 Na podstawie tekstu tworzy plan, notatkę, opis 

 Rozróżnia i nazywa typowe przykłady rodzajów źródeł historycznych 

 Odczytuje informacje wyrażone w źródłach wprost 
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 Odnajduje proste informacje w podręczniku, encyklopedii, słowniku lecz nie potrafi ich 

połączyć w spójną całość 

 Posługuje się pojęciami historycznymi i podaje definicje podstawowych pojęć 

historycznych 

Wymagania na ocenę dostateczną, uczeń: 

 Porządkuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Odczytuje i interpretuje proste dane kartograficzne 

 Opisuje środowisko geograficzne w którym rozgrywały się wydarzenia 

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych 

 Ocenia wpływ wybitnych jednostek na bieg wydarzeń 

  zna i rozpoznaje nietypowe źródła wiedzy o przeszłości 

  wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle 

  odróżnia fakty od opinii 

  wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 

Wymagania na ocenę dobrą, uczeń: 

 Tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym 

 Interpretuje przedstawiane informacje w różnych tekstach kultury 

 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 

 Rozpoznaje dzieła sztuki i analizuje wydarzenia w kontekście epoki 

 Umie powiązać ze sobą fazy niektórych zjawisk złożonych 

 Porównuje różne formy organizacji państwa i społeczeństwa 

 Ocenia postawy wobec zagrożeń suwerenności państwa i praw obywatelskich 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, wyjaśnia ich 

intencje i użyte środki perswazji 

 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne 

 Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju cywilizacyjnym  

Wymagania na ocenę bardzo dobrą, uczeń: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Dostrzega dynamikę zmian w różnych formach życia społecznego 

 Ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na ich podstawie tworzy narrację 

historyczną integrując informację pozyskane z różnych źródeł 

 Formułuje proste hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór 

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

historycznych 

 Dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą 

 Buduje argumentację na poparcie swojej tezy 

Poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą), uczeń: 

 Rozwiązuje zadania problemowe (teoretyczne i praktyczne) w oparciu o wiedzę zawartą w 

podstawie programowej 

 Proponuje rozwiązania nietypowe wymagające kreatywności i analizy problemowej 

 Biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej 

 Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

Ocenę niedostateczną ustala się uczniowi, jeśli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, a 

jego braki uniemożliwiają kontynuację nauki w klasie programowo wyższej. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach historii  

w liceum czteroletnim ( poz. podstawowy) kl. 1B, 3B 

 

1. Pomoce dydaktyczne ucznia, które jest zobowiązany posiadać na lekcji 

a. Podręcznik 

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. Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące szerszy zakres tematyczny 

treści. Sprawdzian zapowiadany jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem 

i poprzedza go lekcja powtórzeniowa 

3. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna 

4. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia 

systematyczną pracę i postępy ucznia od początku roku szkolnego 

5. Uczeń ma prawo do poprawienia 1 oceny w ciągu śródroczna w terminie do dwóch 

tygodni od daty jej otrzymania 
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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. 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 spełnia warunki określone w Statucie 

Szkoły.  

W tym celu musi napisać podanie do nauczyciela wraz z  uzasadnieniem. 

   

Grzegorz Simiłowski 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z historii w liceum 

(poziom podstawowy) 

 

Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą), uczeń: 

 Umieszcza wydarzenia w czasie i przestrzeni, odczytuje dane kartograficzne; wyjaśnia 

znaczenie podstawowych pojęć historycznych 

 Rozróżnia i nazywa różnego rodzaju źródła historyczne. 

 Odczytuje informacje wyrażone w źródłach i potrafi je porównać. 

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

w spójną całość. 

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

Poziom wymagań podstawowych  (na ocenę dostateczną), uczeń:  

 Odczytuje i interpretuje  dane kartograficzne 
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 Tworzy plan, notatkę, opis różnych aspektów życia społecznego w danym czasie. Określa 

główny problem używając właściwej terminologii 

 Posługuje się mapami historycznymi 

 Opisuje środowisko geograficzne w którym rozgrywały się wydarzenia 

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych, a także ciągłość procesów 

historycznych  

 Formułuje  definicje pojęć 

 Rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 

 Wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle na podstawie dostarczonych 

dodatkowych wskazówek 

 Rozpoznaje budowle w stylu z danej epoki 

 Odróżnia fakty od opinii 

 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 

 

Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą), uczeń: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Sprawnie posługuje się terminologią historyczną 

 Dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą, oraz zależności 

pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego 

 Dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł 

wiedzy 

 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Umie powiązać ze sobą fazy niektórych zjawisk złożonych 

 Porównuje różne formy organizacji państwa i społeczeństwa 

 Dostrzega problem i buduje argumentację 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, wyjaśnia ich 

intencje i użyte środki perswazji 

 Dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny 

 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne 

 Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju cywilizacyjnym  
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Poziom wymagań dopełniających ( na ocenę bardzo dobrą), uczeń: 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Dostrzega dynamikę zmian w różnych formach życia społecznego 

 Ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na ich podstawie tworzy narrację 

historyczną integrując informację pozyskane z różnych źródeł 

 Formułuje hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów 

 Wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów 

historycznych 

 Dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą 

 

Poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą), uczeń: 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza treści nauczania zawarte w podstawie programowej i 

potwierdza to w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej 

 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub olimpiady  uzyskując tytuł finalisty 

bądź laureata  

 

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 na lekcjach historii w liceum ( poz. podst.)  

 

1. Pomoce dydaktyczne ucznia, które jest zobowiązany posiadać na lekcji 

a. Podręcznik 

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. Sprawdziany wiadomości i umiejętności. Sprawdzian zapowiadany jest z 

minimum tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedza go lekcja powtórzeniowa 

3. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna 
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4. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia 

systematyczną pracę i postępy ucznia od początku roku szkolnego 

5. Uczeń ma prawo do poprawienia 1 oceny, innej niż niedostateczna, w ciągu śródroczna 

w terminie do dwóch tygodni od daty jej otrzymania 

6. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie 

ustalonym z nauczycielem 

7. Uzupełnianie zaległości przez ucznia 

a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych 

zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomościi 

zadań domowych. 

b) W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może uznać usprawiedliwienie  ucznia do 

lekcji zapisane w dzienniczku przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez innego 

nauczyciela  

c) Jeżeli uczeń był nieobecny podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i 

umiejętności to jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela w celu ich napisania w 

terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły 

8. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej w formie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści 

programowych realizowanych w trakcie całego roku szkolnego,  jeśli: 

         a) nie unikał sprawdzianów pisemnych, 

          b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących, 

  c) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, a 

liczba tych ocen (lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen, 

          d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych.  

 

Historia R 

Barbara Figlewicz 

  

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z historii poz. rozszerzony w kl. 1A 

 

Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą), uczeń: 

 Sytuuje wydarzenia w czasie i przestrzeni, odczytuje dane kartograficzne; wyjaśnia 

znaczenie prostych pojęć historycznych 
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 Rozróżnia i nazywa źródła różnego rodzaju 

 Odczytuje informacje wyrażone w źródłach i potrafi je porównać 

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

w spójną całość 

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

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej poprawnie umieszcza temat w czasie i przestrzeni, 

podaje jedynie kilka informacji świadczących o tym, że zrozumiał temat, bez wskazywania 

związków między nimi; podaje również kilka nie zawsze uporządkowanych przykładów 

przyczyn i następstw omawianego zjawiska 

Poziom wymagań podstawowych  (na ocenę dostateczną), uczeń:  

 Odczytuje i interpretuje  dane kartograficzne 

 Tworzy plan, notatkę, opis różnych aspektów życia społecznego w danym czasie. Określa 

główny problem używając właściwej terminologii 

 Opisuje środowisko geograficzne w którym rozgrywały się wydarzenia 

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych, a także ciągłość procesów 

historycznych  

 Formułuje  definicje pojęć 

 Rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 

 Wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle na podstawie dostarczonych 

dodatkowych wskazówek 

 Rozpoznaje budowle w stylu z danej epoki 

 Odróżnia fakty od opinii 

 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej uczeń uwzględnia podstawową faktografię, poszerza 

ramy czasowe i przestrzenne omawianego tematu, w porządku chronologicznym 

przedstawia podstawowe informacje 

 

Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą), uczeń: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Sprawnie posługuje się terminologią historyczną 

 Dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą, oraz zależności 

pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego 
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 Dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł 

wiedzy 

 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Umie powiązać ze sobą fazy niektórych zjawisk złożonych 

 Porównuje różne formy organizacji państwa i społeczeństwa 

 Dostrzega problem i buduje argumentację 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, wyjaśnia ich 

intencje i użyte środki perswazji 

 Dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny 

 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne 

 Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju cywilizacyjnym  

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej wykazuje się rozumowaniem historycznym- podaje 

niektóre przyczyny i skutki omawianych wydarzeń, dostrzega podstawowe etapy 

omawianego zjawiska, umieszcza je poprawnie w czasie i przedstawia szersze 

uwarunkowania danego zjawiska, wykazuje się zrozumieniem pojęć niezbędnych do 

właściwego przedstawienia tematu  

 

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

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Dostrzega dynamikę zmian w różnych formach życia społecznego 

 Ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na ich podstawie tworzy narrację 

historyczną integrując informację pozyskane z różnych źródeł 

 Formułuje hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów 

 Wyjaśnia związki przyczynowo - skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów 

historycznych 

 Dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą 

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej objął swoimi rozważaniami cały wskazany w temacie 

okres, dokonał trafnej selekcji faktów, scharakteryzował zjawisko w ujęciu dynamicznym, 

podjął próbę powiązania różnych aspektów np. politycznym, militarnych, społecznych, 

gospodarczych, kulturowych, podjął próbę oceny omawianych wydarzeń, sformułował 

wnioski oraz odniósł się do ocen w historiografii  
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 Sprawnie posługuje się chronologią historyczną  

 

Poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą), uczeń: 

 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach  uzyskując tytuł finalisty 

bądź laureata lub: 

 Rozwiązuje zadania problemowe (teoretyczne i praktyczne) w oparciu o wiedzę zawartą w 

podstawie programowej 

 Proponuje rozwiązania nietypowe wymagające kreatywności i analizy problemowej 

 Biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej 

 Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

Ocenę niedostateczną ustala się uczniowi, jeśli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, a 

jego braki uniemożliwiają kontynuację nauki w klasie programowo wyższej.  

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 na lekcjach historii w liceum ( poz. rozszerzony)  

 

9. Pomoce dydaktyczne ucznia, które jest zobowiązany posiadać na lekcji 

a. Podręcznik 

b. Zeszyt przedmiotowy z historii  

c. Maturalne karty pracy 

10. 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 odpowiedzi rozszerzonej  

f. Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące szerszy zakres tematyczny 

treści. Sprawdzian zapowiadany jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem 

i poprzedza go lekcja powtórzeniowa 

g. Sprawdziany powtórzeniowe z epoki (dotyczy klasy 4A) 

11. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna 

12. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia 

systematyczną pracę i postępy ucznia od początku roku szkolnego 
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13. Uczeń ma prawo do poprawienia 1 oceny w ciągu śródroczna w terminie do dwóch 

tygodni od daty jej otrzymania 

14. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie 

ustalonym z nauczycielem 

15. Uzupełnianie zaległości przez ucznia 

a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych 

zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości 

zadań domowych. 

b) W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może uznać usprawiedliwienie  ucznia do 

lekcji zapisane w dzienniczku przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez innego 

nauczyciela  

c) Jeżeli uczeń był nieobecny podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i 

umiejętności to jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela w celu ich napisania w 

terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły 

    8. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej w formie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych 

realizowanych w trakcie całego roku szkolnego, jeśli spełnia warunki określone w Statucie 

Szkoły.  

W tym celu musi napisać podanie do nauczyciela wraz z  uzasadnieniem. 

 

HiT  

Grzegorz Simiłowski 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z Historii i Teraźniejszości w liceum 

 

Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą), uczeń: 

 Umieszcza wydarzenia w czasie i przestrzeni, odczytuje dane kartograficzne; wyjaśnia 

znaczenie podstawowych pojęć historycznych 

 Rozróżnia i nazywa różnego rodzaju źródła historyczne. 

 Odczytuje informacje wyrażone w źródłach i potrafi je porównać. 

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

w spójną całość. 

 Posługuje się miarami czasu i nazwami epok, przedstawia ich ramy chronologiczne 
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Poziom wymagań podstawowych  (na ocenę dostateczną), uczeń:  

 Odczytuje i interpretuje  dane kartograficzne 

 Tworzy plan, notatkę, opis różnych aspektów życia społecznego w danym czasie. Określa 

główny problem używając właściwej terminologii 

 Posługuje się mapami historycznymi 

 Opisuje środowisko geograficzne w którym rozgrywały się wydarzenia 

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych, a także ciągłość procesów 

historycznych  

 Formułuje  definicje pojęć 

 Rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 

 Wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle na podstawie dostarczonych 

dodatkowych wskazówek 

 Rozpoznaje budowle w stylu z danej epoki 

 Odróżnia fakty od opinii 

 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 

 

Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą), uczeń: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Sprawnie posługuje się terminologią historyczną 

 Dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą, oraz zależności 

pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego 

 Dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł 

wiedzy 

 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Umie powiązać ze sobą fazy niektórych zjawisk złożonych 

 Porównuje różne formy organizacji państwa i społeczeństwa 

 Dostrzega problem i buduje argumentację 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, wyjaśnia ich 

intencje i użyte środki perswazji 

 Dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny 

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

 

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

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Dostrzega dynamikę zmian w różnych formach życia społecznego 

 Ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na ich podstawie tworzy narrację 

historyczną integrując informację pozyskane z różnych źródeł 

 Formułuje hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów 

 Wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów 

historycznych 

 Dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą 

 

Poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą), uczeń: 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza treści nauczania zawarte w podstawie programowej i 

potwierdza to w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej 

 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub olimpiady  uzyskując tytuł finalisty 

bądź laureata  

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 na lekcjach Historii i Teraźniejszości  

 

16. Pomoce dydaktyczne ucznia, które jest zobowiązany posiadać na lekcji 

a. Podręcznik 

b. Zeszyt przedmiotowy z historii  

17. 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. Sprawdziany wiadomości i umiejętności. Sprawdzian zapowiadany jest z 

minimum tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedza go lekcja powtórzeniowa 

18. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna 
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19. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia 

systematyczną pracę i postępy ucznia od początku roku szkolnego 

20. Uczeń ma prawo do poprawienia 1 oceny, innej niż niedostateczna, w ciągu śródroczna 

w terminie do dwóch tygodni od daty jej otrzymania 

21. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie 

ustalonym z nauczycielem 

22. Uzupełnianie zaległości przez ucznia 

a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych 

zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomościi 

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 

23. 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 P  

Tomasz Komenda 

 

Teraz bajty.  

Informatyka dla szkoły ponadpodstawowej.  

Zakres podstawowy. Klasa I 

Opis założonych osiągnięć ucznia – wymagania na poszczególne oceny szkolne. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i  zasady uzyskiwania wyższej                                      

niż przewidywana oceny rocznej z informatyki dla klasy I rok szkolny 2022/23 
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Ocenę śródroczną i roczną wystawia się w oparciu o uzyskane stopnie cząstkowe.  

Oceny muszą dotyczyć różnych zagadnień, na przykład:  

• ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji,  

• odpowiedzi ustnych,  

• zadań domowych,  

• aktywności podczas lekcji,  

• ćwiczeń sprawdzających i sprawdzianów,  

• udziału w projekcie grupowym,  

• przygotowania referatów i prezentacji multimedialnych,  

• wykonania dodatkowych, trudniejszych zadań.  

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej oceny rocznej niż przewidywana określa statut szkoły. 

 

celujący 

● otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych przez podstawę 

programową, 

● uczniowie uzyskują  za wykonanie zadań ujętych w podręczniku jako zadania dla 

zainteresowanych oraz innych prac i poleceń, których przygotowanie wymaga 

korzystania z dodatkowych źródeł oraz wykazania się umiejętnościami wskazującymi 

na samodzielne zgłębianie przez ucznia możliwości danego programu.  

● uczeń może również otrzymać  za branie udziału w konkursach informatycznych 

zakończonych sukcesem..  

 

bardzo dobry 

● stosuje przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin poznane algorytmy 

● definiuje i stosuje funkcje z parametrami i bez parametrów; 

● samodzielnie układa algorytmy i modyfikuje je wg wskazań nauczyciela; 

● samodzielnie układa program na podstawie algorytmu; 

● samodzielnie testuje program i poprawia ewentualne błędy, omawiając przyczynę ich 

powstania; 

 

dobry 

● projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin, stosuje przy 
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tym: instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, testuje poprawność programów dla 

różnych danych; w szczególności programuje algorytmy na liczbach: działań na 

ułamkach z wykorzystaniem NWD i NWW, obliczania wartości elementów ciągu 

metodą iteracyjną i rekurencyjną, w tym wartości elementów ciągu Fibonacciego. 

● planuje kolejne kroki rozwiązywania problemu, z uwzględnieniem 

podstawowych etapów myślenia komputacyjnego (określenie problemu, 

definicja modeli i pojęć, znalezienie rozwiązania, zaprogramowanie i testowanie 

rozwiązania). 

● projektuje modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe, tworzy i edytuje projekty w 

grafice rastrowej i wektorowej, 

● tworzy rozbudowane prezentacje, ustala parametry pokazu; 

● pracuje nad dokumentem w trybie recenzji, definiuje korespondencję seryjną; 

 

 

dostateczny 

● sprawdza poprawność działania algorytmów dla przykładowych danych. 

● Zna i stosuje przy tym: instrukcje warunkowe 

● przygotowuje opracowania rozwiązań problemów, posługując się 

wybranymi aplikacjami; 

● opracowuje dokumenty o różnorodnej tematyce, w tym informatycznej, i o 

rozbudowanej strukturze, posługując się przy tym konspektem dokumentu, stosuje 

własne style i szablony; 

● tworzy prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych; 

● objaśnia rolę szyfrowania informacji; 

 

dopuszczający 

● zna podstawy składni języka Python / C++ stosuje przy tym: instrukcje 

wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne; 

● opracowuje dokumenty, dzieli tekst na sekcje i kolumny, tworzy spisy 

treści, rysunków i tabel; 

● przy opracowywaniu rozwiązań problemów, posługuje się wybranymi 

aplikacjami wykorzystuje różne formaty obrazów, przekształca pliki graficzne, 

uwzględniając wielkość i jakość obrazów; 

● stosuje dobre praktyki w zakresie ochrony informacji wrażliwych (np. hasła, 
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pin), danych i bezpieczeństwa systemu operacyjnego; 

● postępuje zgodnie z zasadami netykiety oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi: 

ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz prawa autorskiego i ochrony 

własności intelektualnej w dostępie do informacji; jest świadomy konsekwencji 

łamania tych zasad; 

● respektuje obowiązujące prawo i normy etyczne dotyczące korzystania i 

rozpowszechniania oprogramowania komputerowego, aplikacji cudzych i 

własnych oraz dokumentów elektronicznych. 

 

Informatyka R  

Michał Klak 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 obsługuje różne systemy operacyjne, 

 korzysta z poleceń trybu tekstowego Windows, 

 kopiuje pliki w trybie tekstowym Windows za pomocą ścieżek względnych i 

bezwzględnych, 

 dokonuje istotnych zmian w BIOS, 

 wyjaśnia zasadę działania sztucznego neuronu i sieci neuronowej, 

 projektuje modele warstwowe skomplikowanych procesów życia codziennego, 

 korzysta z różnych narzędzi (w tym mobilnych) podczas prezentacji, 

 bierze udział w projektach zespołowych jako odpowiedzialny lider projektu, 

 wypełnia wszystkie zadania wynikające z roli powierzonej mu w projekcie, 

 tworzy style opisujące wygląd strony WWW, 

 dodaje do strony elementy odpowiedzialne za jej responsywność, 

 buduje stronę z wykorzystaniem systemu CMS i publikuje ją w internecie, 

 tworzy złożone modele 3D. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opisuje każdą z warstw modelu systemu komputerowego, 

 charakteryzuje poszczególne elementy systemu operacyjnego, 

 opisuje działanie systemu operacyjnego, 

 modyfikuje uprawnienia konta użytkownika systemu operacyjnego, 

 wykonuje defragmentację dysku, 
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 wymienia i opisuje zastosowania sieci internet, 

 projektuje rozbudowę zestawu komputerowego zależnie od jego przeznaczenia i 

możliwości finansowych, 

 charakteryzuje różne topologie sieci komputerowych, 

 wyjaśnia pojęcie i budowę ramki jako porcji informacji w transmisji danych, 

 opisuje sposób adresowania urządzeń w sieci internet, 

 wyjaśnia sposób komunikacji między urządzeniami tej samej oraz różnych sieci, 

 omawia procesy enkapsulacji i dekapsulacji danych w transmisji sieciowej, 

 opisuje protokoły wykorzystywane podczas transmisji danych w sieci, 

 podłącza i konfiguruje urządzenia sieciowe, 

 projektuje domową sieć komputerową, 

 opisuje sposób tworzenia i budowę domeny internetowej, 

 konfiguruje urządzenie do pracy w internecie i omawia ten proces, 

 wymienia i omawia protokoły usług internetowych, 

 diagnozuje stan połączeń internetowych, 

 wyjaśnia zasady stosowania prawa autorskiego, 

 wykorzystuje narzędzia współpracy zdalnej, 

 korzysta z automatycznej numeracji tytułów oraz tworzy spis treści, 

 tworzy spisy ilustracji i tabel, 

 pracuje z dokumentem wspólnie z innymi osobami, korzystając z narzędzi pracy 

grupowej, 

 wykorzystuje opcje recenzji dokumentu, 

 wygłasza prelekcjęnawybrany temat zgodnie z zasadami dobrego wystąpienia, 

 tworzy dokładny plan wystąpienia na dowolny temat, 

 stosuje efekty na slajdach prezentacji, 

 umieszcza filmy i ścieżki audio w prezentacji, 

 prezentuje kompletny projekt na forum klasy, 

 wyjaśnia, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci poprzez stosowanie różnych 

technik, 

 omawia kryptoanalizę na wybranym przez siebie przykładzie, 

 korzysta ze ścieżek względnych i bezwzględnych w kodzie HTML, 

 poprawnie tworzy tabele o dowolnej strukturze, 
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 dołącza style kaskadowe do dokumentu HTML, 

 tworzy ciekawą stronę WWW i publikuje ją w internecie, 

 poprawnie używa narzędzia do rysowania krzywych Béziera, 

 wycina dowolne elementy z obrazu rastrowego, 

 tworzy w programach do grafiki wektorowej infografiki według wzoru, 

 tworzy bryły obrotowe 3D na podstawie ich przekroju, 

 tworzy trójwymiarowe animacje, 

 wykorzystuje zaawansowane formuły, opracowując dane w arkuszu kalkulacyjnym, 

 stosuje funkcje zaokrąglające liczby, 

 korzysta z możliwości obliczeń walutowych, 

 rozwiązuje problemy, wykorzystując programowanie strukturalne i obiektowe. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opisuje, czym jest model warstwowy systemu komputerowego, 

 wymienia i wyjaśnia zadania systemu operacyjnego, 

 określa różnicę pomiędzy trybem jądra a trybem użytkownika, 

 tworzy modele 3D z prostych brył 3D i ich przekształceń, 

 instaluje i aktualizuje oprogramowanie, 

 podczas zamykania aplikacji umiejętnie korzysta z Menedżera zadań w systemie 

Windows, 

 korzysta z narzędzi oczyszczania dysku, 

 opisuje procedurę wykonywania kopii zapasowej dla systemu operacyjnego w szkolnej 

pracowni, 

 opisuje zastosowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, 

 podaje cechy różnych rodzajów licencji oprogramowania, 

 stosuje symbole i wyrażenia w wyszukiwarkach internetowych, 

 dobiera kryteria wyboru elementów zestawu komputerowego w zależności od jego 

przeznaczenia, 

 wymienia i opisuje urządzenia sieciowe, 

 opisuje sieci komputerowe ze względu na zasięg ich działania, 

 wyjaśnia budowę adresów MAC i sprawdza je na komputerze z systemem Windows, 

 wyjaśnia pojęcia: adres IP, maska podsieci, 
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 opisuje modele klient–serwer oraz peer-to-peer, 

 schematycznie przedstawia i omawia model warstwowy TCP/IP, 

 schematycznie przedstawia i omawia model warstwowy OSI, 

 określa relacje między podmiotami rynku e-usług, 

 korzysta z wybranych e-usług, 

 tworzy i modyfikuje własne szablony oraz style tekstowe, 

 dzieli tekst na kolumny, 

 pracuje z wielostronicowym dokumentem w widoku konspektu, 

 wymienia cechy dobrej prezentacji, 

 tworzy ciekawe przejścia między slajdami, 

 wymienia zasady ochrony danych osobowych, 

 opisuje zastosowania technologii komputerowej w różnych dziedzinach życia, 

 opisuje rodzaje ataków sieciowych, 

 omawia działanie protokołu SSL, 

 umieszcza zdjęcia na stronie WWW, 

 tworzy linki do zasobów zewnętrznych oraz miejsc w obrębie jednej strony, 

 poprawnie i na różne sposoby korzysta z opisu kolorów w języku HTML, 

 wyjaśnia działanie hostingu stron internetowych, 

 wykorzystuje język JavaScript podczas tworzenia stron internetowych, 

 wymienia podstawowe narzędzia programu GIMP, 

 korzysta z warstw podczas pracy z programem GIMP, 

 pracuje na warstwach w programie do grafiki wektorowej, 

 przeprowadza analizę danych zgromadzonych w arkuszu kalkulacyjnym, 

 omawia błąd zaokrąglenia i błąd przybliżenia w obliczeniach komputerowych, 

 dobiera środowisko informatyczne do rodzaju rozwiązywanego problemu, 

 wyszukuje informacje zgromadzone w bazach danych, 

 w bazach danych wykorzystuje kwerendy, filtrowanie, formularze i raporty, 

 usprawnia pracę, wykorzystując makropolecenia VBA. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 wymienia urządzenia wchodzące w skład sieci komputerowej, 

 identyfikuje wersję systemu operacyjnego swojego smartfona (komputera), 
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 wyjaśnia różnicę pomiędzy bezwzględną i względną ścieżką dostępu, 

 określa różnicę pomiędzy BIOS a UEFI, 

 rozumie pojęcie serwera, 

 opisuje zasady bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego, 

 wyjaśnia, jak założyć konto użytkownika w używanym przez siebie systemie 

operacyjnym, 

 konstruuje bezpieczne hasła, 

 kopiuje dane, abywykonać kopięzapasowąna zewnętrznym nośniku, 

 uruchamia komputer w trybie awaryjnym, 

 sprawdza obciążenie procesora, 

 wyjaśnia pojęcia fragmentacji i defragmentacji dysku, 

 wyjaśnia różnicę pomiędzy systemami plików FAT32 oraz NTFS, 

 definiuje pojęcie systemu operacyjnego, 

 wyjaśnia różnicę pomiędzy wirtualną a rozszerzoną rzeczywistością, 

 wyjaśnia pojęcia: prawo autorskie, licencja, 

 rozróżnia i definiuje pojęcia wolnego i otwartego oprogramowania, 

 projektuje zestaw komputerowy według podanych kryteriów, 

 nazywa różne porty urządzeń sieciowych, 

 wymienia korzyści wynikające z korzystania z warstwowych modeli sieci, 

 opisuje budowę adresu IPv4 w wersjach dziesiętnej i binarnej, 

 rozróżnia typy domen (krajowe, funkcjonalne), 

 wyjaśnia pojęcie systemu DNS, 

 opisuje budowę adresu URL, 

 wyjaśnia, czym są e-usługi, 

 wyjaśnia pojęcie licencji Creative Commons, 

 wymienia wiarygodne źródła informacji w sieci internet, 

 wyjaśnia, jak sprawdzić właściciela serwisu internetowego, 

 omawia pojęcia związane z kryptografią, 

 wyjaśnia zasadę Kerckhoffsa, 

 korzysta z szablonów w edytorze tekstów, 

 poprawnie stosuje style nagłówkowe, 

 generuje losowe bloki tekstowe, 
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 ustawia marginesy w dokumencie, 

 wyjaśnia, czym są e-zasoby, 

 tworzy stronę tytułową w dokumencie tekstowym, 

 wyjaśnia, jak przygotować dobre wystąpienie, 

 zna narzędzia, dzięki którym można dobrać zestaw pasujących do siebie kolorów, 

 opisuje pojęcie cyfrowej tożsamości, 

 wymienia zasady komunikacji w sieci internet (netykieta), 

 wymienia zagrożenia wynikające ze złej komunikacji w sieci, 

 opisuje wpływ rozwoju technologii na zmiany w społeczeństwie, 

 wymienia i opisuje rodzaje szkodliwego oprogramowania, 

 opisuje podstawową strukturę strony w języku HTML, 

 tworzy nagłówki w języku HTML, 

 wstawia komentarze w kodzie HTML, 

 tworzy listy uporządkowane i nieuporządkowane, 

 rozumie cel pozycjonowania stron WWW, 

 skaluje i kadruje obraz, dostosowując go do zadanego rozmiaru, 

 wymienia podstawowe narzędzia programu Inkscape, 

 tworzy dwuwymiarowe animacje, 

 pobiera dane do arkusza kalkulacyjnego ze źródeł zewnętrznych, 

 filtruje dane w arkuszu kalkulacyjnym, 

 tworzy różne wykresy w arkuszu kalkulacyjnym w zależności od rodzaju danych, 

 bierze udział w projektach informatycznych jako członek zespołu. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 wymienia urządzenia mobilne zaliczane do systemów komputerowych, 

 wymienia elementy budowy systemu operacyjnego, 

 rozumie pojęcie „ścieżka dostępu” w kontekście systemów plików, 

 sprawdza i wymienia atrybuty pliku, 

 opisuje, jak uruchomić system BIOS na komputerze, 

 wyjaśnia konieczność tworzenia bezpiecznych haseł, 

 wymienia metody zabezpieczania danych na komputerze, 

 uruchamia Menedżera zadań w systemie Windows, 
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 wymienia problemy, jakie można napotkać podczas korzystania z komputera, 

 wyjaśnia pojęcie sztucznej inteligencji, 

 opisuje, czym jest chmura obliczeniowa, 

 wymienia zastosowania automatów i robotów, 

 podaje przykłady wykorzystania druku 3D, 

 zna i opisuje zagrożenia wynikające z rozwoju technologii, 

 określa przeznaczenie projektowanego zestawu komputerowego, 

 wyjaśnia pojęcia:„sieci komputerowe” i „urządzenia sieciowe”, 

 opisuje przeznaczenie warstwowych modeli sieci,  

 wyjaśnia przeznaczenie protokołu IP, 

 wyjaśnia pojęcie cyfrowej tożsamości, 

 wymienia sposoby uwierzytelniania użytkowników e-usług, 

 wskazuje miejsca występowania e-zasobów, 

 rozróżnia wyszukiwarki od przeglądarek internetowych, 

 korzysta w podstawowym zakresie z formatowania tekstów w edytorze tekstowym, 

 wymienia etapy pracy nad dobrym wystąpieniem publicznym, 

 wymienia programy komputerowe do tworzenia prezentacji, 

 wyjaśnia pojęcia: wykluczenie i włączenie cyfrowe, 

 podaje przykłady negatywnych zachowań w sieci internet, 

 wyjaśnia znaczenie kryptografii dla bezpieczeństwa danych, 

 zapisuje plik, nadając mu rozszerzenie .html, 

 rozróżnia sekcjeHEAD i BODY oraz opisuje różnicę między tymi częściami kodu, 

 wymienia podstawowe znaczniki formatowania tekstu w języku HTML, 

 opisuje budowę znacznika HTML, 

 wyjaśnia pojęcie responsywności strony WWW, 

 uruchamia stronę WWW na smartfonie, 

 określa różnicę pomiędzy grafiką rastrową a wektorową, 

 zapisuje wynik swojej pracy w różnych formatach graficznych, 

 wyjaśnia, jak uruchomić środowisko do grafiki 3D online, 

 wprowadza dane różnego typu do arkusza kalkulacyjnego, 

 omawia zastosowania korespondencji seryjnej, 

 wyjaśnia relacje w bazach danych. 
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Język angielski P 

Karolina Strzelec 

 

III.1.P – zakres podstawowy 

 

 

Stopień celujący i bardzo dobry uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się całym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów 

przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I liceum w zakresie podstawowym 

(wymagania szczegółowe), 

 rozumie wszystkie typowe wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, 

wypowiadane  

w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także wszystkie wypowiedzi 

pisemne  

o umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 samodzielnie tworzy wszystkie proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi 

ustne  

i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie we wszystkich typowych, również w miarę 

złożonych sytuacjach, oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych 

sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 płynnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 

posługują się językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną 

i obcą oraz wrażliwość kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 
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 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), 

 ponadto, stopień celujący uzyskuje uczeń, który jest bezbłędny językowo, a w 

opanowanych umiejętnościach wykazuje swobodę oraz kreatywność. 

 

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się większością  zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających realizację pozostałych wymagań 

ogólnych  

w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I liceum w zakresie 

podstawowym (wymagania szczegółowe), 

 rozumie większość  typowych wypowiedzi ustnych o umiarkowanym stopniu 

złożoności, wypowiadanych w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także 

większość wypowiedzi 

pisemnych  o umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych, 

 samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne i 

pisemne  

w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie we większości typowych, również w miarę 

złożonych sytuacjach, oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych 

sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 w miarę płynnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 

posługują się językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną 

i obcą oraz wrażliwość kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 
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 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

Stopień dostateczny uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się w miarę rozwiniętym  zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych  

w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I liceum w zakresie 

podstawowym (wymagania szczegółowe), 

 rozumie typowe wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane 

w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także wypowiedzi pisemne o 

umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 w większości samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne 

wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w większości typowych, również w miarę 

złożonych sytuacji, oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w większości typowych 

sytuacji, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 komunikatywnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 

posługują się językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną 

i obcą oraz wrażliwość kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

Stopień dopuszczający uzyskuje uczeń, który: 
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 posługuje się ograniczonym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie 

tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I liceum w zakresie podstawowym 

(wymagania szczegółowe), 

 rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, wypowiadane w naturalnym tempie, w 

standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, 

 tworzy proste, w miarę spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie 

opisanym  

w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie z pomocą nauczyciela w typowych sytuacjach, 

oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie opisanym 

w wymaganiach szczegółowych, 

 częściowo lub/i z pomocą nauczyciela przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 

posługują się językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną 

i obcą oraz wrażliwość kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

 stosuje podstawowe strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie 

zna lub nie pamięta wyrazu. 

 

Język angielski R 

Gabriela Steliga 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania  

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z języka angielskiego dla klasy I Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr 

Prezentek  

w Krakowie w roku szkolnym 2022/2023 

Poziom podstawowy 
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Stopień dopuszczający, dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 

* rozpoznaje formy gramatyczne i leksykalne przewidziane w rozkładzie materiału dla klasy I 

liceum oraz stosuje je w prostym kontekście, 

* rozumie prostą wypowiedź pisemną i wykonuje typowe zadania do tekstu (dopasowywanie 

nagłówków do ilustracji, poprawianie fałszywych zdań dotyczących tekstu, układanie akapitów 

we właściwym porządku), 

* rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi artykułowane wyraźnie w 

standardowej odmianie języka i wykonuje typowe zadania z nimi związane, 

* tworzy krótkie, proste i zrozumiałe teksty; reaguje w formie prostego tekstu pisanego w 

typowych sytuacjach,  

* tworzy proste wypowiedzi ustne używając podstawowego słownictwa oraz prostych form 

gramatycznych; reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach. 

 

Poziom ponadpodstawowy 

 

Stopień dobry, bardzo dobry, celujący otrzymuje uczeń, który: 

 

* bezbłędnie posługuje się formami gramatycznymi i leksykalnymi przewidzianymi w 

rozkładzie materiału dla klasy I liceum 

* rozumie wypowiedź pisemną i bezbłędnie wykonuje zadania do tekstu (dopasowywanie 

nagłówków do ilustracji, poprawianie fałszywych zdań dotyczących tekstu, układanie akapitów 

we właściwym porządku, umieszczanie brakujących zdań we właściwych miejscach w tekście, 

odpowiadanie na pytania do tekstu, itp.), 

* rozumie ze słuchu wypowiedzi i bezbłędnie wykonuje zadania z nim związane (uzupełnianie 

luk, dopasowywanie ilustracji do opisu, poprawianie błędów rzeczowych w podanych 

zdaniach, zadania typu prawda/fałsz), 

* tworzy złożone wypowiedzi pisemne właściwie stosując struktury, słownictwo, pisownię oraz 

interpunkcję; reaguje w formie tekstu pisanego w typowych i problemowych sytuacjach, 

* tworzy złożone wypowiedzi ustne używając różnorodnego słownictwa oraz poprawnych form 

gramatycznych; reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych i problemowych sytuacjach, 

* przetwarza tekst ustnie i pisemnie (np. przekazuje w języku obcym informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, audiowizualnych oraz tekstach obcojęzycznych), 
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* dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

* korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych, 

* stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta 

wyrazu, 

* posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

Karolina Strzelec 

 

III.1.R – zakres rozszerzony 

 

Stopień celujący i bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 posługuje się całym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I liceum w 

zakresie rozszerzonym, 

 rozumie wypowiedzi ustne i pisemne o różnorodnej formie i długości, w różnych 

warunkach odbioru, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 tworzy płynne i zrozumiałe, dłuższe wypowiedzi ustne oraz dłuższe wypowiedzi 

pisemne, bogate i spójne pod względem treści, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych, 

 reaguje płynnie, w formie ustnej i pisemnej, w różnorodnych, bardziej złożonych 

sytuacjach,  

w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), 
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 ponadto, stopień celujący uzyskuje uczeń, który jest bezbłędny językowo, a w 

opanowanych umiejętnościach wykazuje swobodę oraz kreatywność. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 posługuje się większością środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I liceum w 

zakresie rozszerzonym, 

 rozumie większość wypowiedzi ustnych i pisemnych o różnorodnej formie i długości, 

w różnych warunkach odbioru, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 tworzy płynne i zrozumiałe, dłuższe wypowiedzi ustne oraz dłuższe wypowiedzi 

pisemne, spójne pod względem treści, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 reaguje w formie ustnej i pisemnej, w różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach, w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I 

liceum w zakresie rozszerzonym, 

 rozumie większość wypowiedzi ustnych i pisemnych o standardowej formie i długości, 

w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych,  

 tworzy zrozumiałe wypowiedzi ustne oraz pisemne, spójne pod względem treści, w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 
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 reaguje w formie ustnej i pisemnej, w różnorodnych, prostszych sytuacjach, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 częściowo zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 posługuje się ograniczonym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I 

liceum w zakresie rozszerzonym, 

 z pomocą nauczyciela rozumie większość wypowiedzi ustnych i pisemnych o 

standardowej formie  

i długości, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych,  

 z pomocą nauczyciela tworzy zrozumiałe wypowiedzi ustne oraz pisemne, spójne pod 

względem treści, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 w większości samodzielnie reaguje w formie ustnej i pisemnej w prostszych sytuacjach, 

w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 częściowo i z pomocą nauczyciela zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 
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Katarzyna Ślusarczyk 

 

POZIOM PODSTAWOWY: Ocenę: dopuszczający, dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

*rozpoznaje podstawowe środki językowe: struktury gramatyczne i  środki leksykalne 

przewidziane w rozkładzie materiału dla klasy I PLO,(podręcznik Focus 2) oraz stosuje je w 

prostym kontekście, 

* rozumie prostą wypowiedź pisemną i wykonuje typowe zadania do tekstu, w tym zadania 

otwarte, w stopniu dostatecznym,  

* rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi artykułowane wyraźnie w 

standardowej odmianie języka i wykonuje typowe zadania z nimi związane, w tym zadania 

otwarte,  w stopniu dostatecznym, 

*tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne; 

*tworzy proste wypowiedzi ustne używając podstawowego słownictwa oraz prostych form 

gramatycznych;  

* reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach 

Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

POZIOM PONADPODSTAWOWY: Ocenę dobry, bardzo dobry, celujący otrzymuje uczeń, 

który wykazuje się umiejętnościami z poziomu podstawowego, a ponadto: 

*posługuje się środkami językowymi: strukturami gramatycznymi i słownictwem 

przewidzianymi w rozkładzie materiału dla klasy I PLO, (podręcznik Focus 2) w stopniu 

minimum dobrym, 

* rozumie wypowiedź pisemną i wykonuje zadania do tekstu, w tym zadania otwarte, w stopniu 

minimum dobrym, 

* rozumie wypowiedzi ze słuchu i wykonuje zadania z nim związane, w tym zadania otwarte, 

w stopniu minimum dobrym, 

* tworzy złożone wypowiedzi pisemne, właściwie stosując struktury, słownictwo, pisownię 

oraz interpunkcję;  

*tworzy złożone wypowiedzi ustne używając różnorodnego słownictwa oraz poprawnych, 

ponadpodstawowych form gramatycznych; 

* reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych i problemowych sytuacjach, 

* przetwarza tekst ustnie i pisemnie (np. przekazuje w języku angielskim informacje zawarte 

w materiałach wizualnych, audiowizualnych oraz tekstach obcojęzycznych), 

* dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, 
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* korzysta ze źródeł informacji w języku obcym,  

*stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku braków w środkach 

językowych, 

* posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 

bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach z języka angielskiego. 

 

Język francuski 

Joanna Klimek 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

- klasa I LO  

 

Wymagania ogólne: 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych; rozumie 

proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także 

proste wypowiedzi pisemne; samodzielnie formułuje  krótkie, proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne i pisemne, uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w 

sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie 

prostego tekstu; zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

 

Wymagania szczegółowe : 

Osiągnięcia podstawowe ( na ocenę dopuszczającą lub dostateczną ) .  

Uczeń : rozpoznaje język francuski spośród innych słuchanych języków i reaguje na polecenia; 

wita się, przedstawia, zadaje pytania o imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, 

narodowość , numer telefonu; odpowiada na pytania  w w/w zakresie; rozpoznaje liczby ze 

słuchu w zakresie od 0 – 1000; rozróżnia liczbę pojedynczą i mnogą czasowników i 

rzeczowników;  stosuje we wskazanym, typowym  ćwiczeniu poznane zasady gramatyczne; 

formułuje wypowiedź ustną / pisemną w 4-5. zdaniach na każdy z poniższych tematów: 

człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, żywienie, podróżowanie i turystyka,  życie 
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prywatne, kultura, sport, nauka i technika, świat przyrody, zdrowie; często znajduje w tekście 

określone informacje.  

Uczeń posiada: podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 

posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem 

kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego; świadomość związku między kulturą własną 

i obcą oraz wrażliwość międzykulturową; dokonuje samooceny i wykorzystuje niektóre  

techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek, 

stosowanie mnemotechnik); współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych 

językowych pracach projektowych); korzysta ze źródeł informacji w języku obcym 

nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów), również za pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

Przy odpowiedzi na ocenę dopuszczającą uczeń formułuje odpowiedzi przy wyraźnej pomocy 

nauczyciela. 

 

Osiągnięcia ponadpodstawowe ( na ocenę dobrą, bardzo dobrą, celującą ) .  

Uczeń wykazuje się umiejętnościami z poziomu podstawowego, a ponadto : nawiązuje 

kontakty towarzyskie; prosi o powtórzenie, bądź wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca; 

wyraża swoje niezadowolenie / entuzjazm, opinie i życzenia; pyta o opinie i życzenia innych;  

używa zróżnicowanych struktur; stosownie do zadanego pytania używa poprawnie w 

odpowiedzi si, oui, lub non; formułuje po 3 - 5 pytań do realizowanego tematu; używa 

synonimów; określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników ); 

przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych ( np. mapkach, symbolach, 

piktogramach ); opowiada o czynnościach codziennych używając czasowników we wskazanej 

osobie liczby pojedynczej lub mnogiej; formułuje zróżnicowaną wypowiedź ustną / pisemną w 

8 - 10 zdaniach ( pisemnie: minimum 60 – 80 słów ) na każdy temat w w/w zakresach w czasie 

teraźniejszym, przeszłym lub przyszłym. 

 

Na poziomie ponadpodstawowym ( na ocenę dobrą , bardzo dobrą ) uczeń odpowiada 

samodzielnie, w sposób komunikatywny, płynny, używa zróżnicowanych struktur i wykazuje 

się znajomością słownictwa z wcześniej realizowanych zakresów tematycznych. 

Ocenę celującą otrzymuje osoba, która oprócz pełnej samodzielności wykazuje się 

wiadomościami, które wykraczają poza w/w oczekiwane osiągnięcia; zdobyła miejsce w 

konkursie językowym lub systematycznie czyta i streszcza dodatkowe teksty kultury ( 

minimum 5 w semestrze ) i wykonuje dodatkowe ćwiczenia.  
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Wymagania dodatkowe obowiązujące na wszystkich poziomach: 

starannie prowadzony zeszyt - zapisy z lekcji opatrzone datą, odnotowywanie zadań domowych 

oraz bieżącego zakresu do odpowiedzi, systematyczne uczestniczenie  w zajęciach ( frekwencja 

), gotowość do odpowiedzi ustnej/pisemnej na każdych zajęciach.    

 

Bernadetta Knott 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka francuskiego 

dla klasy I Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie (na bazie 

wariantu III.2.0 Podstawy programowej) 

 

           Rok szkolny 

2022/2023 

 

Stopień celujący i bardzo dobry uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się  bogatym słownictwem , przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane 

informacje, wypowiedzi są logiczne i spójne, prace pisemne są płynne i mają 

odpowiednią długość, 

 uczeń  posługuje się całym  zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I 

liceum  ( dla uczniów rozpoczynających naukę), 

 rozumie wszystkie typowe wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, 

wypowiadane w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka,  

 samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne i 

pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie we wszystkich typowych, sytuacjach, oraz 

reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie opisanym w 

wymaganiach  dla uczniów rozpoczynających naukę, 

 płynnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o Francji  
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 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), 

 ponadto, stopień celujący uzyskuje uczeń, który jest bezbłędny językowo, zarówno w 

odniesieniu do wiedzy jak i umiejętności opisanych wyżej. 

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się większością  zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I liceum 

(drugi język obcy od początku), 

 rozumie większość  typowych wypowiedzi ustnych  wypowiadanych w naturalnym 

tempie, w standardowej odmianie języka, a także większość krótkich tekstów   w zakresie 

opisanym w wymaganiach dla uczniów rozpoczynających naukę, 

 samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne i 

pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie we większości typowych,  sytuacjach, oraz 

reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie opisanym w 

wymaganiach dla uczniów rozpoczynających naukę , 

 w miarę płynnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, które posługują się językiem francuskim, oraz 

posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą , 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta wyrazu, 
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 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

Stopień dostateczny uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się w miarę rozwiniętym  zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych)    w zakresie tematów przewidzianych w 

rozkładzie materiału dla klasy I liceum dla uczniów rozpoczynających naukę  drugiego języka 

obcego, 

 rozumie typowe wypowiedzi ustne , wypowiadane w naturalnym tempie, w 

standardowej odmianie języka, a także wypowiedzi pisemne  w zakresie opisanym Podstawie 

Programowej Wariant III.2.0  dla uczniów rozpoczynających naukę języka francuskiego, 

 w większości samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne 

wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w większości typowych sytuacji, oraz reaguje 

w formie prostego tekstu pisanego w większości typowych sytuacji, w zakresie opisanym w 

wymaganiach , dla uczniów rozpoczynających naukę 

 komunikatywnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach,  które posługują się językiem francuskim,  

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 

pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

Stopień dopuszczający uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się ograniczonym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy I 

liceum  dla uczniów rozpoczynających naukę 

 rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, wypowiadane w naturalnym tempie, w 

standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, 
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 tworzy proste, w miarę spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie z pomocą nauczyciela w typowych sytuacjach, 

oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie opisanym 

w wymaganiach szczegółowych, 

 częściowo lub/i z pomocą nauczyciela przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, które posługują się językiem francuskim, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

 

Język niemiecki 

Anna Syguła 

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy I. Kurs 

podstawowy. 

 

Uczeń może otrzymać oceny za: 

- odpowiedź ustną, 

- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, 

- czytanie, 

- recytacje, 

- testy sprawdzające wiadomości i umiejętności  

- wartość prowadzonych notatek (ich systematyczność i rzetelność), 

- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości (np. projekt), 

- umiejętności zaprezentowane na lekcjach w czasie analizy nowego materiału. 

 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA: 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością najprostszych struktur gram.; 

- potrafi budować zdania z pomocą nauczyciela; 

- dysponuje pewnym, choć niewielkim, zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania; 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 
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- potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami; 

- potrafi niekiedy budować zdania spójne; 

- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować większością poznanych struktur językowych; 

- potrafi budować zdania w większości wypadków spójne; 

- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do tematu; 

- stara się wzbogacić zasób słow. poprzez samodzielną pracę ze słownikiem. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami; 

- buduje spójne zdania; 

- stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiednio do zadania; 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- potrafi operować poprawnie wszystkimi poznanymi strukturami gram.; 

- potrafi operować strukturami gram. wykraczającymi poza program liceum; 

- operuje słownictwem wykraczającym poza program liceum; 

- potrafi stosować w wypowiedziach ustnych i pisemnych materiał gramatyczny i leksykalny 

wykraczający poza program liceum. 

 

CZYTANIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami, ale nie przeszkadzającymi w komunikacji; 

- globalnie rozumie tekst czytany nie zawierający nieznanej leksyki ani nieznanych struktur 

gramatycznych. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami, ale nie przeszkadza. w komunikacji; 

- rozumie ogólny sens tekstu nie zawierającego nieznanej leksyki ani nieznanych struktur 

gramatycznych; 

- potrafi znaleźć w tekście proste informacje (uzup. tabelkę na podstawie tekstu); 

- potrafi niekiedy domyślić się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- czyta poprawnie fonetycznie i intonacyjnie wcześniej wyćwiczony tekst;  

- rozumie ogólny sens czyt. tekstu i potrafi znaleźć w tekście szczegółowe informacje  

- potrafi domyślać się znaczenia nieznanych słów korzystając z kontekstu. 
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Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- czyta poprawnie i intonacyjnie wyćwiczony tekst; 

- czyta bezbłędnie nowe wyrazy; 

- rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi określić jego myśl przewodnią; 

- potrafi domyślać się znaczenia nieznanych wyrazów w oparciu o kontekst oraz korzystając  z 

reguł lingwistycznych, własnych doświadczeń językowych; 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie czytać teksty preparowane i aut. korzystając ze słownika. 

 

PISANIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi z pomocą nauczyciela napisać ćwiczoną formę, np. krótki list, życiorys itp. według 

schematu; 

- potrafi zapisać proste zwroty i polecenia używane w komunikacji klasowej. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi napisać ćwiczoną formę, np. krótki list, życiorys wg schematu; 

- potrafi niekiedy napisać popr. zdanie zawierające proste struktury i słownictwo; 

- zdarza mu się formułować teksty niezgodne z regułami kompozycji; 

- zdarza mu się popełniać błędy językowe i składniowe; 

- stosuje niekiedy nieprawidłową interpunkcję; 

- potrafi skorzystać ze słownika dwujęzycznego, ale popełnia błędy w doborze słownictwa. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie napisać ćwiczoną formę np. list, życiorys, kartkę; 

- potrafi napisać w miarę poprawny tekst na podstawie materiału źródłowego; 

- na ogół pisze zdania zawierające poprawne struktury i słownictwo; 

- na ogół pisze teksty zgodne z zasadami kompozycji; 

- stosuje przeważnie prawidłową pisownię i interpunkcję. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie napisać ćwiczoną formę, np. list, życiorys, kartkę, wypracowanie na 

zadany temat, uwzględniając potrzeby kompozycji; 

- potrafi samodzielnie napisać zwarty tekst na podstawie materiału źródłowego; 

- popełnia drobne błędy językowe; 

- potrafi korzystać ze słownika dwu- oraz jednojęzycznego, dokonuje właściwego doboru 

słownictwa; 
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- używa prawidłowej pisowni oraz interpunkcji. 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- używa zróżnicowanych struktur gramatycznych oraz słownictwa wykraczającego poza 

program; 

- potrafi wypowiedzieć się pisemnie na zadany temat (korzystając ze słownika 

jednojęzycznego). 

 

MÓWIENIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi komunikatywnie przekazać prostą wiadomość; 

- dysponuje pewnym zakresem słownictwa dla wyrażania swoich myśli; 

-  potrafi z pomocą nauczyciela komunikować się w sytuacjach codziennych; 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi mówić w miarę płynnie; 

- posługuje się częściowo poprawnym językiem,  

- dysponuje pewnym zakresem słownictwa do wyrażania swojej opinii; 

- czasami zabiera głos w rozmowie; 

- na ogół radzi sobie z komunikacją w typowych sytuacjach z życia codziennego. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

- potrafi mówić płynnie stosując przeważnie poprawną intonację; 

- dysponuje wystarczającym do wyrażania swoich myśli zakresem słownictwa; 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, jest aktywny na lekcji; 

- potrafi swobodnie komunikować się w typowych  sytuacjach życiowych. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

- mówi płynnie stosując właściwą intonację; 

- potrafi zainicjować rozmowę, podtrzymać ją i zakończyć; 

- posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów, które sam potrafi poprawić; 

- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i opinii; 

- często zabiera głos w rozmowie, jest aktywny na lekcji; 

- potrafi swobodnie komunikować się w sytuacjach typowych oraz nowych. 

Ocena: celująca. Uczeń: 
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- posiada szeroki zakres słownictwa umożliwiający swobodne wypowiadanie się na dowolny 

temat; 

- korzysta z materiałów autentycznych i potrafi opowiedzieć o przeczytanej książce lub 

artykule. 

 

SŁUCHANIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens tekstów i rozmów; 

- potrafi niekiedy rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 

- potrafi zwykle zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi zwykle zrozumieć ogólny sens tekstów podręcznikowych i rozmów; 

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach; 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; 

- potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach i rozmowach; 

- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną; 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

- potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; 

- potrafi wydobyć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach i przekształcić 

je w formę pisemną; 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

- potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki; 

- potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela i wypowiedzi kolegów. 

 

OCENIANIE RECYTACJI  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pamięciowo tekst w ok. 50 – 60%,  

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- poprawnie wygłasza tekst z pamięci (dopuszczalne drobne pomyłki),  
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- wyraźne i w odpowiednim tempie wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- bezbłędnie opanował pamięciowo tekst,  

- właściwie artykułuje, intonuje i akcentuje; 

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,   

Ocenę bardzo dobrą lub celującą otrzymuje uczeń spełniający wymogi na ocenę dobrą oraz:  

- interpretujący głosowo utwór, uwzględniając jego specyfikę (np. temat, kompozycję, nastrój), 

przedstawia oryginalną i spójną interpretację tekstu. 

 

Izabella Kopeć 

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy I. Kurs 

podstawowy. 

 

Uczeń może otrzymać oceny za: 

- odpowiedź ustną, 

- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, 

- czytanie, 

- recytacje, 

- testy sprawdzające wiadomości i umiejętności  

- wartość prowadzonych notatek (ich systematyczność i rzetelność), 

- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości (np. projekt), 

- umiejętności zaprezentowane na lekcjach w czasie analizy nowego materiału. 

 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA: 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością najprostszych struktur gram.; 

- potrafi budować zdania z pomocą nauczyciela; 

- dysponuje pewnym, choć niewielkim, zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania; 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami; 

- potrafi niekiedy budować zdania spójne; 

- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować większością poznanych struktur językowych; 
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- potrafi budować zdania w większości wypadków spójne; 

- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do tematu; 

- stara się wzbogacić zasób słow. poprzez samodzielną pracę ze słownikiem. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami; 

- buduje spójne zdania; 

- stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiednio do zadania; 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- potrafi operować poprawnie wszystkimi poznanymi strukturami gram.; 

- potrafi operować strukturami gram. wykraczającymi poza program liceum; 

- operuje słownictwem wykraczającym poza program liceum; 

- potrafi stosować w wypowiedziach ustnych i pisemnych materiał gramatyczny i leksykalny 

wykraczający poza program liceum. 

 

CZYTANIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami, ale nie przeszkadzającymi w komunikacji; 

- globalnie rozumie tekst czytany nie zawierający nieznanej leksyki ani nieznanych struktur 

gramatycznych. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami, ale nie przeszkadza. w komunikacji; 

- rozumie ogólny sens tekstu nie zawierającego nieznanej leksyki ani nieznanych struktur 

gramatycznych; 

- potrafi znaleźć w tekście proste informacje (uzup. tabelkę na podstawie tekstu); 

- potrafi niekiedy domyślić się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- czyta poprawnie fonetycznie i intonacyjnie wcześniej wyćwiczony tekst;  

- rozumie ogólny sens czyt. tekstu i potrafi znaleźć w tekście szczegółowe informacje  

- potrafi domyślać się znaczenia nieznanych słów korzystając z kontekstu. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- czyta poprawnie i intonacyjnie wyćwiczony tekst; 

- czyta bezbłędnie nowe wyrazy; 

- rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi określić jego myśl przewodnią; 
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- potrafi domyślać się znaczenia nieznanych wyrazów w oparciu o kontekst oraz korzystając  z 

reguł lingwistycznych, własnych doświadczeń językowych; 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie czytać teksty preparowane i aut. korzystając ze słownika. 

 

PISANIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi z pomocą nauczyciela napisać ćwiczoną formę, np. krótki list, życiorys itp. według 

schematu; 

- potrafi zapisać proste zwroty i polecenia używane w komunikacji klasowej. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi napisać ćwiczoną formę, np. krótki list, życiorys wg schematu; 

- potrafi niekiedy napisać popr. zdanie zawierające proste struktury i słownictwo; 

- zdarza mu się formułować teksty niezgodne z regułami kompozycji; 

- zdarza mu się popełniać błędy językowe i składniowe; 

- stosuje niekiedy nieprawidłową interpunkcję; 

- potrafi skorzystać ze słownika dwujęzycznego, ale popełnia błędy w doborze słownictwa. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie napisać ćwiczoną formę np. list, życiorys, kartkę; 

- potrafi napisać w miarę poprawny tekst na podstawie materiału źródłowego; 

- na ogół pisze zdania zawierające poprawne struktury i słownictwo; 

- na ogół pisze teksty zgodne z zasadami kompozycji; 

- stosuje przeważnie prawidłową pisownię i interpunkcję. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie napisać ćwiczoną formę, np. list, życiorys, kartkę, wypracowanie na 

zadany temat, uwzględniając potrzeby kompozycji; 

- potrafi samodzielnie napisać zwarty tekst na podstawie materiału źródłowego; 

- popełnia drobne błędy językowe; 

- potrafi korzystać ze słownika dwu- oraz jednojęzycznego, dokonuje właściwego doboru 

słownictwa; 

- używa prawidłowej pisowni oraz interpunkcji. 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- używa zróżnicowanych struktur gramatycznych oraz słownictwa wykraczającego poza 

program; 
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- potrafi wypowiedzieć się pisemnie na zadany temat (korzystając ze słownika 

jednojęzycznego). 

 

MÓWIENIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi komunikatywnie przekazać prostą wiadomość; 

- dysponuje pewnym zakresem słownictwa dla wyrażania swoich myśli; 

-  potrafi z pomocą nauczyciela komunikować się w sytuacjach codziennych; 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi mówić w miarę płynnie; 

- posługuje się częściowo poprawnym językiem,  

- dysponuje pewnym zakresem słownictwa do wyrażania swojej opinii; 

- czasami zabiera głos w rozmowie; 

- na ogół radzi sobie z komunikacją w typowych sytuacjach z życia codziennego. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

- potrafi mówić płynnie stosując przeważnie poprawną intonację; 

- dysponuje wystarczającym do wyrażania swoich myśli zakresem słownictwa; 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, jest aktywny na lekcji; 

- potrafi swobodnie komunikować się w typowych  sytuacjach życiowych. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

- mówi płynnie stosując właściwą intonację; 

- potrafi zainicjować rozmowę, podtrzymać ją i zakończyć; 

- posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów, które sam potrafi poprawić; 

- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i opinii; 

- często zabiera głos w rozmowie, jest aktywny na lekcji; 

- potrafi swobodnie komunikować się w sytuacjach typowych oraz nowych. 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- posiada szeroki zakres słownictwa umożliwiający swobodne wypowiadanie się na dowolny 

temat; 

- korzysta z materiałów autentycznych i potrafi opowiedzieć o przeczytanej książce lub 

artykule. 
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SŁUCHANIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens tekstów i rozmów; 

- potrafi niekiedy rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 

- potrafi zwykle zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi zwykle zrozumieć ogólny sens tekstów podręcznikowych i rozmów; 

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach; 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; 

- potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach i rozmowach; 

- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną; 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

- potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; 

- potrafi wydobyć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach i przekształcić 

je w formę pisemną; 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

- potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki; 

- potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela i wypowiedzi kolegów. 

 

OCENIANIE RECYTACJI  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pamięciowo tekst w ok. 50 – 60%,  

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- poprawnie wygłasza tekst z pamięci (dopuszczalne drobne pomyłki),  

- wyraźne i w odpowiednim tempie wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- bezbłędnie opanował pamięciowo tekst,  

- właściwie artykułuje, intonuje i akcentuje; 

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,   
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Ocenę bardzo dobrą lub celującą otrzymuje uczeń spełniający wymogi na ocenę dobrą oraz:  

- interpretujący głosowo utwór, uwzględniając jego specyfikę (np. temat, kompozycję, nastrój), 

przedstawia oryginalną i spójną interpretację tekstu. 

 

Monika Stanula 

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy I. Kurs 

podstawowy. 

 

Uczeń może otrzymać oceny za: 

- odpowiedź ustną, 

- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, 

- czytanie, 

- recytacje, 

- testy sprawdzające wiadomości i umiejętności  

- wartość prowadzonych notatek (ich systematyczność i rzetelność), 

- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości (np. projekt), 

- umiejętności zaprezentowane na lekcjach w czasie analizy nowego materiału. 

 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA: 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością najprostszych struktur gram.; 

- potrafi budować zdania z pomocą nauczyciela; 

- dysponuje pewnym, choć niewielkim, zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania; 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami; 

- potrafi niekiedy budować zdania spójne; 

- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować większością poznanych struktur językowych; 

- potrafi budować zdania w większości wypadków spójne; 

- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do tematu; 

- stara się wzbogacić zasób słow. poprzez samodzielną pracę ze słownikiem. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami; 



89 
 

- buduje spójne zdania; 

- stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiednio do zadania; 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- potrafi operować poprawnie wszystkimi poznanymi strukturami gram.; 

- potrafi operować strukturami gram. wykraczającymi poza program liceum; 

- operuje słownictwem wykraczającym poza program liceum; 

- potrafi stosować w wypowiedziach ustnych i pisemnych materiał gramatyczny i leksykalny 

wykraczający poza program liceum. 

 

CZYTANIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami, ale nie przeszkadzającymi w komunikacji; 

- globalnie rozumie tekst czytany nie zawierający nieznanej leksyki ani nieznanych struktur 

gramatycznych. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami, ale nie przeszkadza. w komunikacji; 

- rozumie ogólny sens tekstu nie zawierającego nieznanej leksyki ani nieznanych struktur 

gramatycznych; 

- potrafi znaleźć w tekście proste informacje (uzup. tabelkę na podstawie tekstu); 

- potrafi niekiedy domyślić się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- czyta poprawnie fonetycznie i intonacyjnie wcześniej wyćwiczony tekst;  

- rozumie ogólny sens czyt. tekstu i potrafi znaleźć w tekście szczegółowe informacje  

- potrafi domyślać się znaczenia nieznanych słów korzystając z kontekstu. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- czyta poprawnie i intonacyjnie wyćwiczony tekst; 

- czyta bezbłędnie nowe wyrazy; 

- rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi określić jego myśl przewodnią; 

- potrafi domyślać się znaczenia nieznanych wyrazów w oparciu o kontekst oraz korzystając  z 

reguł lingwistycznych, własnych doświadczeń językowych; 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie czytać teksty preparowane i aut. korzystając ze słownika. 

 

PISANIE 
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Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi z pomocą nauczyciela napisać ćwiczoną formę, np. krótki list, życiorys itp. według 

schematu; 

- potrafi zapisać proste zwroty i polecenia używane w komunikacji klasowej. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi napisać ćwiczoną formę, np. krótki list, życiorys wg schematu; 

- potrafi niekiedy napisać popr. zdanie zawierające proste struktury i słownictwo; 

- zdarza mu się formułować teksty niezgodne z regułami kompozycji; 

- zdarza mu się popełniać błędy językowe i składniowe; 

- stosuje niekiedy nieprawidłową interpunkcję; 

- potrafi skorzystać ze słownika dwujęzycznego, ale popełnia błędy w doborze słownictwa. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie napisać ćwiczoną formę np. list, życiorys, kartkę; 

- potrafi napisać w miarę poprawny tekst na podstawie materiału źródłowego; 

- na ogół pisze zdania zawierające poprawne struktury i słownictwo; 

- na ogół pisze teksty zgodne z zasadami kompozycji; 

- stosuje przeważnie prawidłową pisownię i interpunkcję. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie napisać ćwiczoną formę, np. list, życiorys, kartkę, wypracowanie na 

zadany temat, uwzględniając potrzeby kompozycji; 

- potrafi samodzielnie napisać zwarty tekst na podstawie materiału źródłowego; 

- popełnia drobne błędy językowe; 

- potrafi korzystać ze słownika dwu- oraz jednojęzycznego, dokonuje właściwego doboru 

słownictwa; 

- używa prawidłowej pisowni oraz interpunkcji. 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- używa zróżnicowanych struktur gramatycznych oraz słownictwa wykraczającego poza 

program; 

- potrafi wypowiedzieć się pisemnie na zadany temat (korzystając ze słownika 

jednojęzycznego). 

 

MÓWIENIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi komunikatywnie przekazać prostą wiadomość; 
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- dysponuje pewnym zakresem słownictwa dla wyrażania swoich myśli; 

-  potrafi z pomocą nauczyciela komunikować się w sytuacjach codziennych; 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi mówić w miarę płynnie; 

- posługuje się częściowo poprawnym językiem,  

- dysponuje pewnym zakresem słownictwa do wyrażania swojej opinii; 

- czasami zabiera głos w rozmowie; 

- na ogół radzi sobie z komunikacją w typowych sytuacjach z życia codziennego. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

- potrafi mówić płynnie stosując przeważnie poprawną intonację; 

- dysponuje wystarczającym do wyrażania swoich myśli zakresem słownictwa; 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, jest aktywny na lekcji; 

- potrafi swobodnie komunikować się w typowych  sytuacjach życiowych. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

- mówi płynnie stosując właściwą intonację; 

- potrafi zainicjować rozmowę, podtrzymać ją i zakończyć; 

- posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów, które sam potrafi poprawić; 

- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i opinii; 

- często zabiera głos w rozmowie, jest aktywny na lekcji; 

- potrafi swobodnie komunikować się w sytuacjach typowych oraz nowych. 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- posiada szeroki zakres słownictwa umożliwiający swobodne wypowiadanie się na dowolny 

temat; 

- korzysta z materiałów autentycznych i potrafi opowiedzieć o przeczytanej książce lub 

artykule. 

 

SŁUCHANIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens tekstów i rozmów; 

- potrafi niekiedy rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 

- potrafi zwykle zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 
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- potrafi zwykle zrozumieć ogólny sens tekstów podręcznikowych i rozmów; 

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach; 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; 

- potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach i rozmowach; 

- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną; 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

- potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; 

- potrafi wydobyć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach i przekształcić 

je w formę pisemną; 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

- potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki; 

- potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela i wypowiedzi kolegów. 

 

OCENIANIE RECYTACJI  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pamięciowo tekst w ok. 50 – 60%,  

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- poprawnie wygłasza tekst z pamięci (dopuszczalne drobne pomyłki),  

- wyraźne i w odpowiednim tempie wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- bezbłędnie opanował pamięciowo tekst,  

- właściwie artykułuje, intonuje i akcentuje; 

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,   

Ocenę bardzo dobrą lub celującą otrzymuje uczeń spełniający wymogi na ocenę dobrą oraz:  

- interpretujący głosowo utwór, uwzględniając jego specyfikę (np. temat, kompozycję, nastrój), 

przedstawia oryginalną i spójną interpretację tekstu. 
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Język polski P 

Katarzyna Szyler 

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka polskiego dla klasy I liceum (poziom 

podstawowy) 

 

Program nauczania: 

Program nauczania języka polskiego w liceum - „Oblicza epok” Adam Kalbarczyk, Katarzyna 

Olejnik.   

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- określa ramy chronologiczne (ogólnie – wiek) i objaśnia znaczenie nazw omawianych epok, 

- przyporządkowuje autorom tytuły i głównych bohaterów przewidzianych w programie 

utworów, 

- rozróżnia i nazywa najważniejsze dla danej epoki gatunki literackie, 

- wymienia cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki, 

- wymienia prądy umysłowe i artystyczne omawianych epok, 

- streszcza główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych, 

- rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich, 

- w kilku zdaniach charakteryzuje bohaterów literackich, 

- przekazuje efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób, 

- rozumie temat pracy pisemnej, formułuje tezę/hipotezę w odniesieniu do tematu, podejmuje 

próbę argumentacji, 

- posługuje się językiem komunikatywnym. 

 

Wymagania podstawowe – ocena dostateczna 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

- w sposób podstawowy analizuje teksty literackie, 

- wymienia podstawowe cechy omawianych gatunków literackich i próbuje odnieść je do 

tekstu, 

- wiąże fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi, 

- opisuje motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów, 

- charakteryzuje wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się  do omówionych 

utworów literackich, 
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- charakteryzuje podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee 

poszczególnych epok, z próbą odwołania się do omówionych utworów literackich, 

- charakteryzuje wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się  do 

omówionych utworów literackich, 

- określa tematykę i problematykę omówionych utworów, 

- dokonuje podstawowych operacji na tekście literackim i nieliterackim, 

- podejmuje próbę skomponowania pracy pisemnej w sposób zamierzony i nieschematyczny, 

dbając      o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

 

Wymagania rozszerzające – ocena dobra 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

- wskazuje związki literatury z historią, kulturą, sztuką i filozofią epoki, 

- porównuje wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w omawianych 

epokach, odwołując się do utworów literackich, 

- charakteryzuje koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się do 

utworów literackich, 

- dokonuje analizy typowego dla epoki i autora utworu literackiego, 

- formułuje poprawne wnioski, uogólnienia i argumenty,  

- ocenia bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację 

psychologiczną i uwikłania w problemy moralne, społeczne, 

- wypowiada się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i językowym. 

- w pracy pisemnej wykorzystuje materiał literacki i historycznoliteracki w funkcji 

argumentacyjnej, 

- umiejętnie łączy poszczególne części pracy pisemnej tak, by jej tekst był spójny, stosuje 

urozmaiconą leksykę i składnię, dba o poprawność i jednorodność stylu. 

 

Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

- wymienia głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach, 

- swobodnie posługuje się cytatami z omówionych tekstów literackich, 

- przedstawia ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na 

podstawie omawianych utworów, 

- wyjaśnia funkcje motywów i symboli kulturowych w utworach literackich, 

- formułuje wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów, 
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- dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się sprawnie 

terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznaje przenośne znaczenia dzieła 

(metaforyczne, alegoryczne, paraboliczne), 

- dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu literackiego) ze 

wskazaniem funkcji środków specyficznych dla danej dziedziny sztuki, 

- wykazuje się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną, 

- odwołuje się do opinii autorytetów dla obrony własnego stanowiska, 

- dokonuje syntezy twórczości literackiej (epoki, autora, prądu), 

- pamięta o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym w pracy pisemnej; dba o jasną koncepcję 

rozwinięcia problemów zasugerowanych przez temat; umieszcza w pracy własne przemyślane 

sądy wartościujące i uogólniające,  

- dba o poprawność frazeologiczną i fleksyjną w pracy pisemnej; posługuje się żywym stylem      

i bogatą leksyką. 

 

Wymagania wykraczające – ocena celująca 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługuje się wiedzą, świadczącą o dużej erudycji, 

- formułuje wnioski dojrzałe, wnikliwe, 

- stawia hipotezy badawcze; polemizuje, szukając wciąż nowych argumentów, 

- w pracach pisemnych wykazuje się oryginalnością ujęcia tematu, umiejętnie wykorzystuje 

sądy profesjonalnych badaczy literatury, konfrontując je z własnym spojrzeniem, 

- posiada umiejętność sporządzania dokładnych przypisów. 

 

Uwaga! 

W ocenianiu uczniów nauczyciel uwzględnia zalecenia wynikające z potrzeb uczniów w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Kinga Ciapała-Gędłek 

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka polskiego dla liceum czteroletniego 

(zakres podstawowy i rozszerzony) 

Uczeń otrzymuje oceny za : 

- odpowiedź ustną, 

- recytację, 

- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, 
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- testy sprawdzające wiadomości, znajomość lektur (wg punktacji przy teście), 

- wartość prowadzonych notatek, 

- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości, 

- umiejętności zaprezentowane na lekcji przy analizie nowego materiału. 

 

OCENIANIE ODPOWIEDZI USTNEJ 

 

Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) 

Uczeń potrafi: 

- przyporządkować autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych w 

podstawie programowej, 

- określić ramy chronologiczne omawianych epok, 

- objaśnić znaczenie nazw omawianych epok literackich, 

- wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla danej epoki gatunków literackich, 

- wskazać cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki, 

- posługiwać się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami, 

- streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych, 

- scharakteryzować bohaterów literackich, 

- prezentować na lekcji zagadnienia wcześniej przygotowane w domu, 

- przekazywać efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób. 

 

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

- wskazać podstawowe cechy gatunków, 

- powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi, 

- wskazać związki omawianych epok z wcześniejszymi, 

- opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów, 

- scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych 

utworów literackich, 

- rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich, 

- określić tematykę i problematykę omówionych utworów, 

- podejmować próby włączenia się do dyskusji. 

 

Wymagania rozszerzone (ocena dobra) 
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Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

- wskazać związki literatury z historią, kulturą, sztuką i filozofią epoki, 

- scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się do 

omówionych utworów literackich, 

- scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee 

poszczególnych epok, odwołując się do omówionych utworów literackich, 

- scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się 

do utworów literackich, 

- wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich, 

- wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego dla epoki i 

autora utworu literackiego, 

- zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji, odwołując się do utworu, cytatu, kontekstu lub 

wiedzy o epoce, 

- formułować wnioski, uogólnienia i argumentację, prezentując swój punkt widzenia, 

- ocenić bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację psych. 

i uwikłania w problemy moralne, społeczne, 

- komponować w trakcie zajęć dłuższe wypowiedzi w sposób zwarty, logiczny i 

uporządkowany, 

- wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym  

i językowym. 

 

Wymagania dopełniające (ocenę bardzo dobra) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

- wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach, 

- wykazać się opanowaniem pamięciowym fragmentów tekstów literackich oraz swobodnie 

posługiwać się cytatami, 

- wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć, 

- przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na 

podstawie omawianych utworów, 

- wyjaśnić funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w utworach literackich, 

- rozpoznać nawiązania do tradycji we współczesnym utworze literackim lub filmie, 

- formułować wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów, 

- samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedzi. materiał z różnych 

źródeł dot. lit., filmu i innych dziedzin sztuki, 
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- porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w omawianych 

epokach, odwołując się do utworów lit., 

- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle 

terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznając przenośne znaczenia dzieła ( 

metaforyczne, alegoryczne, paraboliczne), 

- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu lit.) ze wskazaniem 

funkcji środków. specyficznych dla danej dziedziny sztuki, 

- wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną, 

- odwoływać się do opinii autorytetów dla obrony własnego stanowiska, 

- dowodzić własnej racji w ocenie dzieł sztuki, 

- dokonać syntezy twórczości literackiej ( epoki, autora, prądu). 

 

Wymagania wykraczające (ocena celująca) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu szkolnego, 

świadczącą o dużej erudycji, 

- formułować wnioski dojrzałe, wnikliwe, 

- stawiać hipotezy badawcze, 

- polemizować, szukając wciąż nowych argumentów. 

 

OCENIANIE PRAC PISEMNYCH (TEMATY OTWARTE) 

 

Ocenianie wypracowań typu maturalnego odbywa się zgodnie z kryteriami CKE. 

 

Inne prace pisemne: 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 

- zrozumieć temat pracy, 

-sformułować tezę/hipotezę, 

- znaleźć argumenty uzasadniające tezę, 

- zachować trójdzielność kompozycyjną, 

- posiadać umiejętność wprowadzania do pracy cytatów z utworów, 

- napisać pracę językiem komunikatywnym, unikając błędów ortograficznych. 

 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien ponadto: 
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- zaprezentować własną koncepcję rozwinięcia tematu, 

- podjąć próbę skomponowania pracy w sposób zamierzony i nieschematyczny, 

- zadbać o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

 

Na ocenę dobrą uczeń powinien ponadto: 

- w funkcji argumentacyjnej właściwie wykorzystać materiał literacki i historycznoliteracki, 

- umiejętnie łączyć poszczególne części pracy tak, by jej tekst był spójny, 

- stosować urozmaiconą leksykę i składnię (różne typy zdań), 

- sięgać do różnych źródeł wiedzy, cytować badaczy literatury, 

- posiadać umiejętność sporządzania bibliografii, 

- zadbać o poprawność i jednorodność stylu. 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien ponadto: 

- pamiętać o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym, 

- zadbać o klarowną koncepcję rozwinięcia problemu zasugerowanych przez temat, 

- umieścić w pracy własne przemyślane sądy wartościujące i uogólniające, umiejętnie 

skonfrontować je z sądami badaczy literatury; 

- zadbać o poprawność frazeologiczną i fleksyjną; 

- posłużyć się żywym stylem i bogatą leksyką; 

 

Na ocenę celującą uczeń powinien ponadto: 

- w argumentacji wykorzystać materiał wykraczający poza treści programowe, 

- wykazać się oryginalnością ujęcia tematu, 

- umiejętnie wykorzystać sądy profesjonalnych badaczy literatury, konfrontując je z własnym 

spojrzeniem, 

- posiadać umiejętność sporządzania dokładnych przypisów. 

 

OCENIANIE RECYTACJI 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pamięciowo tekst w ok. 60 – 70%, 

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie, 

- dąży do poprawności intonacyjnej. 
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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. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który ponadto: 

- interpretuje głosowo utwór, uwzględniając jego specyfikę (np. temat, kompozycję, nastrój). 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który ponadto: 

- przedstawia oryginalną i spójną interpretację tekstu, 

- potrafi wzbudzić zainteresowanie słuchaczy. 

 

Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz konkursów 

polonistycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim otrzymują roczna ocenę celującą z 

języka polskiego. 

 

 

Język polski R 

Kinga Ciapała-Gędłek 

 

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka polskiego dla liceum czteroletniego 

(zakres podstawowy i rozszerzony) 

Uczeń otrzymuje oceny za : 

- odpowiedź ustną, 

- recytację, 

- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, 

- testy sprawdzające wiadomości, znajomość lektur (wg punktacji przy teście), 
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- wartość prowadzonych notatek, 

- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości, 

- umiejętności zaprezentowane na lekcji przy analizie nowego materiału. 

 

OCENIANIE ODPOWIEDZI USTNEJ 

 

Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) 

Uczeń potrafi: 

- przyporządkować autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych w 

podstawie programowej, 

- określić ramy chronologiczne omawianych epok, 

- objaśnić znaczenie nazw omawianych epok literackich, 

- wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla danej epoki gatunków literackich, 

- wskazać cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki, 

- posługiwać się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami, 

- streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych, 

- scharakteryzować bohaterów literackich, 

- prezentować na lekcji zagadnienia wcześniej przygotowane w domu, 

- przekazywać efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób. 

 

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

- wskazać podstawowe cechy gatunków, 

- powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi, 

- wskazać związki omawianych epok z wcześniejszymi, 

- opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów, 

- scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych 

utworów literackich, 

- rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich, 

- określić tematykę i problematykę omówionych utworów, 

- podejmować próby włączenia się do dyskusji. 

 

Wymagania rozszerzone (ocena dobra) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
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- wskazać związki literatury z historią, kulturą, sztuką i filozofią epoki, 

- scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się do 

omówionych utworów literackich, 

- scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee 

poszczególnych epok, odwołując się do omówionych utworów literackich, 

- scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się 

do utworów literackich, 

- wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich, 

- wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego dla epoki i 

autora utworu literackiego, 

- zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji, odwołując się do utworu, cytatu, kontekstu lub 

wiedzy o epoce, 

- formułować wnioski, uogólnienia i argumentację, prezentując swój punkt widzenia, 

- ocenić bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację psych. 

i uwikłania w problemy moralne, społeczne, 

- komponować w trakcie zajęć dłuższe wypowiedzi w sposób zwarty, logiczny i 

uporządkowany, 

- wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i językowym. 

 

Wymagania dopełniające (ocenę bardzo dobra) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

- wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach, 

- wykazać się opanowaniem pamięciowym fragmentów tekstów literackich oraz swobodnie 

posługiwać się cytatami, 

- wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć, 

- przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na 

podstawie omawianych utworów, 

- wyjaśnić funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w utworach literackich, 

- rozpoznać nawiązania do tradycji we współczesnym utworze literackim lub filmie, 

- formułować wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów, 

- samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedzi. materiał z różnych 

źródeł dot. lit., filmu i innych dziedzin sztuki, 

- porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata 

 i człowieka w omawianych epokach, odwołując się do utworów lit., 
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- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle 

terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznając przenośne znaczenia dzieła ( 

metaforyczne, alegoryczne, paraboliczne), 

- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu lit.) ze wskazaniem 

funkcji środków. specyficznych dla danej dziedziny sztuki, 

- wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną, 

- odwoływać się do opinii autorytetów dla obrony własnego stanowiska, 

- dowodzić własnej racji w ocenie dzieł sztuki, 

- dokonać syntezy twórczości literackiej ( epoki, autora, prądu). 

 

Wymagania wykraczające (ocena celująca) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu szkolnego, 

świadczącą o dużej erudycji, 

- formułować wnioski dojrzałe, wnikliwe, 

- stawiać hipotezy badawcze, 

- polemizować, szukając wciąż nowych argumentów. 

 

OCENIANIE PRAC PISEMNYCH (TEMATY OTWARTE) 

 

Ocenianie wypracowań typu maturalnego odbywa się zgodnie z kryteriami CKE. 

 

Inne prace pisemne: 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 

- zrozumieć temat pracy, 

-sformułować tezę/hipotezę, 

- znaleźć argumenty uzasadniające tezę, 

- zachować trójdzielność kompozycyjną, 

- posiadać umiejętność wprowadzania do pracy cytatów z utworów, 

- napisać pracę językiem komunikatywnym, unikając błędów ortograficznych. 

 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien ponadto: 

- zaprezentować własną koncepcję rozwinięcia tematu, 

- podjąć próbę skomponowania pracy w sposób zamierzony i nieschematyczny, 
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- zadbać o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

 

Na ocenę dobrą uczeń powinien ponadto: 

- w funkcji argumentacyjnej właściwie wykorzystać materiał literacki i historycznoliteracki, 

- umiejętnie łączyć poszczególne części pracy tak, by jej tekst był spójny, 

- stosować urozmaiconą leksykę i składnię (różne typy zdań), 

- sięgać do różnych źródeł wiedzy, cytować badaczy literatury, 

- posiadać umiejętność sporządzania bibliografii, 

- zadbać o poprawność i jednorodność stylu. 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien ponadto: 

- pamiętać o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym, 

- zadbać o klarowną koncepcję rozwinięcia problemu zasugerowanych przez temat, 

- umieścić w pracy własne przemyślane sądy wartościujące i uogólniające, umiejętnie 

skonfrontować je z sądami badaczy literatury; 

- zadbać o poprawność frazeologiczną i fleksyjną; 

- posłużyć się żywym stylem i bogatą leksyką; 

 

Na ocenę celującą uczeń powinien ponadto: 

- w argumentacji wykorzystać materiał wykraczający poza treści programowe, 

- wykazać się oryginalnością ujęcia tematu, 

- umiejętnie wykorzystać sądy profesjonalnych badaczy literatury, konfrontując je z własnym 

spojrzeniem, 

- posiadać umiejętność sporządzania dokładnych przypisów. 

 

OCENIANIE RECYTACJI 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pamięciowo tekst w ok. 60 – 70%, 

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie, 

- dąży do poprawności intonacyjnej. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- poprawnie wygłasza tekst z pamięci (dopuszczalne 2-3 drobne pomyłki), 
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- 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. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który ponadto: 

- interpretuje głosowo utwór, uwzględniając jego specyfikę (np. temat, kompozycję, nastrój). 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który ponadto: 

- przedstawia oryginalną i spójną interpretację tekstu, 

- potrafi wzbudzić zainteresowanie słuchaczy. 

 

Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz konkursów 

polonistycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim otrzymują roczna ocenę celującą z 

języka polskiego. 

 

Matematyka P 

Dorota Worotniak 

 

 

Wymagania edukacyjne i sposoby badania osiągnięć uczniów 

MATEMATYKA 

I. POZIOMY WYMAGAŃ 

1. Wymagania podstawowe  

a. Ogólna wiedza - obejmuje treści wynikające z podstawy programowej, niezbędne na 

dalszym etapie kształcenia, 

b. Rozumienie 

 uczeń intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, podaje wzory, przykłady, 
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 uczeń formułuje własnymi słowami poprawną definicję pojęcia lub twierdzenie 

c. Zastosowanie w sytuacjach prostych 

 uczeń rozwiązuje standardowe zadania (przykłady). 

 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, 

Spełnienie wymagań podstawowych skutkuje ustaleniem oceny dopuszczającej lub 

dostatecznej. 

2. Wymagania ponadpodstawowe  

a. Rozumienie 

 uczeń sprawnie operuje pojęciami i je stosuje, 

 podaje przykłady i kontrprzykłady,  

b. Zastosowanie w sytuacjach prostych i problemowych 

 uczeń rozwiązuje typowe zadania, w tym zadania łączące wiadomości z kilku działów. 

  samodzielnie rozwiązuje zadania, opisując i uzasadniając przyjęty plan rozwiązania, 

 rozwiązuje zadania o wyższym stopnia trudności, 

  analizuje i udoskonala swoje rozwiązania, 

 poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania. 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, klasyfikując się do finałów 

na szczeblu regionalnym /wojewódzkim albo okręgowym/ krajowym 

Spełnienie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych, a więc łącznie pełnego 

zakresu wymagań programowych skutkuje ustaleniem oceny dobrej, bardzo dobrej lub 

celującej. 

II. NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1. Praca klasowa 

a.  Praca samodzielna ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca pewną partię 

materiału 

b.  Praca klasowa zapowiadana jest z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Kartkówka 

a. Praca samodzielna ucznia na lekcji obejmująca najczęściej zadanie domowe oraz 

wiadomości i umiejętności z co najwyżej trzech ostatnich lekcji 

3. Odpowiedź ustna ucznia 

a. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi 

obejmującej co najwyżej trzy ostatnie lekcje ze szczególnym uwzględnieniem zadania 

domowego. 
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4. Praca domowa ucznia 

a. Sprawdzenie pracy wykonanej samodzielnie przez ucznia w domu polegające na 

rozwiązaniu zadań podanych przez nauczyciela  

 ilościowe, 

 jakościowe, 

5. Zeszyt ucznia 

a. Ilościowa kontrola w zeszycie notatek z lekcji oraz prac domowych. 

III. KRYTERIA OCENIANIA 

Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia. 

1. Prace pisemne 

a. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie ustalonym 

wspólnie z nauczycielem, 

b. Ściąganie na pracy klasowej skutkuje ustaleniem oceny niedostatecznej, a uczeń jest 

zobowiązany napisać ponownie pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

c. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 

tygodni od oddania i omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem - 

jeden dla wszystkich uczniów) Ponadto uczeń może poprawić dowolną ocenę z pracy 

klasowej (również w ciągu 2 tygodni od oddania i omówienia pracy klasowej). W przypadku, 

gdy uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni, to pisze tę pracę w terminie wybranym 

przez nauczyciela. W ocenie postępów ucznia uwzględniona jest wówczas ocena z poprawy. 

Oceny z kartkówek są informacją o bieżących umiejętnościach, zatem nie podlegają 

poprawie, zaś w ocenie, w jakim stopniu uczeń opanował niezbędne umiejętności, brany jest 

pod uwagę postęp. 

d. Umiejętnościom sprawdzanym podczas prac pisemnych nauczyciel przydziela punkty 

w zgodzie z niezbędnymi wymaganiami do ustalenia poszczególnych ocen. Na podstawie 

zebranych punktów ustala się ocenę z pracy pisemnej. Nauczyciel posługuje się następującą 

skalą przeliczając punkty zdobyte przez ucznia w pracy pisemnej na oceny: 100%-96% oraz 

rozwiązanie zadania zawierającego wymagania wykraczające celujący 

100% - 96% bardzo dobry; 95% - 92% -bardzo dobry; 91% -86% +dobry; 85% - 79% dobry;  

78% - 72% -dobry; 71% - 65% +dostateczny; 64% - 57% dostateczny; 56% -51% -

dostateczny 

50% - 40% dopuszczający 

f. Nauczyciel może ustalić inną skalę dostosowując   ją do indywidualnych potrzeb klasy. 

2. Odpowiedź ustna ucznia 
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Ocena zależy od: 

 Poziomu wymagań edukacyjnych, 

 Zawartości rzeczowej odpowiedzi, 

 Poprawności stosowania języka matematycznego, 

 Sposobu prezentacji (umiejętności formułowania myśli), 

 Argumentacji – wyrażania sądów, uzasadniania, 

3. Praca domowa ucznia 

a. Ocena za pracę wykonaną samodzielnie w domu zależy od: 

 Sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie), 

 Jakości rozwiązania, 

b. Uczniowi, który nie rozwiązał zadania domowego lub nie ma niezbędnych obliczeń i nie 

przedstawił prób rozwiązania ustala się ocenę cząstkową niedostateczną,   

c. Uczeń, który nie ma pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub innego nauczyciela w dzienniczku ucznia, zgłasza to 

nauczycielowi na początku lekcji. W usprawiedliwieniu należy podać powód braku pracy 

domowej i datę. Usprawiedliwień telefonicznych     

i elektronicznych oraz napisanych po czasie nie uwzględnia się. 

4. Inne formy oceniania: 

Aktywność matematyczna poza lekcjami matematyki: 

  awans do II etapu pozaszkolnych konkursów i zawodów matematycznych – ocena 

cząstkowa celująca   

  uzyskanie wyniku bardzo dobrego lub wyróżnienia w Konkursie Matematycznym 

„Kangur” – ocena cząstkowa celująca 

  Przedstawienie i omówienie poprawnych rozwiązań niektórych zadań z Olimpiady 

Matematycznej lub innego konkursu o zasięgu ogólnopolskim – ocena cząstkowa celująca  

 Wszystkie kwestie nieujęte w powyższych wymaganiach rozstrzyga nauczyciel 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

W odniesieniu do Paragrafu 69.18 Statutu w sprawie trybu uzyskania wyższej niż 

przewidywana oceny rocznej ustala się, że spełnieniu warunków określonych w wyżej 

wymienionym paragrafie i pozytywnej odpowiedzi komisji uczeń będzie pisał roczny 

sprawdzian wiadomości.  
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Matematyka R 

Agnieszka Kizior 

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie 

 

Wymagania edukacyjne i sposoby badania osiągnięć uczniów 

MATEMATYKA 

I. POZIOMY WYMAGAŃ 

Wymagania podstawowe  

Ogólna wiedza - obejmuje treści wynikające z podstawy programowej, niezbędne na dalszym 

etapie kształcenia, 

Rozumienie 

uczeń intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, podaje wzory, przykłady, 

uczeń formułuje własnymi słowami poprawną definicję pojęcia lub twierdzenie 

Zastosowanie w sytuacjach prostych 

uczeń rozwiązuje standardowe zadania (przykłady). 

samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, 

Spełnienie wymagań podstawowych skutkuje ustaleniem oceny dopuszczającej lub 

dostatecznej. 

Wymagania ponadpodstawowe  

Rozumienie 

uczeń sprawnie operuje pojęciami i je stosuje, 

podaje przykłady i kontrprzykłady,  

Zastosowanie w sytuacjach prostych i problemowych 

uczeń rozwiązuje typowe zadania, w tym zadania łączące wiadomości z kilku działów. 

 samodzielnie rozwiązuje zadania, opisując i uzasadniając przyjęty plan rozwiązania, 

rozwiązuje zadania o wyższym stopnia trudności, 

 analizuje i udoskonala swoje rozwiązania, 

poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania. 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, klasyfikując się do finałów na 

szczeblu regionalnym /wojewódzkim albo okręgowym/ krajowym 

Spełnienie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych, a więc łącznie pełnego zakresu 

wymagań programowych skutkuje ustaleniem oceny dobrej, bardzo dobrej lub celującej. 
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II. NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

Praca klasowa 

 Praca samodzielna ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca pewną partię materiału 

 Praca klasowa zapowiadana jest z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem. 

Kartkówka 

Praca samodzielna ucznia na lekcji obejmująca najczęściej zadanie domowe oraz wiadomości 

i umiejętności z co najwyżej trzech ostatnich lekcji 

Odpowiedź ustna ucznia 

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi obejmującej co 

najwyżej trzy ostatnie lekcje ze szczególnym uwzględnieniem zadania domowego. 

Praca domowa ucznia 

Sprawdzenie pracy wykonanej samodzielnie przez ucznia w domu polegające na rozwiązaniu 

zadań podanych przez nauczyciela  

ilościowe, 

jakościowe, 

Zeszyt ucznia 

Ilościowa kontrola w zeszycie notatek z lekcji oraz prac domowych. 

III. KRYTERIA OCENIANIA 

Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia. 

Prace pisemne 

Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie ustalonym wspólnie 

z nauczycielem, 

Ściąganie na pracy klasowej skutkuje ustaleniem oceny niedostatecznej, a uczeń jest 

zobowiązany napisać ponownie pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od 

oddania i omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem - jeden dla 

wszystkich uczniów) Ponadto uczeń może poprawić dowolną ocenę z pracy klasowej 

(również w ciągu 2 tygodni od oddania i omówienia pracy klasowej). W przypadku, gdy 

uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni, to pisze tę pracę w terminie wybranym 

przez nauczyciela. W ocenie postępów ucznia uwzględniona jest wówczas ocena z poprawy. 

Oceny z kartkówek są informacją o bieżących umiejętnościach, zatem nie podlegają 

poprawie, zaś w ocenie, w jakim stopniu uczeń opanował niezbędne umiejętności, brany jest 

pod uwagę postęp. 

Umiejętnościom sprawdzanym podczas prac pisemnych nauczyciel przydziela punkty w 

zgodzie z niezbędnymi wymaganiami do ustalenia poszczególnych ocen. Na podstawie 

zebranych punktów ustala się ocenę z pracy pisemnej. Nauczyciel posługuje się następującą 
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skalą przeliczając punkty zdobyte przez ucznia w pracy pisemnej na oceny: 100%-96% oraz 

rozwiązanie zadania zawierającego wymagania wykraczające celujący 

100% - 96% bardzo dobry; 95% - 92% -bardzo dobry; 91% -86% +dobry; 85% - 79% dobry;  

78% - 72% -dobry; 71% - 65% +dostateczny; 64% - 57% dostateczny; 56% -51% -

dostateczny 

50% - 40% dopuszczający 

f. Nauczyciel może ustalić inną skalę dostosowując   ją do indywidualnych potrzeb klasy. 

2. Odpowiedź ustna ucznia 

Ocena zależy od: 

Poziomu wymagań edukacyjnych, 

Zawartości rzeczowej odpowiedzi, 

Poprawności stosowania języka matematycznego, 

Sposobu prezentacji (umiejętności formułowania myśli), 

Argumentacji – wyrażania sądów, uzasadniania, 

3. Praca domowa ucznia 

Ocena za pracę wykonaną samodzielnie w domu zależy od: 

Sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie), 

Jakości rozwiązania, 

Uczniowi, który nie rozwiązał zadania domowego lub nie ma niezbędnych obliczeń i nie 

przedstawił prób rozwiązania ustala się ocenę cząstkową niedostateczną,   

Uczeń, który nie ma pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub innego nauczyciela w dzienniczku ucznia, zgłasza to 

nauczycielowi na początku lekcji. W usprawiedliwieniu należy podać powód braku pracy 

domowej i datę. Usprawiedliwień telefonicznych     

i elektronicznych oraz napisanych po czasie nie uwzględnia się. 

Inne formy oceniania: 

Aktywność matematyczna poza lekcjami matematyki: 

 awans do II etapu pozaszkolnych konkursów i zawodów matematycznych – ocena cząstkowa 

celująca   

 uzyskanie wyniku bardzo dobrego lub wyróżnienia w Konkursie Matematycznym „Kangur” 

– ocena cząstkowa celująca 

 Przedstawienie i omówienie poprawnych rozwiązań niektórych zadań z Olimpiady 

Matematycznej lub innego konkursu o zasięgu ogólnopolskim – ocena cząstkowa celująca  

Wszystkie kwestie nieujęte w powyższych wymaganiach rozstrzyga nauczyciel 
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Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

W odniesieniu do Paragrafu 68.18 Statutu w sprawie trybu uzyskania wyższej niż 

przewidywana oceny rocznej ustala się, że spełnieniu warunków określonych w wyżej 

wymienionym paragrafie i pozytywnej odpowiedzi komisji uczeń będzie pisał roczny 

sprawdzian wiadomości.  

 

 

Muzyka 

s. Wanda Putyra 

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie I PLO SS Prezentek w Krakowie w roku 

szkolnym 2022/23 

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:  

Aktywność, postawę, zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia na lekcjach, wynikający 

ze specyfiki przedmiotu, jakim jest muzyka, indywidualne predyspozycje ucznia, poziom 

wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej (umiejętność śpiewania, 

gra na instrumentach, słuchanie muzyki), wiadomości z teorii muzyki oraz szacunek do pracy 

koleżanek i kolegów. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie wykazuje zaangażowania w czasie zajęć lekcyjnych, 

 nie angażuje się w wyznaczone projekty, 

 nie potrafi wymienić i wyjaśnić podstawowych pojęć omawianych na zajęciach. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 angażuje się w zajęcia lekcyjne na miarę własnych możliwości, 

 potrafi wymienić i wyjaśnić podstawowe pojęcia muzyczne omawiane na zajęciach 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia warunki na ocenę dopuszczającą, 

 jedynie przy pomocy nauczyciela wykorzystuje w praktyce wykonawczej wiedzę 

uzyskaną na poprzednich etapach edukacyjnych. 

 wykazuje się dbałością, starannością i kulturą wykonawczą na niskim poziomie 

estetycznym 
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 wymienia obszary, w których mają zastosowanie multimedia z użyciem muzyki (film, 

reklama, sztuka, rozrywka, edukacja, religia), 

 zna muzyczne programy, aplikacje, techniki i narzędzia multimedialne, 

 definiuje pojęcia związane z rejestracją i edycją muzyki, jak np. ścieżka dźwiękowa 

(soundtrack), mastering, playback, półplayback, miksowanie muzyki, 

 wymienia, rozróżnia i określa zakres działania i funkcje instytucji kultury zajmujących 

się upowszechnianiem muzyki, w tym: filharmonie, opery, teatry muzyczne, domy 

kultury, studia radiowe, studia i sale koncertowe. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie dostatecznym, 

 przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykorzystuje w praktyce wykonawczej wiedzę 

uzyskaną na poprzednich etapach edukacyjnych. 

 wykazuje się dbałością, starannością i kulturą wykonawczą na średnim poziomie 

estetycznym 

 zna muzyczne programy, aplikacje, techniki i narzędzia multimedialne, potrafi z nich 

korzystać przy pomocy nauczyciela, 

 organizuje przy znacznej pomocy nauczyciela samodzielnie lub zespołowo projekt 

muzyczny (np. prezentacja muzyczna, audycja muzyczna, uroczystość szkolna, 

koncert) poprzedzony odpowiednim przygotowaniem merytorycznym 

(wprowadzeniem do tematu), planowaniem, reklamą (plakat, ulotka, zaproszenie, 

anonsy na portalach społecznościowych), organizacją, które prowadzą do finalnej 

realizacji 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie: 

 opanował wiadomości na poziomie dobrym, 

 samodzielnie wykorzystuje w praktyce wykonawczej wiedzę uzyskaną na poprzednich 

etapach edukacyjnych. 

 wykazuje się dbałością, starannością i kulturą wykonawczą na wysokim poziomie 

estetycznym 

 zna muzyczne programy, aplikacje, techniki i narzędzia multimedialne, potrafi z nich 

samodzielnie korzystać, 
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 organizuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela samodzielnie lub zespołowo projekt 

muzyczny (np. prezentacja muzyczna, audycja muzyczna, uroczystość szkolna, 

koncert) poprzedzony odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, planowaniem, 

reklamą, które prowadzą do finalnej realizacji. 

 przygotował raz w ciągu półrocza pracę projektową wyznaczoną przez nauczyciela. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 biegle i samodzielnie posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej, jego 

wypowiedzi, prace pisemne są bezbłędne i kreatywne  

 samodzielnie rozwija swoje własne uzdolnienia, np. poprzez uczęszczanie na 

dodatkowe zajęcia muzyczne (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, prywatne lekcje, 

etc.) i dzieli się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą w czasie lekcji, kartkówek, czy 

uroczystości szkolnych.  

 

Uczeń, który angażuje się w życie muzyczne szkoły poprzez czynny i aktywny udział 

w chórze szkolnym może uzyskać ocenę śródroczną i roczną wyższą o jeden stopień, niż 

przewidywana. Ocenę wyższą o jeden stopień można uzyskać również za comiesięczne, 

pisemne sprawozdania z wysłuchanego na żywo (bądź zarejestrowanego wcześniej) koncertu 

muzycznego. Taką formę uzyskania wyższej oceny uczeń ustala z nauczycielem na początku 

roku/półrocza. Inną formą jest również reprezentowanie szkoły z sukcesami w konkursach 

artystycznych związanych tematycznie z muzyką (np. poezji śpiewanej, kompozytorskich, 

aranżerskich). 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć 

Ocenie podlegają:   

 niezapowiedziane i zapowiedziane kartkówki, obejmujące materiał z trzech lekcji 

wstecz, 

 odpowiedzi ustne, obejmujące materiał z trzech lekcji wstecz, 

 zadania projektowe wyznaczone przez nauczyciela, 

 zadania i ćwiczenia wykonane na lekcji, jeśli były zlecone, 

Uczeń ma obowiązek:   

 w razie nieobecności na kartkówce zaliczyć je w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu 

do szkoły,   
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 poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i kartkówki (może też poprawić inne 

oceny) w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyników. 

 

Plastyka 

Paulina Jordan 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA  

POSZCZEGÓLNYCH OCEN.  

Rok szkolny 2022/2023 

 

 

Zakres godzinowy: Zajęcia z plastyki odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

 

 

 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. 

 

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 dodatkowy szkicownik, prowadzony od 

początku nauki przedmiotu) 



116 
 

oraz odpowiednie materiały i narzędzia potrzebne do wykonania pracy plastycznej. W 

zależności od wcześniejszej zapowiedzi o potrzebnych materiałach, 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, cienki, gruby (najlepiej: miękkie nylonowe syntetyczne, sztywne 

pędzle szczecinowe, lub jeszcze inne, ale w miarę możliwości unikajmy tych z czarnym 

plastikowym włosiem i plastikowym kolorowym trzonkiem, które są często dodawane 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 

 inne materiały  
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(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 zabrudzeniem. 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 0 za brak pracy.  

- Prace powinny być dostarczone i poprawione w terminie dwóch tygodni od otrzymania 

oceny.  

- Braki spowodowane usprawiedliwioną nieobecnością uczeń powinien uzupełnić w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem nie później jednak niż w ciągu 14 dni od powrotu do szkoły. 

-Nieobecność ucznia podczas pracy pisemnej odnotowuje się w dzienniku elektronicznym 

symbolem “nb” w miejscu oceny tej pracy. Uczeń powinien napisać zaległą pracę w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

-Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji. 

-Jeżeli uczeń nie zdąży skończyć pracy plastycznej w wyznaczonym terminie, to za zgodą 

nauczyciela może oddać ją do oceny w ciągu dwóch tygodni. Uczeń nieobecny dłużej niż trzy 
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tygodnie musi uzupełnić wiedzę ze sztuki i co najmniej połowę prac plastycznych, jakie 

wykonano w trakcie jego nieobecności. 

 

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 i inne braki 

Uczniowi przysługuje prawo do zgłoszenia 2-krotnego nieprzygotowania do zajęć w ciągu 

semestru.  

Nieprzygotowanie oznacza: 

- brak własnych przyborów i materiałów potrzebnych do wykonania pracy plastycznej (bm) 

- brak zadania domowego (z wyłączeniem nie nadrobienia pracy z powodu nieobecności, chyba 

że trwała ona minimum 5 dni) (bz) 

- nie przygotowanie miejsca pracy - rozumiane jako: ogólny bałagan na biurku; książki i zeszyty 

z innych zajęć lekcyjnych, brak wymaganych  materiałów plastycznych na ławce (np) 

- brak materiałów w dzienniku elektronicznym oznaczony jest jako “bm” . Uczeń może łącznie 

trzy razy w ciągu semestru zgłosić różne braki (“bz”lub”bm” oraz 2”np” w dowolnej 

kombinacji). 

- gdy limit “np” zostanie wyczerpany, uczeń otrzymuje uwagę negatywną, która ma wpływ na 

ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Braki należy uzupełnić do następnej lekcji. 

 

Nieprzygotowanie należy zgłosić przed zajęciami. 

Kolejno czwarte 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 
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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. 

 

Nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał wiedzę i umiejętności ucznia poprzez: 

- przygotowanie do lekcji 

- aktywne uczestnictwo w zajęciach 

- zgodność pracy z tematem lekcji 

- zdolność analizy i syntezy zadań 

- twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów 

- różnorodne ćwiczenia plastyczne płaskie i przestrzenne 

- motywację do pracy twórczej  

- oddawanie prac w wyznaczonym terminie 

- wypowiedzi ustne 

- zadania domowe 

- udział w konkursach plastycznych 

- aktywne uczestnictwo w życiu szkoły 
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- rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych 

- krótkie, pisemne testy wiedzy obejmujący materiał z zakresu historii sztuki 

- dodatkowe prace plastyczne 

 

 

KRYTERIA OGÓLNE:  

Ocena niedostateczna:  

1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń nie spełniający wymogów oceny pozytywnej. 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wymaganych w programie 

nauczania z zakresu przedmiotu. Posiada bardzo duże braki, nie orientuje się w omawianych 

zagadnieniach z teorii sztuki. Uczeń nie opanował podstawowych wymagań programowych. 

2.        Uczeń jest zawsze nieprzygotowany do lekcji (nauczyciel lub inni uczniowie pomagają 

mu zorganizować potrzebne materiały do lekcji). Nie uczestniczy w lekcji. Na lekcjach jest 

bierny, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Świadomie lekceważy podstawowe 

obowiązki szkolne. Uczeń notorycznie nie przynosi zeszytu przedmiotowego. 

3.     Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, dezorganizuje na lekcji pracę i kolegów - 

ostentacyjnie wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela lub kolegów, - 

przeszkadza w prowadzeniu lekcji gdy jest na niej obecny.  Jest często nieobecny na lekcji bez 

usprawiedliwienia. 

4.      Uczeń nie kończy prac na lekcji ani w domu – realizowane są fragmentarycznie. Uczeń 

nie wykonał 50 % ćwiczeń obowiązkowych, wykonane prace są niestaranne. Większość prac 

nie oddaje do oceny i analizy pomimo częstych interwencji ze strony nauczyciela. 

5.      Prace ucznia pomimo pomocy ze strony nauczyciela zawsze wykonywane są niezgodnie 

z założonym tematem i techniką. Uczeń zdecydowanie nie pracuje na miarę swoich możliwości, 

nie próbuje podjąć postawionego mu zadania. Odmawia wykonywania zadań praktycznych i 

teoretycznych. Nie wykazuje woli poprawy ocen. 

6.       Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia zadań domowych. Zawsze zostawia 

nieuporządkowane stanowisko pracy. 

7.   Uczeń pomimo pomocy ze strony nauczyciela nie potrafi wymienić nawet kilku wybitnych 

twórców ani dokonać analizy wybranego dzieła sztuki. 

8.        Uczeń nie spełnia w stopniu zadowalającym żadnego z powyżej opisanych wymagań. 

 

Ocena dopuszczająca (treści konieczne)  
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1. Minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu nauczania plastyki. Uczeń ma duże 

braki w wiadomościach zawartych w programie nauczania z teorii sztuki. Uczeń spełnia 

podstawowe wymagania programowe w stopniu niepełnym. Posiada fragmentaryczną wiedzę 

z zakresu wiadomości objętych programem. 

2.    Uczeń jest bardzo często nieprzygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganych materiałów 

plastycznych, zeszytu). Często korzysta z materiałów organizowanych przez nauczyciela lub 

innych uczniów.   

3. Uczeń nie kończy prac na lekcji ani w domu. Uczeń często nie oddaje prac do analizy i 

oceny przez nauczyciela. 

4. Prace ucznia wykonane są niestarannie, bardzo często niezgodnie są z założonym 

tematem i techniką. Pojedyncze środki wyrazu stosowane są przypadkowo i chaotycznie. 

5. Uczeń prawie zawsze pracuje poniżej swoich możliwości. Niedbale wykonuje prace 

plastyczne. Prace ucznia cechuje brak pomysłu i własnych rozwiązań, są zawsze odtwórcze. 

6. Uczeń nie dba w swoje miejsce pracy. 

7. Uczeń nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia zadań domowych. 

8. Uczeń swoim stosunkiem do przedmiotu dezorganizuje pracę innym. Wykazuje 

minimalne zaangażowanie w działania plastyczne na lekcji. 

9. Prace ucznia nie są prezentowane na wystawach szkolnych. 

10.    Pamięta najważniejsze elementy charakteryzujące epokę, styl. Rozumie i wyjaśnia 

najważniejsze terminy plastyczne (np. perspektywa, kompozycja, gama barw, fresk, witraż, 

światłocień, ornament, mozaika, płaskorzeźba, martwa natura…), potrafi wymienić kilku 

wybitnych polskich artystów. Uczeń pomimo pomocy ze strony nauczyciela z trudem dokonuje 

analizy wybranego dzieła sztuki. 

11.    Lokalizuje omawiane fakty w czasie i miejscu, lecz nie potrafi podać konkretnych 

informacji i przyporządkować ich do materiałów wizualnych; 

12.   Proste ćwiczenia oraz prace plastyczne wykonuje rzadko, najczęściej z pomocą 

nauczyciela. Prace wykonywane samodzielnie są niestaranne i bardzo często niezgodnie z 

tematem. Uczeń niechętnie wykonuje zalecane prace, objawia lekceważący stosunek do 

przedmiotu - nie wykazuje chęci do poprawienia ocen.  

 

Ocena dostateczna (treści podstawowe) 

 

1. Uczeń wykazuje podstawowe wymagania programowe, wiedzę oraz najprostsze 

umiejętności w zakresie materiału przewidzianego programem nauczania.  
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2.       Uczeń jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany. Zazwyczaj jednak 

posiada wymagane materiały plastyczne. 

3.      Oddaje większość zadanych prac praktycznych. Czasami jednak nie kończy prac na lekcji 

ani w domu.  

4.     Uczeń często oddaje prace do analizy i oceny przez nauczyciela po wyznaczonym terminie. 

5.    Uczeń nie zawsze wykonuje prace z założonym tematem i techniką, w połowie 

wykorzystuje prawidłowo środki wyrazu.  Realizuje podane ćwiczenia lecz wykonuje je 

niestarannie, niewielkim nakładem pracy. 

6. Prace ucznia są mało oryginalne, odtwórcze. Cechuje je bierny sposób odtwarzania, 

często są niestaranne. Uczeń posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, 

proste techniki plastyczne. Tylko czasami prace kwalifikują się na wystawę szkolną. 

7.    Uczeń samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia, a także współpracuje w grupie i podejmuje 

próby twórczości plastycznej.  

8.       Nie zawsze dba o estetykę i staranność pracy plastycznej, nie wykazuje szczególnego 

zainteresowania działalnością plastyczną, nie współtworzy życia kulturalnego klasy i szkoły. 

9. Stara się utrzymać porządek w miejscu pracy lecz czasami o nie nie dba. 

10. Uczeń prowadzi nieestetycznie zeszyt przedmiotowy. Nie posiada wszystkich 

obowiązujących tematów z teorii sztuki. Nie zawsze odrabia zadania domowe, czasami odrabia 

je niestarannie. 

11. Uczeń ma ograniczone wiadomości z teorii sztuki obowiązujące na danym poziomie 

nauczania. Przy pomocy nauczyciela umie podać nazwiska kilku najwybitniejszych polskich 

twórców. 

12. Uczeń próbuje przy pomocy nauczyciela analizować wybrane dzieła sztuki. Pamięta i 

rozumie najważniejsze fakty dotyczące sztuki danego regionu, epoki i stylu. Potrafi podać 

cechy sztuki danego regionu oraz dowolne przykłady dzieł realizujących te cechy.  

13.     Poprawnie posługuje się terminami plastycznymi, rozumie treść poleceń i ćwiczeń 

praktycznych. Nie jest aktywny na lekcji, rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z 

formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii. 

14. Swoim stosunkiem do przedmiotu czasami dezorganizuje pracę innych., 

15.   Nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem. Nie wykazuje chęci do 

wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem - nie wykazuje chęci do 

poprawienia ocen. Uczeń nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości. Pracuje 

niesystematycznie. 
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Ocena dobra (treści rozszerzające) 

 

1.  Uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem 

nauczania.  

2.        Uczeń przekracza podstawowe wymagania programowe i wiadomości z teorii sztuki 

obowiązujące na danym poziomie nauczania. Poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w 

praktyce. 

3.      Uczeń przejawia aktywność na zajęciach i jest prawie zawsze właściwie do nich 

przygotowany (w semestrze może być 2 razy nieprzygotowany do zajęć). Zadowalająco 

wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym.  

4.  Uczeń prace wykonuje starannie i prawie zawsze kończy na lekcji zgodnie z założonym 

tematem i techniką. Czasami wykazuje braki w zakresie wykorzystania środków wyrazu. Prace 

wykonane są poprawnie, estetycznie, chociaż nie zawsze cechuje je oryginalność pomysłu. 

Efekt końcowy jego pracy twórczej nie zawsze jest zgodny z założeniami i tematem. 

5.     Uczeń prawie zawsze oddaje prace do analizy i oceny przez nauczyciela w wyznaczonym 

terminie. Wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie 

wykonuje prace i ćwiczenia plastyczne.  Świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje 

różnorodne, nietypowe techniki plastyczne.  

6.            Prace ucznia kwalifikują się na wystawy w pracowni i gablotach szkolnych. 

7.  Pracuje sumiennie na miarę swoich możliwości, dba o estetykę swojego miejsca pracy 

i sprząta je po wykonanym zadaniu. 

8. Prowadzi estetycznie zeszyt przedmiotowy i ma w nim prawie wszystkie tematy 

teoretyczne.  

9. Samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać 

własne opinie. Rozumie, potrafi wymienić i usytuować w czasie omawiane przykłady 

twórczości artystycznej. Potrafi wskazać nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych.  

10.      Rozumie terminy plastyczne i potrafi używać odpowiednich terminów plastycznych do 

opisu dzieł i faktów artystycznych. Opisuje dzieła sztuki i interpretuje je pod kierunkiem 

prowadzącego, wyraża własne opinie na ich temat i dostrzega analogie.  

11.  Jest umiarkowanie zainteresowany życiem kulturalnym grupy i szkoły. Czasem podejmuje 

dodatkowe zadania plastyczne. 

12.     Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku 

w wykonywane zadania i stara się systematycznie pracować na lekcjach. 
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Ocena bardzo dobra ( treści dopełniające) 

 

1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastycznych określonych 

programem nauczania. Uczeń spełnia ponadpodstawowe wymagania programowe.  

2.        Uczeń jest zawsze właściwie przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy. 

3.       Wykorzystuje w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności.  

4.    Prace ucznia wykonane są poprawnie i estetycznie, zawsze zgodnie z założonym tematem, 

techniką. Uczeń wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Uczeń poszukuje 

indywidualnych rozwiązań plastycznych. Umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i 

dobiera technikę do tematu pracy. Często wyróżniają się na tyle prac innych uczniów.  

5. Prace ucznia skończone są na lekcji, czasem dokończone w domu, lecz są zawsze 

oddawane do oceny w wyznaczonym terminie. 

6. Uczeń pracuje na miarę swoich możliwość, dba o swoje miejsce pracy w klasie. 

7. Uczeń prowadzi estetycznie i ciekawie zeszyt przedmiotowy, czasami wykonuje w nim 

dodatkowe prace z zakresu teorii sztuki 

8. Posiada pełne wiadomości z teorii sztuki w zakresie obowiązującym na danym poziomie 

nauczania. Zna i podaje nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie.  

9. Uczeń czasami samodzielnie podejmuje się dodatkowych zadań lub robi to na prośbę i 

polecenie nauczyciela. Uczestniczy w działaniach grupowych i podejmuje własne rozwiązania 

i projekty. Jest pomysłodawcą i koordynatorem zadań w zespole. 

10. Prace plastyczne ucznia często kwalifikują się i są wysyłane na szkolne i pozaszkolne 

konkursy plastyczne oraz prezentowane są na wystawach na terenie szkoły i poza szkołą. Uczeń 

rozwija talent plastyczny. 

11.      Pamięta nazwy miejsc, twórców dzieła i wydarzenia artystyczne, poprawnie opisuje i 

interpretuje dzieła oraz wydarzenia artystyczne. Analizuje porównuje dzieła sztuki oraz wyraża 

opinię na ich temat. Bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić 

swoje zdanie.  

12.     Potrafi przyporządkować właściwe informacje dotyczące cech stylistycznych zjawisk, 

procesów, wydarzeń artystycznych i powiązać je z oglądanym obiektem, właściwie określić 

problematykę; 

13.     Śledzi bieżące wydarzenia artystyczne, potrafi formułować i wyrażać opinie na temat 

analizowanych dzieł. 
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Ocena celująca (treści wykraczające) 

 

1.          Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 

2.          Uczeń jest zawsze właściwie przygotowany do zajęć, często zakres tego przygotowania 

jest większy od obowiązującego. Aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze 

przygotowany. Swym zachowaniem nie utrudnia prowadzenia zajęć. 

3. Prace ucznia są zawsze wykonane zgodnie z założonym tematem i techniką. Prace są 

zawsze poprawne i estetyczne.  Cechuje je oryginalność, własna interpretacja.wyczerpujący i 

twórczy dobór środków wyrazu, oraz interesujący sposób przedstawienia tematu. Wyróżniają 

się na tle prac innych uczniów. Jest osobą inspirującą własnymi pomysłami zespół w zakresie 

którego pracuje. 

4. Prace ucznia skończone są na lekcji, a trudniejsze elementy za zgodą nauczyciela 

dokończone w domu. Uczeń ma oddane wszystkie prace plastyczne. Zawsze oddaje prace w 

pierwszym terminie. 

5. Uczeń pracuje na miarę swoich możliwości, dba o swoje miejsce pracy, pomaga w 

utrzymaniu porządku w całej klasie.  

6. Uczeń prowadzi estetycznie i w sposób oryginalny zeszyt przedmiotowy. Ma w nim 

wszystkie obowiązujące tematy z teorii sztuki oraz często wykonuje w nim dodatkowe zadania 

z zakresu teorii i historii sztuki. 

7. Uczeń analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość 

artystyczną. 

8. Uczeń wykracza swoją wiedzą poza wymagania programowe. Uczeń posiada 

wiadomości wykraczające poza wymagany zakres wiedzy teoretycznej obowiązującej na 

danym poziomie nauczania.  

9.         Potrafi wymienić wybitnych twórców oraz podać przykłady ich twórczości. 

10. Uczeń chętnie i często podejmuje się dodatkowych zadań na prośbę i polecenie 

nauczyciela, czasami wychodzi z własnymi propozycjami. wykonuje dodatkowe zadania, 

prace, dekoracje. 

11. Uczeń interesuje się sztuką (koła zainteresowań, wystawy, filmy, książki, twórczość 

własna w domu itp.). Odwiedza galerie sztuki, muzea i dokumentuje to. 

12. Prace plastyczne ucznia kwalifikują się na konkursy plastyczne; uczeń uczestniczy w 

konkursach plastycznych szkolnych /pozaszkolnych, prace ucznia prezentowane są na 

wystawach na terenie szkoły. Uczeń chętnie wykonuje prace na konkursy plastyczne w czasie 

pozalekcyjnym. 
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13.     Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu. W zauważalny sposób jest 

zainteresowany działalnością plastyczną – uczestniczy w szkolnych lub pozaszkolnych 

zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział w konkursach plastycznych, wiedzy o sztuce (lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia) i odnosi w nich znaczące sukcesy : na szczeblu 

szkolnym i miejskim jest laureatem, powiatowym/ogólnopolskim, zajmuje I, II, III miejsce lub 

co najmniej wyróżnienie , aktywnie współtworzy życie kulturalne klasy i szkoły  

14.     Przejawia zdolności plastyczne. Wykonuje wszystkie prace plastyczne wskazane przez 

nauczyciela w I i II sem. na ocenę co najmniej ocenę bardzo dobrą i wyżej. 

15.      Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z technikami 

plastycznymi. Prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy. Samodzielnie 

rozwiązuje problemy plastyczne. 

16.    Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia, 

opierające się na gruntownej wiedzy, wykraczającej poza wymagania programowe, oraz za 

umiejętność zastosowania tych osiągnięć w praktyce. 

 

Prace plastyczne ucznia ocenia się według następujących ogólnych kryteriów: 

 

- ocena 6 (celujący) – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, 

estetyczna, wykonana poprawnie, dokładnie i uznana przez oceniającego oraz większość 

rówieśników (wyróżniona) za szczególnie oryginalną i pomysłową; twórcze wykonanie, 

wyczerpujący i twórczy dobór środków wyrazu. Praca oddana w pierwszym terminie. 

 

- ocena 5 (bardzo dobry) - praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, 

estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie; własna, twórcza interpretacja, wyczerpujący 

dobór środków wyrazu; 

 

- ocena 4 (dobry) - praca zgodna z tematem, w miarę staranna, dokładna, poprawna i estetyczna, 

niezbyt bogata w szczegóły; typowe rozwiązanie, poprawny przekaz, inwencja własna 

ograniczona; 

 

- ocena 3 (dostateczny – praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w 

szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat; wypowiedź odtwórcza, 

minimalny 

stopień kreatywności, 50% środków wyrazu wykorzystanych prawidłowo; białe tło 
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- ocena 2 (dopuszczający) – praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w 

szczegóły, niedokończona (z powodu braku chęci do jej wykończenia); nieprawidłowy dobór 

kompozycji, przekaz chaotyczny, brak kreatywności; białe tło 

 

- ocena 1 (niedostateczny) – praca nie oddana do oceny lub zniszczona przez ucznia. 

 

Zgodnie ze specyfiką zajęć wybiera się kryteria adekwatne do sytuacji.  

- „Plusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku przekroczenia kryteriów 

wyznaczonych dla danej oceny.  

- „Minusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, niemających 

merytorycznego znaczenia uchybień. 

 

 

W przedstawionych niżej wymaganiach, by uzyskać ocenę wyższą, należy najpierw spełnić 

wszystkie warunki przedstawionych wcześniejszych kryteriów ocen.  

 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE:  

 

 

Ocena dopuszczająca  

- wymienia przykładowe formy dzieł sztuki współczesnej, 

- wymienia terminy: fowizm, kubizm, futuryzm, ekspresjonizm, formizm 

- wylicza rodzaje i tematy fotografii, 

- wymienia zastosowania fotografii 

-zna terminy: fotomontaż, fotokolaż, fotogram, fotografia analogowa i cyfrowa, fotografik, 

fotografia artystyczna i użytkowa, kadr, światłocień, 

- wymienia cechy dzieł dadaistów i surrealistów, 

-zna terminy: dadaizm, surrealizm, przedmiot gotowy (ready made), przedmiot znaleziony 

- wymienia zastosowania filmu, 

- wymienia przykłady nietypowych materiałów wykorzystywanych w sztuce najnowszej, 

- wymienia cechy dzieł pop-artu, postmodernizmu, konceptualizmu, minimalizmu i land artu, 
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-rozumie funkcje tych  dziedzin i charakteryzuje ich język; zna współczesne formy wypowiedzi 

artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, 

asamblaż; sztuka nowych mediów; 

- wymienia środki wyrazu typowe dla sztuk wizualnych, 

- wykonuje pracę w wybranej technice plastycznej. 

rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, 

martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna) 

 

Ocena dostateczna   

- wykonuje w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką oficjalną i twórczością 

ludową 

wyjaśnia najważniejsze terminy związane z poznanymi nurtami, 

- podaje tematy fotografii, 

- wymienia środki wyrazu typowe dla fotografii i wskazuje ich zastosowanie na wybranym 

przykładzie, 

- wyjaśnia podstawowe terminy związane z fotografią, 

- wyjaśnia najważniejsze terminy związane z nurtami dadaizmu i surrealizmu, 

- wyjaśnia terminy typowe dla filmu, 

- wyjaśnia, czym są asamblaż, instalacja, wideoinstalacja, 

- wyjaśnia, czym są  pop-art, postmodernizm ,konceptualizm, minimalizm, land art, 

- wykonuje w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną twórczością artystów pop-artu, 

postmodernizmu, konceptualizmu, minimalizmu lub land artu. 

rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin 

- wyjaśnia, czym są happening i performance 

- wymienia i stosuje podstawowe elementy analizy dzieła sztuki, 

- przyporządkowuje techniki i materiały do dziedzin sztuki,  

-podejmuje próby integracji sztuk tworząc zespołowo teatr plastyczny (animacja form 

plastycznych w przestrzeni plus światło i dźwięk ) oraz realizując inne rodzaje kreacji z 

pogranicza plastyki i pokrewnych dziedzin jak pantomima, taniec, film animowany; 

- tłumaczy, dlaczego artyści inspirują się naturą. 

-niektóre z tych gatunków odnajduje w grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium z 

natury, karykaturę, komiks, rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka rzeczywistości 

w sztuce, 
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Ocena dobra  

- charakteryzuje sztukę współczesną, 

rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki poszczególnych nurtów i wskazuje różnice między 

nimi, 

- wymienia przykłady wytworów sztuki z początku XX w., 

- omawia terminy typowe dla fotografii, 

- wyjaśnia, kim jest fotografik, 

- tworzy wypowiedź w wybranej technice plastycznej lub fotografię. 

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki poszczególnych nurtów i wskazuje różnice 

między nimi, 

- wskazuje związki sztuki filmowej z innymi sztukami wizualnymi, 

- opisuje wybrany asamblaż lub wskazaną instalację, 

- wykonuje pracę przestrzenną w wybranej technice plastycznej 

- opisuje wybrane dzieło poznanych nurtów, uwzględniając tematykę i środki wyrazu, 

wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury 

(łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej 

(w tym rzemiosła artystycznego) 

- omawia nowe role artysty i odbiorcy w happeningu i performansie 

- opisuje wskazane dzieło omówione na lekcji lub w podręczniku, 

-podejmuje działania z wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości gatunków i 

tematów w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi (szkice rysunkowe, 

fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż) 

- wskazuje różnice między szkicem a dziełem skończonym, 

 

Ocena bardzo dobra  

- określa, co odróżnia sztukę współczesną od tradycyjnej 

- opisuje wybrane dzieło jednego z nurtów, uwzględniając tematykę i środki wyrazu, 

- charakteryzuje fotografię jako dziedzinę sztuk wizualnych, 

- opisuje dzieło fotograficzne (wybrane samodzielnie lub wskazane przez nauczyciela), podając 

tematykę, charakterystyczne środki wyrazu, 

- omawia przykłady nowych technik i strategii artystycznych typowych dla dadaizmu i 

surrealizmu, 

- wskazuje zastosowanie środków wyrazu filmu na wybranym przykładzie omówionym na 

lekcji lub w podręczniku, 
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- wyjaśnia, w jaki sposób artyści nadają nowe znaczenie przedmiotom codziennego użytku, 

- omawia przykłady technik i strategii artystycznych typowych dla pop-artu, postmodernizmu, 

konceptualizmu, minimalizmu, land artu,  

- omawia różnice między happeningiem, performance’em a teatrem,-podaje przykłady twórców 

i dzieł 

- wyjaśnia, na czym polega ograniczenie środków wyrazu charakterystyczne dla minimalizmu 

i rezygnacja z materialnej postaci dzieła, 

- wskazuje środki wyrazu typowe dla poszczególnych dziedzin sztuki na wybranych 

przykładach, 

- wymienia cele ukazywania rzeczywistości w dziełach sztuki, 

 

Ocena celująca 

- podejmuje próbę samodzielnej i twórczej interpretacji zadania. 

- wykonuje w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną twórczością artystów 

poznanych nurtów, podejmując próbę samodzielnej i twórczej interpretacji zadania. 

- omawia rodzaje fotografii i wskazuje różnice między nimi, 

- tworzy wypowiedź we wskazanej technice plastycznej lub fotografię, podejmując próbę 

samodzielnej i twórczej interpretacji zadania. 

- wykonuje w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną twórczością dadaistów lub 

surrealistów, podejmując próbę samodzielnej i twórczej interpretacji zadania. 

- wskazuje na przykładach typy planów filmowych, 

- wskazuje związki sztuki filmowej z innymi sztukami wizualnymi 

-tworzy wypowiedź wizualną lub nagrywa krótki film, podejmując próbę samodzielnej i 

twórczej interpretacji zadania. 

- omawia sposoby aranżowania przestrzeni na potrzeby działań artystycznych, 

- wykonuje pracę przestrzenną we wskazanej technice, podejmując próbę samodzielnej i 

twórczej interpretacji zadania. 

- wykonuje w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną pop-artem, postmodernizmem, 

konceptualizmem, minimalizmem, land artem, podejmując próbę samodzielnej i twórczej 

interpretacji zadania. 

- współorganizuje działania z zakresu happeningu i performance’u 

- podaje przykłady działań możliwych do zrealizowania w ramach happeningu i performance’u 

- opisuje dzieło sztuk wizualnych (wybrane samodzielnie lub wskazane przez nauczyciela), 

podając technikę 
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charakterystyczne materiały i środki wyrazu, 

- wykonuje pracę we wskazanej technice plastycznej, podejmując próbę samodzielnej i 

twórczej interpretacji zadania. 

- omawia rolę prawdy i iluzji w dziele sztuki. 

-twórczo interpretuje temat 

 

Religia 

s. Aurelia Katarzyna Patrzyk 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na oceny pozytywne. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 zna mały katechizm i potrafi go wymienić z niewielką pomocą nauczyciela, 

 nosi zeszyt i robi systematyczne notatki, 

 odrabia zadania domowe. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie dopuszczającym, 

 samodzielnie wymienia modlitwy i zawartość małego katechizmu, 

 umie wyjaśnić różnice pomiędzy Pismem Świętym a Apokryfami, 

 umie wymienić dokumenty, świadczące o historyczności Jezusa, 

 potrafi wymienić różnice pomiędzy objawieniem prywatnym a objawieniem 

publicznym, 

 omawia podstawowe skutki Sakramentów Świętych, 

 w sposób ogólny potrafi przedstawić historię Kościoła. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie dostatecznym, 

 potrafi uzasadnić historyczność Jezusa,  

 wyjaśnia czym jest prymat nieomylności papieża, 

 potrafi omówić działanie poszczególnych sakramentów w życiu człowieka, 

 omawia znaczenie soborów i synodów, 

 potrafi omówić kilka znaczniejszych pontyfikatów w historii Kościoła. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie: 
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 opanował wiadomości na poziomie dobrym, 

 potrafi je omówić bez pomocy nauczyciela, 

 umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę na poziomie dobrym i w oparciu o nią 

przedstawia argumenty, potrafiąc je uzasadnić. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie bardzo dobrym, a ponadto 

 płynnie, bezbłędnie i zupełnie samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

na poziomie bardzo dobrym lub 

 jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu biblijnego/teologicznego lub 

 angażuje się i osiąga sukcesy w konkursach religijnych (szkolne, ogólnopolskie, i inne) 

lub 

 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 dwóch tygodni od otrzymania wyników. 
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 posiadać zeszyt przedmiotowy.  

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

 W ciągu pięciu dni od daty ustalenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela z wnioskiem o ustalenie 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z religii.  

 W celu ustalenia ostatecznej oceny rocznej, uczeń pisze sprawdzian wiadomości z 

całego roku, który powinien napisać na poziomie oceny wnioskowanej. 

 

o. Rafał Waluch 

 

Przedmiotowy system oceniania z religii  

dla klasy I 

 Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasie pierwszej 

1. Formy ustne: 

– Odpowiedzi ustne. 

– Opowiadania odtwórcze i twórcze. 

– Prezentacja (referat, prezentacja multimedialna). 

2. Formy pisemne: 

– Sprawdziany, testy, kartkówki. 

– Zadania domowe. 

– Wypracowania (opowiadanie, charakterystyka, list, zaproszenie, telegram). 

– Ćwiczenia wykonane podczas lekcji. 

3. Formy praktyczne: 

– Realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia). 

– Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej. 

– Tworzenie pomocy dydaktycznych. 

– Rozwijanie postawy religijnej (np. udział w przedstawieniach szkolnych o charakterze 

religijnym, konkursach religijnych, poszerzanie wiadomości o literaturę religijną, 

korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej). 

– Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole. 

Prawa i obowiązki ucznia i katechety 
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Uczeń ma obowiązek: 

– Przygotować i zaprezentować pracę semestralną. 

– Pozytywnie zdać wszystkie sprawdziany i testy.  

– W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście zaliczyć pracę w ciągu 2 tygodni od 

dnia powrotu do szkoły.  

– Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników 

sprawdzianu wiedzy. 

Uczeń może: 

– Uzyskać dodatkowe oceny (od dobrej do celującej po wcześniejszym uzgodnieniu z 

nauczycielem) za prace typu: projekty, albumy, prezentacje multimedialne itp.  

– Otrzymać ocenę celującą za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach 

religijnych. 

– Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc lub wyróżnień w 

konkursach przedmiotowych z religii (np. Konkurs Biblijny, Olimpiada Teologii 

Katolickiej) na etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje ocenę 

celującą śródroczną lub roczną).  

Katecheta ma obowiązek: 

– Powiadomić ucznia o sprawdzianie lub teście na 1 tydzień przed terminem. 

– Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, z wynikami testu zapoznać rodziców 

(prawnych opiekunów) poprzez dziennik elektroniczny, w czasie konsultacji, 

wywiadówek lub dni otwartych. 

– Udzielać informacji rodzicom, (prawnym opiekunom) oraz uczniom na temat prac 

pisemnych i postępów ucznia. 

Wymagania programowe i kryteria oceniania 

I. Podstawowe: 

Na ocenę celującą uczeń:  

– W terminie oddaje zadania i pracę semestralną. 

– Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.  

– Wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się 

wiadomościami wykraczającymi poza program religii.  

– Uczestniczy w konkursach religijnych. 
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– Samodzielnie poszerza zdobytą na lekcjach wiedzę o przez lekturę Pisma Świętego, 

czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o 

tematyce religijnej. 

– Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

– W terminie oddaje zadania i pracę semestralną. 

– Prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco. 

– Jest odpowiedzialny i samodzielny. 

– W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć 

wnioski, dokonać całościowej oceny poruszanego zagadnienia. 

– Odznacza się dużą aktywnością na katechezie. 

– Umie współpracować w grupie. 

Na ocenę dobrą uczeń: 

– Stara się w terminie oddać zadania i pracę semestralną. 

– Samodzielnie udziela odpowiedzi (nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia). 

– Angażuje się w daną jednostkę lekcyjną. 

– Opanował materiał programowy z religii. 

– Konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być aktywnym na lekcji. 

– Stara się dobrze współpracować w grupie. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

– Przychodzi przygotowany do zajęć. 

– W terminie oddaje pracę semestralną. 

– Prowadzi zeszyt. 

– Opanował łatwe, niezbędne wiadomości, umiejętności.  

– Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela. 

– Stara się angażować w pracę grupy. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

– Opanował konieczne pojęcia religijne. 

– Oddaje pracę semestralną i prace domowe. 

– Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania. 

– Prezentuje minimalny poziom postawy i umiejętności. 

– Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy. 

– Czasem angażuje się w pracę grupy. 



136 
 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 

– Nie oddał pracy semestralnej i innych zadań domowych. 

– Nie opanował minimum programowego. 

– Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny. 

II. Szczegółowe: 

Na ocenę celującą uczeń: 

– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 

– Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej. 

– Uczestniczy w organizowanych konkursach. 

– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. 

– W życiu codziennym kieruje się dobrem własnym i drugiego człowieka. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

– Zna życiorys św. M. M. Kolbego. 

– Potrafi omówić pojęcie wolności. 

– Potrafi wyjaśnić na czym polega istota wiary. 

– Potrafi wyjaśnić, dlaczego Biblia jest Księgą natchnioną i potrafi się nią biegle 

posługiwać. 

– Potrafi scharakteryzować Osoby Trójcy Świętej. 

– Charakteryzuje ewolucjonizm i kreacjonizm. 

– Wie, co to jest Kościół, potrafi go scharakteryzować i omówić przymioty Kościoła. 

– Zna podstawowe wydarzenia z historii Kościoła i z historii Kościoła w Polsce. 

– Potrafi bronić wydarzeń z historii Kościoła. 

– Podaje argumenty za boskością i człowieczeństwem Jezusa Chrystusa. 

– Wie, czym jest wcielenie i jakie były powody zstąpienia Syna Bożego na ziemię. 

– Potrafi opowiedzieć najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. 

– Umie wyjaśnić czym jest grzech pierworodny. 

– Potrafi scharakteryzować największe religie świata. 

– Potrafi wyjaśnić, dlaczego ważne jest mądre korzystanie ze środków masowego 

przekazu. 

– Rozumie istotę i konieczność modlitwy. 

– Potrafi rozróżnić grzechy ciężkie i lekkie, a także je omówić. 

– Zna poszczególne okresy roku liturgicznego. 

– Troszczy się o osobistą dojrzałość religijną. 
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– Zna zagadnienia z „Małego Katechizmu” (m.in. Dekalog, Credo, 6 Prawd Wiary)  

– Posiada uzupełniony zeszyt i karty pracy. 

Na ocenę dobrą uczeń: 

– Potrafi wyjaśnić, na czym polega istota wiary. 

– Wie, co to jest Pismo Święte i potrafi się nim posługiwać. 

– Potrafi uzasadnić, dlaczego Jezus Chrystus jest głową Kościoła. 

– Podaje argumenty za boskością i człowieczeństwem Jezusa Chrystusa. 

– Wie, co to jest Kościół i potrafi krótko scharakteryzować pojęcia m.in.: sobór, 

diecezja, dekanat, parafia. 

– Potrafi scharakteryzować patrona roku oraz wymienia patronów Polski. 

– Rozumie istotę i konieczność modlitwy. 

– Zna główne okresy roku liturgicznego. 

– Troszczy się o osobistą dojrzałość. 

– Zna podstawowe zagadnienia z „Małego Katechizmu” (m.in. Dekalog, Credo, 6 Prawd 

Wiary). 

– Posiada uzupełniony zeszyt i karty pracy. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

– Wie, dlaczego Jezus Chrystus jest głową Kościoła. 

– Wie, co to jest Kościół. 

– Wie, czym jest Pismo Święte, z pomocą katechety się nim posługuje. 

– Z pomocą katechety podaje argumenty za boskością i człowieczeństwem Jezusa 

Chrystusa. 

– Rozumie istotę i konieczność modlitwy. 

– Wie, co to jest adwent, Boże Narodzenie, wielki post, Wielkanoc. 

– Troszczy się o osobistą dojrzałość religijną. 

– Zna podstawowe zagadnienia z „Małego Katechizmu” (m.in. Dekalog, Credo, 6 Prawd 

Wiary). 

– Posiada uzupełniony zeszyt i karty pracy. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

– Wie czym jest Pismo Święte i dlaczego należy je szanować. 

– Wie, co to jest Kościół. 

– Rozumie istotę i konieczność modlitwy. 

– Wie, co to jest adwent, Boże Narodzenie, wielki post, Wielkanoc. 

– Troszczy się o osobistą dojrzałość. 
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– Zna Dekalog i Credo. 

– Posiada uzupełniony zeszyt. 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 

– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 

Poprawa oceny 

– W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej 

poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem, przy czym w dzienniku zachowane są 

dwie oceny.  

– W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń 

ma prawo do jej poprawienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

– W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującej oceny rocznej istnieje możliwość 

odwołania się zgodnie z procedurami przewidzianymi w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 

– Poznanie Jezusa Chrystusa i Jego nauki.  

– Opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania katechezy na 

poszczególnych poziomach zgodnie z systemem oceniania. 

– Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych. 

– Znajomość omawianych symboli wiary. 

– Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia 

chrześcijańskiego. 

– Aktywne uczestnictwo w Eucharystii. 

– Znajomość sposobów i rodzajów modlitwy oraz biblijnych wzorów modlitwy. 

– Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim. 

– Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania. 

– Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie: parafialnej, rodzinnej, kościelnej, 

koleżeńskiej, szkolnej. 

– Zaangażowanie w różne formy apostolstwa. 

– Umiejętność wyrażania własnych opinii. 

– Postawa akceptacji i tolerancji.  
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WOS R 

Rafał Stopa 

Przedmiot nauczany: Wiedza o społeczeństwie 

Klasa: 2B Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie 

 

Niezbędne wymagania edukacyjne z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie 

w klasie 2B LO : 

Poziom Wymagań Treści 

Podstawowy  

Stopień dopuszczający (2) 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień 

omówionych na lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi 

kojarzyć faktów. Posługuje się ubogim słownictwem. Popełnia liczne błędy 

językowe i składniowe. Nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje się 

własną inicjatywą. Uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela. 

 

Stopień dostateczny (3) 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i 

zagadnienia oraz wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności. 

Potrafi kojarzyć niektóre fakty. Nie popełnia zbyt często błędów 

składniowych ani językowych. Aktywnie współpracuje z grupą, czasami sam 

zgłasza się do odpowiedzi. 

 

 

Ponad podstawowy  

Stopień dobry (4) 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia oraz 

wykonuje zadania złożone. Potrafi kojarzyć fakty, formułować własne opinie 

i wnioski. Dba o styl wystąpienia. Z zaangażowaniem pracuje w grupie i 

zachęca inne osoby do aktywności. Często sam zgłasza się do odpowiedzi. 

 

Stopień bardzo dobry (5) 
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Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także 

prezentuje wątki poboczne omówionych tematów - opanował, więc pełen 

zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w danej klasie. Logicznie 

kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi przekonująco 

uzasadnić swoje zdanie. Posługuje się bogatym i poprawnym językiem, słowa 

artykułuje w sposób wyraźny. Dba o styl wystąpienia. Aktywnie współpracuje 

z grupą, zachęca inne osoby do aktywności oraz troszczy się o dobrą jakość 

efektów pracy drużyny. Wykazuje inicjatywę, nie będąc zachęcany przez 

nauczyciela. Bierze aktywny udział w życiu klasy. 

 

Wykraczający  

Stopień celujący (6) 

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

ponadto dysponuje wiedzą wykraczającą poza treści obowiązkowe. Osiąga 

sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach). Bierze czynny udział w życiu szkoły, 

wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym 

koleżankom i kolegom w nauce. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (źródła oceny): 

6. Odpowiedzi ustne – z 3 ostatnich tematów lekcji 

7. Kartkówki  - z 3 ostatnich tematów lekcji 

8. Ćwiczenia z analizy źródeł statystycznych 

9. Ćwiczenia z analizy tekstów 

10. Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące szerszy zakres tematyczny 

treści. Sprawdzian zapowiadany jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem 

i poprzedza go lekcja powtórzeniowa 

 

Tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana: 

 

Uczeń musi spełniać następujące wymagania by starać się przystąpić do egzaminu w celu 

podwyższenia oceny na wyższą niż przewidywana: 

1. zaliczyć wszystkie zaległości wskazane przez prowadzącego zajęcia 

2.  posiadać większość ocen cząstkowych na poziomie wnioskowanej oceny 
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Wychowanie fizyczne 

Agnieszka Krynicka-Ślusarek, Łukasz Dąbroś, Magdalena Księżna-Michalska 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (źródła oceny): 

 

 Testy sprawnościowe 

 Odpowiedzi ustne 

 Odpowiedzi pisemne 

 Sprawdziany umiejętności 

 Referat/prezentacja  

 

W  klasie  I  kontrolujemy i oceniamy  następujące  obszary  aktywności ucznia: 

 

1)  postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 

2)  systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć, 

3)  sprawność fizyczną (kontrola): 

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF], 

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF], 

 skok w dal z miejsca [według MTSF], 

 bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF],-- bieg wahadłowy na dystansie 4 x 

10 m z przenoszeniem klocków [według MTSF], 

 pomiar siły względnej [według MTSF]: 

 zwis na ugiętych rękach – dziewczęta, 

 podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy, 

 biegi przedłużone [według MTSF]: 

 na dystansie 800 m – dziewczęta, 

 na dystansie 1000 m – chłopcy, 

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera. 

4)  umiejętności ruchowe:  

gimnastyka:  

 stanie na rękach przy drabinkach, 

 przewrót w przód do przysiadu podpartego, 
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piłka nożna:  

 uderzenie piłki prostym podbiciem, 

 prowadzenie piłki prostym podbiciem ze zmianą kierunku poruszania się i nogi 

prowadzącej, 

koszykówka:  

 rzut do kosza z dwutaktu, 

 podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej w parach, 

piłka ręczna:  

 rzut na bramkę z wyskoku, 

 podania piłki jednorącz półgórne, 

piłka siatkowa:  

 łączone  odbicia  piłki  sposobem  oburącz  górnym  i  dolnym w parach, 

 zagrywka sposobem dolnym. 

5)  wiadomości: 

 uczeń  zna  podstawowe  przepisy  gier  zespołowych  (odpowiedzi ustne lub pisemny 

test), 

 uczeń oblicza wskaźnik BMI. 

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej: 

 uczeń wie, co to jest zbilansowana dieta,  

 uczeń wymienia choroby cywilizacyjne. 

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:  
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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 

samo usprawnianiu i/lub utrzymuje swoją sprawność na bardzo wysokim poziomie. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania danej klasy. Bardzo 

starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest 

dobrze przygotowany do zajęć. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i 

osiąga postępy w osobistym usprawnianiu.   

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków. Opanował 

umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym. Wysokie są staranność i sumienność w 

wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebiegu lekcji oraz stopień przygotowania się do 

zajęć. Sprawność fizyczną i motoryczną utrzymuje na poziomie zbliżonym do wcześniejszych 

wyników. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który opanował podstawowy materiał programowy na 

przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami, mimo że jego warunki psychofizyczne wskazują 

na większe możliwości w tym zakresie. Nie bierze aktywnego i systematycznego udziału w 

zajęciach lekcyjnych, przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, a jego umiejętności 

i zaangażowanie są poniżej jego sprawności fizycznej. Jest często nieprzygotowany do zajęć 

lekcyjnych. 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie opanował materiału programowego w 

stopniu dostatecznym i ma poważne luki wynikające z jego braku zaangażowania, nie jest pilny 

i wykazuje brak chęci w usprawnianiu, poprawie własnych umiejętności, przejawia poważne 

braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń. 

 Zaangażowanie - czynny udział w lekcji.  

Zwolnienie z czynnego udziału w lekcji musi być pisemnie usprawiedliwione w 

dzienniczku przez rodzica, opiekuna lub lekarza. 

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). 

„Losówka”. Każdy uczeń, bez żadnych konsekwencji ,ma prawo 1 raz w półroczu być 

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

powody nieprzygotowania).Każde następne nieprzygotowanie bez usprawiedliwienia to ocena 

niedostateczna. 

ZASADY EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

Zasady dopuszczenia i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego zawarte w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

 ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

wychowania fizycznego obowiązują na podstawie Statutu Szkoły w formie sprawdzianu 

wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w trakcie całego roku 

szkolnego. 

 


