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Historia 

Grzegorz Simiłowski 
  

Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą), uczeń: 

 Przy pomocy nauczyciela odczytuje proste dane kartograficzne, 

 Porządkuje wydarzenia wg kolejności chronologicznej, 

 Posługuje się podstawowymi pojęciami historycznymi, 

 Przy pomocy podręcznika tworzy krótkie wypowiedzi, 

 Przy pomocy nauczyciela nazywa typowe źródła historyczne, 

 Odczytuje informacje wyrażone w źródłach wprost, 

 Odnajduje proste informacje w podręczniku, 

Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną), uczeń: 

 Sytuuje w czasie ważniejsze wydarzenia historyczne, 

 Posługuje się ogólnymi miarami czasu, 

 Odczytuje proste dane kartograficzne, 

 Tworzy krótką narrację historyczną, plan, notatkę, opis, 

 Opisuje środowisko przyrodnicze w którym rozgrywały się wydarzenia, 

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych, 

 Wyjaśnia podstawowe pojęcia historyczne, 

 Zna i rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości, 

 Wyszukuje informacje wyrażone w źródle wprost, 

 Odróżnia fakty od legend, 

 Wskazuje proste zależności pomiędzy faktami historycznymi, 

Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą), uczeń: 

 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia historyczne, 

 Odczytuje informacje zawarte na mapach i planach historycznych, 

 Dostrzega związki pomiędzy przyrodą a wydarzeniami historycznymi, 

 Porównuje informacje w różnych tekstach źródłowych, 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, 

 Odtwarza fragmenty wydarzeń historycznych na podstawie źródeł i literatury, 

 Wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń historycznych, 
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 Sprawnie posługuje się pojęciami i terminologią historyczną, 

 Opisuje zmiany w życiu społecznym następujące w czasie, 

 Tworzy narrację historyczną (notatka, plan). Określa główny problem używając 

właściwej terminologii, 

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

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń 

historycznych, 

 Sprawnie posługuje się terminologią i chronologią historyczną, 

 Interpretuje informacje zawarte na mapach i planach historycznych, 

 Ocenia wpływ wybitnych jednostek na bieg wydarzeń, 

 Formułuje proste hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór 

argumentów, 

 Dokonuje trafnej selekcji faktów uzasadniając własne stanowisko, 

 Wyjaśnia i ustala związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, 

 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego, 

 Tworzy własną narrację historyczną, prezentację, rozprawkę integrując informacje 

z różnych źródeł.  

Poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą), uczeń: 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza treści nauczania zawarte w podstawie 

programowej i potwierdza to w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, 

 Rozwiązuje zadania problemowe o podwyższonym stopniu trudności, 

 Osiąga sukcesy w konkursach historycznych na etapie wojewódzkim. 

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

SP 

1. Pomoce dydaktyczne ucznia, który ten 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 
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d. Ćwiczenia z analizy mapy, 

e. Zadania domowe, 

f. Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące szerszy zakres tematyczny 

treści. Sprawdzian zapowiadany jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i 

poprzedza go lekcja powtórzeniowa. 

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

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

systematyczną pracę i postępy ucznia od początku roku szkolnego. 

5. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej niesatysfakcjonującej oceny w ciągu 

półrocza w ustalonym przez nauczyciela terminie, w czasie do dwóch tygodni od daty 

jej otrzymania. 

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

ustalonym z nauczycielem. 

7. Uzupełnianie zaległości przez ucznia: 

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

zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia 

wiadomości i zadań domowych 

b. 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. Informacje o zaległych 

sprawdzianach nauczyciel jest zobligowany wpisywać do dziennika w formie „0” 

(zer), które po ww. upływie 2 tygodni od daty powrotu ucznia do szkoły, będą 

zamieniane na oceny niedostatecznej. 

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. 
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Informatyka 

s. Aurelia Katarzyna Patrzyk 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na oceny pozytywne. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 wymienia przynajmniej trzy zasady zachowania w pracowni komputerowej i 

przestrzega ich, 

 posługuje się myszą i klawiaturą, 

 uruchamia programy korzystając z ikony na pulpicie, 

 pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu, 

 tworzy prosty dokument komputerowy, 

 z pomocą nauczyciela zapisuje pliki, odszukuje i otwiera je, 

 pod kierunkiem nauczyciela korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do 

tworzenia programów komputerowych,  

 tworzy program składający się z kilku poleceń, 

 pisze krótki tekst i potrafi dokonać podstawowej jego edycji, 

 wymienia przykłady różnych źródeł informacji w Internecie, 

 potrafi uruchomić przeglądarkę internetową, 

 wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wymagania na poziomie dopuszczającym, 

 wymienia przynajmniej sześć podstawowych zasad zachowania w pracowni 

komputerowej i przestrzega ich, 

 wymienia przynajmniej cztery podstawowe zasady zdrowej pracy przy komputerze 

i stosuje je w praktyce, 

 uruchamia programy z wykazu programów w menu Start, 

 nazywa elementy okna programu, 

 tworzy dokument komputerowy, 

 pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji, 

 odszukuje pliki w strukturze folderów, 

 potrafi tworzyć własny folder, 

 wyjaśnia do czego służy edytor grafiki, 
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 tworzy wskazane przez nauczyciela rysunki i z pomocą nauczyciela dokonuje ich 

edycji, 

 korzysta z programu edukacyjnego, przeznaczonego do tworzenia programów 

komputerowych, 

 zapisuje program w pliku, 

 zna i stosuje podstawowe zasady edytora tekstu, 

 pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wymagania na poziomie dostatecznym, 

 wymienia zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich, 

 wymienia zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce, 

 pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi 

oknami programów, 

 zna wybrane skróty klawiaturowe, 

 otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze,  

 modyfikuje dokument i samodzielnie zapisuje go w pliku w wybranej lokalizacji, 

 rozumie, czym jest struktura folderów, 

 wykonuje podstawowe polecenia nauczyciela, dotyczące posługiwania się 

programami komputerowymi, 

 z pomocą nauczyciela posługuje się edytorem grafiki i tworzy wskazane rysunki, 

 tworzy proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia programów 

komputerowych, 

 modyfikuje programy, objaśnia przebieg działania programów, 

 zna i stosuje podstawowe zasady edytora tekstu, 

 wyjaśnia, czym jest adres internetowy, 

 wymienia zagrożenia ze strony Internetu. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie: 

 opanował wymagania na poziomie dobrym, 

 omawia zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich, 

 omawia zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce, 

 samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów, 

 korzysta z menu kontekstowego, 
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 zna i stosuje podstawowe skróty klawiaturowe, 

 samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym 

folderze, 

 potrafi samodzielnie pracować i tworzyć pliki i foldery, 

 jest samodzielny w pracy z programami komputerowymi, 

 samodzielnie wykonuje operacje w edytorze grafiki, 

 samodzielnie wykonuje operacje w edytorze tekstu, 

 pisze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania, 

 projektuje historyjki, 

 wyjaśnia, czym jest hiperłącze, 

 omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej, 

 samodzielnie korzysta w wyszukiwarki internetowej. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wymagania na poziomie bardzo dobrym i posługuje się nimi 

samodzielnie, bezbłędnie i swobodnie, 

 jest aktywny na lekcji, pomaga innym uczniom w pracy, tłumacząc im zadania, 

 z powodzeniem bierze udział w konkursach informatycznych na różnym 

poziomie. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć 

 

  Ocenie podlegają:   

 odpowiedzi ustne, 

 praktyczne sprawdziany 40-minutowe, podsumowujące omawiane działy,   

 kartkówki niezapowiedziane, obejmujące materiał trzech lekcji wstecz, 

 zadania praktyczne, 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 lekcji, 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,   
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 poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i kartkówki (może też poprawić 

inne oceny) w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyników. 

 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 

 

Język angielski 

Maciej Rutkowski 
 
1. Poziom kompetencji językowej wg ESOKJ A1, która jest możliwa do osiągnięcia w wyniku 

realizacji podręcznika English Class A1. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie 

rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: 

podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi 

porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie 

bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać 

środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób 

bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami. 

 

WIEDZA:  

Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację 

działań językowych w wybranych aspektach następujących bloków tematycznych: 

 Get started! 

 Family and friends 

 My things 

 In the house 

 About me 

 Things I can do 

 My day 

 Animals 
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 I like that! 

 

SŁUCHANIE: 

Uczeń potrafi zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa dotyczące go osobiście, 

jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa 

wyraźna, potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i 

ogłoszeniach.  

 

CZYTANIE: 

Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć konkretne, 

przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak 

ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, proste listy 

prywatne. 

 

MÓWIENIE: 

Uczeń potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją 

rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie. Uczeń potrafi brać udział w 

zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na 

znane mu tematy. Potrafi sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet 

jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę. 

 

PISANIE: 

Uczeń potrafi pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych 

potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list prywatny. 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

NIEDOSTATECZNY: 

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie 

opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu 

trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na 

tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

• Uczeń zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w 

ich zapisie i wymowie, 
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• zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, 

popełnia liczne błędy gramatyczne we wszystkich typach zadań. 

• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze 

słowa, 

• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje 

zadania na czytanie. 

• wypowiedzi ustne ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie i w znacznym stopniu 

nielogiczne i niespójne, uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych 

informacji.  

 

DOSTATECZNY 

• Uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie 

i wymowie, 

• zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów w 

trudniejszych zadaniach. 

• rozumie polecenia nauczyciela, 

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. 

• wypowiedzi ustne ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość, są 

częściowo nielogiczne i niespójne, 

• uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, 

• uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi. 

 

DOBRY 

• Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i 

wymawia, 

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy,  

• rozumie polecenia nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. 

• wypowiedzi ustne ucznia są dość płynne, logiczne i dość spójne, a jego prace pisemne 

mają odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje, 

• uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury, popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji, stosuje odpowiednią formę 

i styl. 
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BARDZO DOBRY 

• Uczeń zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i 

wymawia, 

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy, które 

zwykle potrafi samodzielnie poprawić. 

• rozumie polecenia nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, zwykle potrafi uzasadnić swoje 

odpowiedzi, 

• wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne, logiczne i spójne, mają odpowiednią 

długość, 

• uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, 

• uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury, popełnia sporadyczne błędy leksykalno-

gramatyczne, stosuje odpowiednią formę i styl. 

 

CELUJĄCY 

Uczeń: 

• w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, 

• wykazuje się dodatkową aktywnością, 

• systematycznie bierze udział w dodatkowych zajęciach z języka LUB odnosi sukcesy w 

konkursach języka angielskiego. 

 

 

Język francuski 

Joanna Klimek 
 

Osiągnięcia podstawowe ( na ocenę dopuszczającą lub dostateczną ):  

 

Uczeń potrafi w bardzo prosty sposób reagować na komunikaty i pytania w języku 

francuskim; zna podstawowe słownictwo ze zrealizowanych tematów (ale nie więcej niż 

połowę); rozumie ogólny sens wypowiedzi; potrafi napisać krótki tekst (ok. 3 zdań) w 



12 
 

oparciu o podany wzór; na kartkówkach i sprawdzianach uzyskuje najczęściej między 40 

a 50 % punktów.  

Przy odpowiedzi na ocenę dopuszczającą uczeń może pomagać sobie materiałami 

dodatkowymi, czyli własnymi notatkami z lekcji, podręcznikiem, bądź formułuje 

odpowiedzi przy wyraźnej pomocy nauczyciela. 

Przy odpowiedzi na ocenę dostateczną uczeń odpowiada samodzielnie, ale nauczyciel 

często zadaje mu pytania naprowadzające. 

 

Osiągnięcia ponadpodstawowe : 

 

-na ocenę dobrą uczeń w dużym stopniu samodzielnie i prawidłowo reaguje na 

komunikaty/ pytania w języku francuskim, zna w 70%- 80% słownictwo ze 

zrealizowanych tematów; potrafi budować zdanie twierdzące, pytające i przeczące; 

pomimo błędów, jego wypowiedzi są zrozumiałe, potrafi zredagować samodzielnie krótki 

tekst; zna i stosuje wiele poznanych struktur; 

 

- na ocenę bardzo dobrą uczeń reaguje w pełni samodzielnie i prawidłowo na 

komunikaty/ pytania w języku francuskim, zna w 90% słownictwo ze zrealizowanych 

tematów; potrafi budować zdanie twierdzące, pytające i przeczące; jego wypowiedzi są 

zrozumiałe, bez błędów zakłócających zrozumienie;  potrafi napisać samodzielnie krótki 

tekst; stosuje wiele wcześniej  poznanych struktur; jest aktywny, chętnie bierze udział w 

lekcji, starannie prowadzi zeszyt, ma zawsze podręcznik i inne wymagane materiały;  

 

- ocenę celującą otrzymuje osoba, która : potrafi wszystko, co jest wymagane na ocenę 

bardzo dobrą, a ponadto, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza w/w 

oczekiwane osiągnięcia; wykonuje dodatkowe ćwiczenia.  

Język polski 

Bożena Leśniak 
 

OCENA CELUJĄCA 

Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Doskonale 

opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje 

problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Czyta ze zrozumieniem teksty kultury 
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przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i 

wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej. Posługuje się bogatym i 

różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie. 

Z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie 

rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności. Zazwyczaj aktywnie 

uczestniczy w lekcjach. Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania 

dodatkowe. Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem 

stylistyczno–językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. Doskonale potrafi 

posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV (opowiadanie twórcze i 

odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, 

życzenia, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, 

pamiętnik, notatka w postaci schematu). Zachowuje trójdzielną kompozycję opowiadania. 

Dba o prawidłowy układ graficzny wypowiedzi pisemnej – akapity. Redaguje opowiadanie 

z dialogiem. Formułuje morał wynikający z baśni. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością 

przeczytanego tekstu. Samodzielnie sporządza plan odtwórczy tekstu literackiego i 

kompozycyjny własnej wypowiedzi. Nazywa cechy bohatera i przywołuje czyny, 

zachowania, które o tym świadczą. Potrafi nazywać stany psychiczne i ich przejawy. Ma 

bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje. Samodzielnie i sprawnie 

posługuje się słownikiem ortograficznym. Analizuje utwór poetycki, wskazując: epitety, 

porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, kontrast, wersy, rymy, osobę 

mówiącą w wierszu. Płynnie czyta nowy tekst. Czyta ze zrozumieniem teksty kultury 

przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby 

interpretacji. Biegle rozróżnia części mowy poznane w IV klasie. Wskazuje różnicę między 

osobową a nieosobową (bezokoliczniki) formą czasownika. Poprawnie stosuje formy 

liczby, osoby, rodzaju, czasu. Biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie 

stosuje je w zdaniach. Odmienia przymiotniki 

 i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika. Przekształca zdanie 

na równoważnik zdania (i odwrotnie). Rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze 

 i złożone. Samodzielnie przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego. 

Sprawnie odróżnia głoski od liter, spółgłoski od samogłosek. Rozróżnia „i” jako 
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samogłoskę lub zmiękczenie. Uzasadnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną. 

Wyodrębnia wtrącenia przecinkami. 

OCENA DOBRA 

W większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie 

rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela trudne. Wykonuje 

prace domowe, także nieobowiązkowe. Czyta poprawnie, ze zrozumieniem teksty kultury 

przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje, stosuje zasady 

prawidłowego przestankowania. W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele 

błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych. Próbuje oceniać zachowania 

bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach. Potrafi posługiwać się 

formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV. Redaguje pytania do tekstu. Poprawnie 

sporządza plan ramowy. Zna i wymienia cechy gatunkowe baśni. Rozróżnia pojęcia: wyraz 

bliskoznaczny i wyraz przeciwstawny. Sprawnie posługuje się słownikiem 

ortograficznym. Wskazuje w wierszu: epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, 

rymy , wersy i strofy. Rozróżnia części mowy poznane w klasie czwartej. Poprawnie 

odmienia i stosuje w zdaniach czasowniki i rzeczowniki. Odróżnia czas przyszły złożony 

czasowników od czasu przyszłego prostego. Poprawnie odmienia przymiotniki. Tworzy 

przysłówki od przymiotników. Wskazuje w zdaniu podmiot, orzeczenie i określenia. 

Wyróżnia grupę podmiotu i grupę orzeczenia. Rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania. 

Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego (trudniejsze przykłady z 

pomocą nauczyciela). Wyróżnia głoski, litery, samogłoski i spółgłoski. Określa spółgłoski. 

Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. Zna reguły dotyczące pisowni „nie” z rzeczownikami, 

przymiotnikami i przysłówkami. Zna zasady dotyczące pisowni „ą” i „ę” w wyrazach. 

Stosuje poznane reguły ortograficzne w pracach pisemnych i ćwiczeniach . Poprawnie 

stawia przecinek w zdaniach złożonych. 

OCENA DOSTATECZNA 

W znacznej mierze opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. 

Samodzielnie wykonuje tylko łatwe zadania, trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje  

przy pomocy  nauczyciela.  Wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich 

błędy. W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół poprawnie buduje zdania, właściwie 

stosuje poznane słownictwo i zasady ortograficzne. Z pomocą nauczyciela redaguje formy 

wypowiedzi przewidziane w programie klasy IV. Umie wymienić elementy świata 

przedstawionego. Odróżnia opis od opowiadania. Wie, co to jest epitet, porównanie, 

uosobienie, wers, strofa, rym. Zna pojęcie baśni. W baśniach odróżnia postacie i 
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wydarzenia realistyczne od fantastycznych. Tworzy bezokoliczniki  

od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. Rozpoznaje poznane części mowy. 

Rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i 

czasownik w roli orzeczenia. Odmienia rzeczowniki przez przypadki. Odróżnia 

przysłówek od innych części mowy. Rozpoznaje typy zdań ze względu na cel wypowiedzi 

(pytające, rozkazujące, oznajmujące).  Rozróżnia głoski, litery. Z pomocą nauczyciela 

określa spółgłoski. Dzieli wyrazy na sylaby. Zna reguły dotyczące pisowni wyrazów z „ó”, 

„u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch”. Zna zasady dotyczące pisowni „nie” z czasownikami i poprawnie 

je stosuje. Stosuje znaki przestankowe: przecinek (przy wymienianiu), dwukropek, 

myślnik. Dokonuje poprawy popełnionych błędów. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej. 

Większość zadań, nawet bardzo łatwych wykonuje przy pomocy nauczyciela. Pracuje 

niesystematycznie. Często nie potrafi poprawnie wykonać samodzielnie i poprawnie zadań 

domowych, ale podejmuje takie próby.  Czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje 

wyrazy, często bez odpowiedniej intonacji. Nie potrafi samodzielnie analizować i  

interpretować tekstów, ale podejmuje próby ich odbioru. Ma ubogie słownictwo i trudności 

z formułowaniem zdań. Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane 

w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają  wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył 

w ich napisanie. Przy pomocy nauczyciela rozróżnia poznane części mowy. Odmienia 

rzeczowniki przez przypadki (łatwe przykłady). Wskazuje podmiot i orzeczenie. Odmienia 

czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje. Wyróżnia głoski, litery i sylaby.  Zna 

podstawowe zasady ortograficzne . Stosuje odpowiednie znaki przestankowe na końcu 

zdania. 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Uczeń nie opanował nawet podstawowych wiadomości z fleksji, składni, fonetyki, 

słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi. Ma bardzo 

duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej. Nawet przy 

pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

Nie wykonuje zadań i poleceń nauczyciela. Zaniedbuje wykonywanie prac domowych. Nie 

opanował techniki głośnego i cichego czytania. Nie odnajduje w tekście informacji 

podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach 

dostosowanych do poziomu edukacyjnego. Wypowiedzi nie są poprawne pod względem 
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językowym i rzeczowym. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł 

ortograficznych oraz nie wyznacza granicy zdania. 

 

Skala ocen za dyktanda 

OCENA: 

6 (celujący) - bez błędów 

5 (bardzo dobry) - 1 błąd zasadniczy 

4 (dobry) - 2 – 3 błędy zasadnicze 

3 (dostateczny) - 4 – 5 błędów zasadniczych 

2 (dopuszczający)  - 6 -7 błędów zasadniczych 

1 (niedostateczny)  - 8 i więcej błędów zasadniczych 

3 błędy drugorzędne = 1 błąd zasadniczy 

 

OCENIANIE PRAC PISEMNYCH  

Do oceniania zadań typu egzaminacyjnego stosuje się kryteria CKE.  

OCENA RECYTACJI  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 - słabo opanował pamięciowo tekst (ok. 60 – 70%),  

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- poprawnie wygłasza tekst z pamięci (dopuszczalne 2-3 drobne pomyłki),  

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

- podejmuje próbę interpretacji głosowej, 

 - właściwie intonuje i akcentuje.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 -bezbłędnie opanował pamięciowo tekst,  

- właściwie artykułuje, intonuje;  

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  

- dąży do poprawnej interpretacji głosowej, zgodnej z charakterem utworu (odpowiednie: 

modulacja głosu, tempo wypowiedzi). 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi na ocenę dobrą, a ponadto: 

 -bardzo dobrze zna tekst; 



17 
 

 -interpretuje głosowo utwór, uwzględniając jego specyfikę (np. temat, kompozycję, 

nastrój).  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi na ocenę bardzo dobrą, a 

ponadto:  

- przedstawia oryginalną i spójną interpretację tekstu,  

- potrafi wzbudzić zainteresowanie słuchaczy. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO 

1. W ramach przygotowania do zajęć z j. polskiego, uczeń zobowiązany jest do posiadania 

podręcznika, zeszytu przedmiotowego oraz wymaganego tekstu kultury (np. lektury). 

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

lekcja powtórzeniowa.  

3. Nieodrabianie terminowe prac domowych skutkuje oceną niedostateczną. Nauczyciel 

może sprawdzić pracę domową w dowolnym terminie w ciągu półrocza. 

4. Uczeń ma obowiązek poprawienia w ciągu dwóch tygodni oceny niedostatecznej ze 

sprawdzianu. 

O formie (ustnej lub pisemnej) poprawy decyduje nauczyciel. Uczniowie nieobecni na 

sprawdzianie piszą go w drugim terminie; osoby nieobecne na obu terminach piszą 

sprawdzian po powrocie do szkoły na lekcji wskazanej przez nauczyciela.  

5. Uczeń ma także obowiązek zaliczenia testu ze znajomości treści lektur. W razie 

nieobecności na teście uczeń powinien zaliczyć znajomość lektury w ciągu dwóch tygodni, 

w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. Jeśli uczeń z ważnego powodu nie mógł przygotować się do lekcji, może przynieść w 

dzienniczku usprawiedliwienie od rodziców, które zwalnia ucznia z odpowiedzi, 

niezapowiedzianej kartkówki oraz pracy domowej, ale nie ze sprawdzianu czy 

zapowiedzianej kartkówki oraz zadanego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

wypracowania. Nauczyciel odnotowuje to zgłoszenie w dzienniku. 

7. Uczeń ma prawo – bez ponoszenia konsekwencji - zgłosić dwukrotnie w półroczu brak 

pracy domowej. Musi jednak odrobić tę pracę na następną lekcję. 
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8. Uczeń ma prawo do poprawienia dwóch niekorzystnych ocen bieżących w ciągu 

śródrocza w terminie do dwóch tygodni od daty jej otrzymania. Uzyskana ocena jest 

odnotowana w dzienniku lekcyjnym obok poprawionej. 

9. Po każdej nieobecności należy uzupełnić notatki i prace domowe. Uczeń ma obowiązek 

dowiedzieć się o terminie sprawdzianu oraz zapowiedzianej kartkówki. 

10. Uczeń nieobecny przez minimum trzy dni otrzymuje taką samą liczbę dni na 

nadrobienie zaległości (ale nie więcej niż 5 dni roboczych). W tym czasie nie będzie 

odpytywany, ale ma obowiązek pisać zapowiedziane sprawdziany i kartkówki. 

11. Uczeń nieobecny podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności jest 

zobowiązany zgłosić się do nauczyciela w celu ich napisania w terminie do dwóch tygodni 

od dnia powrotu do szkoły. 

12. Oddanie do oceny pracy splagiatowanej/niesamodzielnej skutkuje ustaleniem oceny 

niedostatecznej, negatywną uwagą w dzienniku oraz natychmiastowym poinformowaniem 

rodziców o zaistniałej sytuacji. 

13. W sytuacji konieczności przejścia na tryb nauki zdalnej uczeń zobowiązany jest 

systematycznie uczestniczyć w zajęciach on-line, w miarę możliwości mieć włączoną 

kamerę w czasie lekcji; wykonywać zadania domowe i odsyłać je w ustalonym terminie na 

wskazany przez nauczyciela adres e-mail. Sprawdziany, testy, dyktanda i odpowiedzi ustne 

będą odbywać się on-line i obowiązują przy nich takie same zasady jak w czasie nauki 

stacjonarnej.  

14. Uzyskiwanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w 

formie pisemnego i ustnego sprawdzianu materiału omówionego w ciągu roku. 

15. Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z języka polskiego regulują zapisy w statucie szkoły. 

 

Matematyka 

Zofia Daszczyńska 
 

 

I. POZIOMY WYMAGAŃ 

1. Wymagania podstawowe  
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a. Ogólna wiedza - obejmuje treści zawarte w podstawie programowej, przypisane 

do etapu edukacyjnego oraz w bieżącym roku dla klasy 4a, niezbędne na dalszym 

etapie kształcenia. 

b. Rozumienie 

 uczeń intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, podaje wzory, własności, 

przykłady 

 uczeń formułuje własnymi słowami poprawną matematycznie definicję pojęcia 

lub twierdzenie. 

c. Zastosowanie w sytuacjach prostych 

 uczeń rozwiązuje standardowe zadania według sposobu poznanego na lekcji 

 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności. 

 

Spełnienie wymagań podstawowych skutkuje ustaleniem oceny dopuszczającej lub 

dostatecznej. 

Ocenę niedostateczną ustala się uczniowi, który nie spełnił wymagań podstawowych na 

ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że nie opanował wiadomości i umiejętności ( w tym z 

pomocą nauczyciela), które umożliwiają dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie 

zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonać prostych zadań 

dotyczących sytuacji z życia codziennego. 

2. Wymagania ponadpodstawowe  

a. Rozumienie 

 uczeń sprawnie operuje pojęciami i wie, jak  możne je zastosować w 

rozwiązywaniu zadania, 

 podaje przykłady i kontrprzykłady, przedstawia w inny sposób dane pojęcie 

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 trudne, nietypowe lub złożone 

  analizuje i udoskonala swoje rozwiązania, 

 poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania. 
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 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. 

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z § 2 

rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów … . 

 

II. NARZĘDZIA I SPOSOBY 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 tematów lekcji. 

3. Odpowiedź ustna ucznia 

a. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi 

obejmującej co najwyżej trzy ostatnie tematy lekcyjne ze szczególnym uwzględnieniem 

zadania domowego.  

4. Praca domowa ucznia 

a. Sprawdzenie pracy wykonanej samodzielnie przez ucznia w domu, polegającej 

na rozwiązaniu zadań podanych przez nauczyciela, może być: 

 ilościowe – sprawdzanie w zeszycie czy są zapisane rozwiązania wszystkich 

zadań bez oceny poprawności rozwiązania 

 jakościowe – sprawdzenie poprawności poprzez rozwiązanie zadnia na 

tablicy, poprzez przeczytanie rozwiązania lub omówienie kolejnych kroków 

rozwiązania i podanie wyników liczbowych; poprzez sprawdzenie w zeszycie 

ucznia podczas lekcji. 

5. Zeszyt ucznia 

  Ilościowa kontrola w zeszycie notatek z lekcji oraz prac domowych. 
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 Uczeń jest zobowiązany do notowania wszystkiego co jest zapisane na tablicy 

podczas lekcji! 

III. KRYTERIA OCENIANIA 

§ 12. Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania …z 

dnia 22.02.2019 r. 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 

oraz jak powinien dalej się uczyć. 

1. Prace pisemne 

a. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie ustalonym 

wspólnie z nauczycielem, niezwłocznie po powrocie do szkoły. Nieobecność 

odnotowuje się w dzienniku elektronicznym symbolem 0 w miejscu oceny tej pracy. 

b. Ściąganie na pracy klasowej skutkuje ustaleniem oceny nagannej zachowania, 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) . Ponadto uczeń może poprawić dowolną ocenę z pracy klasowej. W 

przypadku, gdy uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni,  pisze tę pracę w 

terminie wybranym przez nauczyciela. W ocenie postępów ucznia uwzględniona 

jest ocena z poprawy. Oceny z kartkówek mogą być poprawione za zgodą 

nauczyciela. 

d.  Uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania z pracy klasowej na ocenę bardzo dobrą i 

bezbłędnie rozwiąże dodatkowe specjalne zadanie może otrzymać ocenę celującą.  

e.     Nauczyciel wskazuje zadania na poziomie podstawowym  i  ponadpodstawowym w 

pracach pisemnych oraz   podczas odpytywania. 

f.    Nauczyciel przekazuje uczniowi  informację o tym, co już dobrze umie i co  powinien 

zrobić aby uzupełnić braki lub pokonać trudności z zapisywaniem rozwiązań podczas prac 

pisemnych. 

2. Odpowiedź ustna  ucznia 

Ocena zależy od : 
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 Poziomu spełnienia wymagań  edukacyjnych ( podstawowe lub ponadpodstawowe) 

 Poprawności wykonywania obliczeń arytmetycznych 

 Poprawności stosowania języka matematycznego( znajomość wprowadzonych 

pojęć matematycznych) 

 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 ), 

 Poprawności zapisu rozwiązania, 

b. Uczniowi, który nie rozwiązał zadania domowego lub nie ma niezbędnych obliczeń i 

nie przedstawił prób rozwiązania wpisuje się w dzienniku „brak zadania” (sam wynik 

liczbowy nie jest rozwiązaniem!),   

c. Uczeń, który nie ma pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez rodziców 

(prawnych opiekunów) w dzienniczku ucznia lub przez innego nauczyciela, zgłasza to 

nauczycielowi na początku lekcji. W usprawiedliwieniu należy podać datę. 

Usprawiedliwień telefonicznych oraz napisanych po czasie nie uwzględnia się. 

d.  Inne formy oceniania: 

Aktywność matematyczna poza lekcjami matematyki : 

  awans do II etapu pozaszkolnych konkursów i zawodów matematycznych – 

ocena  cząstkowa celujący   

  uzyskanie wyniku bardzo dobrego lub wyróżnienia  w Konkursie 

Matematycznym „Kangur” – ocena cząstkowa celujący, uzyskanie tytułu laureata w 

Olimpusie Matematycznym- ocena cząstkowa celujący. 

  Przedstawienie i omówienie poprawnych rozwiązań niektórych zadań z Konkursu 

Matematycznego lub zadania o wysokim stopniu trudności   –  ocena cząstkowa 

celująca  

 Wszystkie kwestie nieujęte w powyższych wymaganiach rozstrzyga nauczyciel. 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

W odniesieniu do  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Statucie szkoły, w sprawie 

trybu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej  ustala się, że po spełnieniu 

wymienionych w nim warunków uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej.  
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Warunki:   

 1) w ciągu roku szkolnego nie unikał sprawdzianów pisemnych, 

 2) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących, 

 3) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny 

rocznej, a  

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

  4) nie ma godzin nieusprawiedliwionych.  

 

W ciągu dwóch dni od daty ustalenia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych 

uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne z wnioskiem o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana. 

Dodatkowe sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych ucznia przeprowadza się w formie 

określonej przez nauczyciela, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty 

złożenia wniosku. 

 

Muzyka 

s. Wanda Magdalena Putyra 
 

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 

(śpiewanie, gra na wybranym instrumencie, słuchanie muzyki), wiadomości z teorii 

muzyki oraz szacunek do pracy koleżanek i kolegów. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował podstawowych pojęć i terminów muzycznych, 

 nie zna zapisu nutowego, 

 nie nosi zeszytu, 

 nie wykazuje zaangażowania w czasie zajęć lekcyjnych, 

 nie odrabia zadań domowych. 



24 
 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 nosi zeszyt i robi systematyczne notatki, 

 odrabia zadania domowe, 

 wykazuje zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia warunki na ocenę dopuszczającą, 

 odczytuje podstawowe sposoby zapisu muzyki, przy pomocy nauczyciela, 

 zna i posługuje się podstawowymi pojęciami i terminami muzycznymi, 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie dostatecznym, 

 odczytuje i przy pomocy nauczyciela stosuje w praktyce podstawowe sposoby 

zapisu muzyki, 

 rozróżnia podstawowe gatunki muzyki, 

 rozróżnia i klasyfikuje instrumenty muzyczne,  

 zna instytucje kultury muzycznej (miejsca wykonywania różnych rodzajów 

muzyki), 

 Śpiewa z pomocą nauczyciela. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie: 

 opanował wiadomości na poziomie dobrym, 

 samodzielnie lub z niewielką pomocą odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe 

sposoby zapisu muzyki (śpiew lub gra na dowolnym instrumencie), 

 samodzielnie wypowiada się o muzyce, charakteryzując słuchane dzieło,  

 śpiewa z pamięci wybrane piosenki/ pieśni. 

 

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 
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lekcje, etc.) i dzieli się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą w czasie lekcji, 

kartkówek, czy uroczystości szkolnych.  

 

Ocenę wyższą o jeden stopień niż przewidywana można uzyskać za comiesięczne, 

pisemne sprawozdanie 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 domowe (za brak zadania uczeń otrzymuje „bz”. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń może zgłosić przed lekcją brak zadania, jednak z obowiązkiem 

uzupełnienia go na najbliższą lekcję), 

 zadania i ćwiczenia wykonane na lekcji, jeśli były zlecone, 

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

 

Uczeń ma obowiązek:   

 posiadać zeszyt przedmiotowy potrzebny do prowadzenia notatek teoretycznych 

oraz zeszyt w pięciolinię. Za brak zeszytu na lekcji uczeń otrzymuje „np”,  

 posiadać flet prosty/ dzwonki chromatyczne i przynosić je na lekcje w 

wyznaczonym przez nauczyciela czasie, 

 w razie nieobecności na 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. 

 

 

Plastyka 
Paulina Jordan 
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Publiczna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie: 

Nauczanie, odbywa się według programu: „PLASTYKA” – Program nauczania plastyki w 

klasach IV – VII szkoły podstawowej oraz Liceum ogólnokształcącego. W przypadku 

Szkoły Podstawowej, wymagania są realizacją podstaw programowych z wykorzystaniem 

podręcznika S.K. Stopczyka oraz współautorów wyd. WSiP, a w przypadku Liceum z 

wykorzystaniem podręcznika „Spotkania ze sztuką” M. Ipczyńskiej i N. Mrozkowiak wyd. 

nowa era. 

 

 

Zakres godzinowy: Zajęcia z plastyki odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

 

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania przedmiotu plastyka ocenia się w klasach IV –VII w stopniach szkolnych.  

 

 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: 
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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) 

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 
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 pastele olejne 

 sznurek 

 taśma papierowa 

 tusz kreślarski 

 czarny marker 

 węgiel rysunkowy 

 bibuła kolorowa 

 inne materiały  

 

(W ciągu roku szkolnego uczniowie będą informowani z wyprzedzeniem o dodatkowych 

potrzebnych materiałach do realizacji kolejnego tematu np. przynosimy igłę, nitkę, filc 

koloru czerwonego format A4 itp.). 

Dodatkowo, zbieramy wszystkie inspirujące nas eko - materiały z odzysku, które można 

czasem znaleźć w domu i wykorzystać w pracy plastycznej dając „drugie życie”: 

• tektura 

• folia bąbelkowa 

• przeterminowany makaron/ ryż/ kawa itp. 

• stare gazety 

• inne  

 

Każdy z uczniów powinien posiadać własną podkładkę (lub gazetę, kartonik, itp.) 

ochraniającą stolik przed 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 
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- 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 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: 
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- 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 

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 
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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. 
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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)  

 

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 
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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.  

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. 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

Ocena bardzo dobra ( treści dopełniające) 

 

1.    Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastycznych określonych 

programem nauczania. Uczeń spełnia ponadpodstawowe wymagania programowe.  
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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. 
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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. 

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; 
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- 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 

 

- 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:  

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie IV: 

Ocena dopuszczająca  

- wskazuje i opisuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu, 



41 
 

-wymienia jakie przedmioty można nazwać dziełami sztuki, 

- wymienia dziedziny sztuki, 

- wymienia rodzaje i kierunki linii, 

- podaje przykłady zastosowania odmiennych rodzajów linii w rysunku, 

- podaje przykłady dzieł sztuki prehistorycznej, 

- z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych 

plam. 

- podaje przykłady dzieł sztuki starożytnego Egiptu, 

- wskazuje barwy czyste w najbliższym otoczeniu, 

- rozpoznaje barwy podstawowe i pochodne,  

- z pomocą nauczyciela wymienia barwy złamane i dopełniające występujące w określonej 

reprodukcji dzieła, 

- wymienia barwy ciepłe i zimne, 

- wskazuje niektóre barwy ciepłe i zimne na wybranej reprodukcji obrazu, 

- wymienia rodzaje technik rysunkowych, 

- nazywa podstawowe narzędzia rysunkowe, 

- wymienia nazwy podstawowych rodzajów farb i technik malarskich,  

- wymienia typowe narzędzia i podłoża wykorzystywane w technice akwarelowej, 

- wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technikach temperowej i plakatowej 

oraz w gwaszu, 

- wykonuje prostą formę użytkową, korzystając z podanych propozycji,  

- wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technice pastelowej, 

- wymienia sposoby nanoszenia pasteli na podłoże, 

- wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technikach akrylowej i olejnej, 

- wymienia cechy wytworów sztuki antycznej, 

- wymienia rodzaje technik mieszanych, 
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- wymienia niektóre materiały stosowane w kolażu 

 

Ocena dostateczna 

- określa rolę plastyki w najbliższym otoczeniu. 

- wyjaśnia, gdzie można oglądać dzieła sztuki, 

- odszukuje w swoim otoczeniu ciekawe przykłady malowideł, dzieł architektonicznych i 

obiektów sztuki użytkowej. 

- wyjaśnia, czym jest kontur, 

- tłumaczy, na czym polega kontrast w rysunku, 

- sytuuje epokę w czasie, 

- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką prehistoryczną. 

- określa charakter wybranych plam (np. pod względem ich krawędzi i powierzchni), 

- sytuuje epokę w czasie, 

- wymienia przykłady wytworów sztuki starożytnego Egiptu z dziedziny malarstwa, rzeźby 

i architektury, 

- wyjaśnia, czym są barwy czyste, 

 - wyjaśnia, czym jest model koła barw, 

- podaje sposoby otrzymywania poszczególnych barw pochodnych. 

 - z pomocą nauczyciela omawia wskazaną 

reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych barw 

- wykonuje element dekoracyjny według własnego pomysłu. 

- klasyfikuje daną barwę do odpowiedniego rodzaju barw – czystych lub złamanych, 

- uzyskuje kilka barw złamanych oraz powstałych ze zmieszania par barw dopełniających, 

- podaje sposoby otrzymywania wybranych barw złamanych, 

- rozróżnia podstawowe właściwości barw ciepłych i zimnych, 
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- wyjaśnia na podanych przykładach, czym różnią się ślady narzędzi na powierzchni 

gładkiej i porowatej oraz mokrej i śliskiej, 

- wyjaśnia, czym jest pigment 

- określa funkcję typowych narzędzi używanych w technice akwarelowej, 

- z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła wykonanego w technice 

akwarelowej, 

- maluje pracę w technice akwarelowej według wskazówek nauczyciela. 

- omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w technikach temperowej i plakatowej 

oraz w gwaszu, 

- z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła wykonanego w technice 

temperowej lub plakatowej, 

- wykonuje pracę plastyczną w technice plakatowej lub temperowej, korzystając ze 

wskazówek zawartych w podręczniku. 

- wykorzystuje określone techniki i materiały rzeźbiarskie. 

- podaje rodzaje pasteli, 

- wykonuje pracę w technice pasteli olejnych, 

- określa, w jaki sposób zabezpiecza się prace wykonane techniką pastelową, 

- wykonuje pracę plastyczną w określonej technice, korzystając ze wskazówek zawartych 

w podręczniku. 

- z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej 

techniki pastelowej, 

- omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w technikach akrylowej i olejnej 

- omawia z pomocą nauczyciela wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej 

techniki akrylowej lub olejnej. 

- sytuuje epokę w czasie, 

- podaje przykłady dzieł sztuki starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu, 
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- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnej Grecji lub 

starożytnego Rzymu. 

- planuje poszczególne etapy pracy, 

  

- wyjaśnia, czym są techniki mieszane, 

-wyjaśnia, czemu służy stosowanie technik mieszanych w działaniach plastycznych, 

- wyjaśnia, czym jest kolaż 

 

Ocena dobra     

- przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia z uwzględnieniem co 

najmniej jednego elementu języka plastyki, 

- wyjaśnia, czym są sztuka i dzieło sztuki 

- podejmuje próby różnicowania linii i punktów w działaniach plastycznych, 

 - z pomocą nauczyciela omawia wskazaną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych 

linii i punktów, 

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.  

- wymienia przykłady wytworów sztuki prehistorycznej z dziedziny malarstwa, rzeźby, 

architektury i sztuki użytkowej, 

- tworzy różne rodzaje plam, 

- określa ramy czasowe epoki, 

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki starożytnego Egiptu, 

- wykorzystuje barwy podstawowe i pochodne w działaniach plastycznych. 

- planuje kolejne etapy swojej pracy, 

- wskazuje i nazywa barwy czyste, złamane i dopełniające występujące w wybranej 

reprodukcji dzieła, 

- uzyskuje różnorodne odcienie barw złamanych oraz powstałych ze zmieszania par barw 

dopełniających, 
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- wykonuje pracę z zastosowaniem barw zbliżonych pod względem temperatury. 

- z pomocą nauczyciela omawia wybrane dzieło pod względem zastosowanej techniki 

rysunkowej, 

- wyjaśnia, od czego zależy nazwa techniki malarskiej, 

- tłumaczy, jakie znaczenie ma rodzaj podłoża w malarstwie akwarelowym, 

- poprawnie stosuje w działaniach plastycznych narzędzia i podłoża typowe dla techniki 

temperowej, plakatowej lub gwaszu, 

- wyjaśnia, czym jest ikona, 

- planuje poszczególne etapy pracy,  

- poprawnie stosuje narzędzia i podłoża w technice pasteli olejnych, 

  

- wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technikach akrylowej i olejnej 

- wymienia przykłady dzieł sztuki starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu z dziedziny 

malarstwa, rzeźby i architektury, 

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki antycznej, 

- tworzy dekoracje świąteczne, korzystając z podanych  propozycji. 

- wykonuje pracę w technice mieszanej (farby wodne i pastele), korzystając ze -wskazówek 

nauczyciela.  

określa, na czym polegają wybrane techniki mieszane, 

- na podstawie wykonanej kompozycji opisuje kolejne etapy pracy w technice 

wydrapywanki. 

- na podstawie własnej kompozycji opisuje kolejne etapy pracy podczas tworzenia kolażu 

- tłumaczy, na czym polega wykonywanie fotokolażu, 

- tworzy pracę na określony temat z proponowanych elementów 

 

Ocena bardzo dobra     
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- omawia rolę środków plastycznych zastosowanych w odtworzeniu fragmentu otoczenia 

na płaszczyźnie, 

- omawia specyfikę podstawowych dziedzin sztuki 

- tworzy przestrzenną pracę plastyczną, wykorzystując różne przedmioty i tworzywa. 

- stosuje różnorodne rodzaje linii i punktów w działaniach plastycznych z uwzględnieniem 

cech materiałów, przedmiotów i zjawisk, 

 - posługuje się kontrastem w działaniach plastycznych, 

- omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych linii i punktów 

- określa ramy czasowe epoki, 

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki prehistorycznej, 

- stosuje różne rodzaje plam w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i 

charakteru pracy, 

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnego Egiptu, 

- uzyskuje zamierzony odcień w wyniku mieszania określonych barw, 

- opisuje sposoby otrzymywania odcieni barw pochodnych, 

- tworzy według własnego pomysłu element dekoracyjny odznaczający się starannością 

wykonania, 

 - wykorzystuje barwy dopełniające 

i złamane w działaniach plastycznych, 

- wyraża w pracy plastycznej uczucia i nastrój za pomocą odpowiednio dobranych barw, 

- omawia wpływ barw ciepłych i zimnych na samopoczucie człowieka, 

- omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem użytych barw ciepłych i zimnych, 

- dobiera narzędzia i podłoża rysunkowe w zależności od charakteru i tematu pracy, 

- opisuje efekty malarskie, które można uzyskać dzięki technice akwarelowej, 

-na podstawie wykonanej pracy omawia sposób malowania akwarelami,  
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- porównuje dwa wybrane dzieła wykonane w technice akwarelowej pod kątem 

zastosowanych środków wyrazu plastycznego 

- opisuje wpływ techniki temperowej 

na wygląd dzieła na podstawie reprodukcji obrazu oraz własnej pracy. 

 - na podstawie prac wykonanych farbami temperowymi i plakatowymi porównuje sposoby 

malowania w tych technikach, 

- określa, czym się charakteryzują farby temperowe, plakatowe i gwasze, 

tworzy z wyobraźni prostą formę rzeźbiarską 

- omawia własną pracę wykonaną pastelami olejnymi pod kątem uzyskanych efektów 

plastycznych.  

- opisuje efekty wykorzystania określonego podłoża w technice pastelowej, 

- omawia z pomocą nauczyciela wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej 

techniki akrylowej lub olejnej. 

- określa ramy czasowe epoki, 

- tworzy dekorację świąteczną według własnego pomysłu, wykorzystując wiedzę na temat 

właściwości materiałów 

- wyjaśnia, czemu służy stosowanie technik mieszanych w działaniach plastycznych, 

- wybiera daną technikę mieszaną dla najlepszego wyrażenia tematu  pracy i własnych 

emocji oraz analizuje ją pod kątem uzyskanych efektów plastycznych 

- określa, co decyduje o wyborze materiałów do wykonania kolażu, 

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów i różnych technik 

plastycznych. 

 

Ocena celująca 

- twórczo posługuje się poszczególnymi środkami wyrazu podczas przedstawiania 

w pracy fragmentu najbliższego otoczenia. 
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- tworzy wystawę samodzielnie wykonanych fotografii ukazujących ciekawe przykłady 

malowideł, dzieł architektonicznych i obiektów sztuki użytkowej ze swojego otoczenia, 

- wykonuje pracę z wyobraźni, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu 

stwarzane przez różnorodne linie i punkty, 

- określa rolę środków plastycznych użytych przez siebie w pracy plastycznej 

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką prehistoryczną, 

twórczo interpretując temat. 

- porównuje dwa dzieła wskazane przez nauczyciela pod kątem zastosowanych plam. 

twórczo interpretuje temat. 

- poszukuje w działaniach plastycznych zestawień kontrastowych w grupie barw czystych, 

- omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych barw, 

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów. 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną we wskazanej technice ,twórczo 

interpretując zadanie. 

- wyraża w pracy plastycznej uczucia i nastrój za pomocą odpowiednio dobranych barw 

ciepłych i zimnych. 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną twórczo interpretując temat 

- twórczo stosuje w działaniach plastycznych narzędzia i podłoża typowe dla techniki 

akwarelowej, 

- twórczo stosuje techniki temperową i plakatową w działaniach plastycznych, 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną w technice plakatowej lub temperowej, twórczo 

interpretując zadanie, 

- starannie wykonuje prostą formę użytkową w dowolnej technice rzeźbiarskiej, 

wykorzystując wiedzę na temat właściwości materiałów. 

- twórczo stosuje technikę pasteli olejnych w działaniach plastycznych, 
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- porównuje wybrane dzieła pod kątem uzyskanych efektów malarskich w technice 

pastelowej, 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną w technice pastelowej ,twórczo 

interpretując zadanie, 

- omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w technikach akrylowej i olejnej 

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnej Grecji lub 

starożytnego Rzymu, twórczo interpretując temat. 

- eksperymentuje z łączeniem różnych technik w celu uzyskania nowych rozwiązań 

plastycznych, 

- tworzy pracę na określony temat z elementów wykonanych według własnego pomysłu, 

dbając o estetykę wykonania i twórczo interpretuje temat. 

Przyroda 

Agata Smętek 
1. Ocenianie ma na celu: 

a) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, 

b) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań 

przedmiotem, 

c) uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie, 

d) motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, 

e) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i 

specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

2. Uczniowie otrzymują oceny z geografii za: 

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

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

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

zapowiadane są, z co 
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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: 
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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: 

             - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania 

edukacyjne  wynikające z podstawy programowej i realizowanego       

                programu. 

             - korzysta z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez 

nauczyciela, 

- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ) i proponuje 

rozwiązania nietypowe, 

- formułuje  problemy i dokonuje analizy, syntezy nowych zjawisk, 

- posługuje się wieloma elementami wiedzy  z zakresu nauk przyrodniczych 

- udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej 

skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy, 

- osiąga sukcesy w konkursach wymagających wiedzy przyrodniczej 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności dopełniające określone 

w podstawie programowej i realizowanym programie, 

- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych 

sytuacjach, 

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

zestawień, encyklopedii, Internetu, 

- projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty z zakresu nauk przyrodniczych 
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            - wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji 

- 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 rozszerzające określone 

podstawą programową, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych zadań i problemów, 

- korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy przyrodniczej ( 

wykresy, tablice i inne ), 

- bezpiecznie wykonuje doświadczenia z zakresu nauk przyrodniczych 

- 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 

           - bezpiecznie wykonuje doświadczenie z zakresu nauk przyrodniczych, 

           - rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne: 

          - ma braki w opanowaniu wiadomości określonych podstawą programową, ale 

braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

          - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności 

          - prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

         - nie opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań koniecznych 

wynikających z podstawy programowej, 

         - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym 

stopniu trudności. 

6. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się zgodnie ze Statutem Szkoły. 



53 
 

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. 

Religia 

s. Celina Teresa Zagórowska  
 

Przedmiot oceny z religii zawiera we własnym zakresie (podobnie jak w innych 

przedmiotach) kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny 

z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli 

ideałem życia chrześcijańskiego. 

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

 Ilość i jakość prezentowanych wiadomości 

 Zainteresowanie przedmiotem 

 Stosunek do przedmiotu 

 Pilność i systematyczność 

 Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu  

 Postawa  

 

Kontrola i ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także 

wartościowania umiejętności, postawy, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, 
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motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności 

za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności 

postępowania z przyjętą wiarą. 

 

Na ocenę niedostateczną uczeń:  

 Nie opanował podstawowych wiadomości. 

 Nie nosi zeszytu ćwiczeń. 

 Nie odrabia zadań domowych. 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 Nosi zeszyt ćwiczeń i robi systematyczne notatki. 

 Odrabia zadania domowe. 

 

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto:  

 Zna mały katechizm. 

 Wyjaśnia znaczenie modlitwy w życiu człowieka. 

 Zna ważniejsze wydarzenia z życia Jezusa. 

 Potrafi wskazać podstawowy podział Pisma Świętego 

 Zna i potrafi wymienić okresy roku liturgicznego 

 

Na ocenę dobrą uczeń ponadto: 

 Opanował wiadomości na poziomie dostatecznym. 

 Jest zdyscyplinowany na lekcji. 

 Pracuje systematycznie i aktywnie uczestniczy w pracy na lekcji. 

 Czynnie uczestniczy w różnych formach pracy na katechezie. 

 Szanuje przedmioty, miejsca i znaki religijne. 

 Zna i potrafi omówić historie biblijne Starego Testamentu. 

 Potrafi wyjaśnić i omówić okresy roku liturgicznego. 

 Zna podstawowe skróty biblijne z Nowego Testamentu. 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń ponadto: 

 Pracuje systematycznie.  

 Opanował wiadomości na poziomie dobrym i potrafi je zaprezentować i omówić 

bez pomocy nauczyciela. 
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 Wyjaśnia związek i analogie pomiędzy wydarzeniami opisanymi w Piśmie 

Świętym  

a współczesnym życiem człowieka. 

 Wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń. 

 

Na ocenę celującą uczeń: 

 Opanował wiadomości na poziomie bardzo dobrym. 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy czwartej, co 

potwierdza  

w czasie pracy na katechezie i poza nią. 

 Wyróżnia się aktywnością na katechezie.  

 Biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych.  

 Jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu biblijnego/teologicznego lub 

angażuje się i osiąga sukcesy w konkursach religijnych (szkolnych, 

ogólnopolskich,  

i innych). 

 Przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla innych). 

 

Sposoby oceniania: 

 Wartościowanie słowem, gestem, mimiką, stopniem. 

 Odpowiedzi ustne – obejmujące 3 – 4 jednostki tematyczne lekcji lub „Mały 

Katechizm”, czas trwania odpowiedzi do 10 minut. 

 Kartkówki niezapowiedziane – obejmujące 1 – 3 katechez wstecz. 

 Kartkówki niezapowiedziane z małego katechizmu. 

 Sprawdziany – obejmujące większą partię materiału w formie zadania klasowego 

lub testu, czas trwania 40 minut (sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni;  

do wglądu uczniów i rodziców). 

 Zadania domowe – kontrolowane na bieżąco (w uzasadnionych przypadkach uczeń 

może zgłosić przed lekcją brak zadania, jednak z obowiązkiem uzupełnienia  

go na najbliższą katechezę). 

 Zeszyt ćwiczeń – sprawdzany podczas odpowiedzi i według możliwości 

nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena ćwiczeń. 

 Ocenianie aktywności ucznia na lekcji – uczeń za trzy plusy otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą; za trzy minusy ocenę niedostateczną. 

 Przygotowanie do lekcji – uczeń ma prawo zgłosić trzy razy w semestrze nie 

przygotowanie do lekcji (w tym zawiera się brak ćwiczeń, brak zadania lub nie 

przygotowanie do lekcji). Jeśli uczeń wykorzysta wszystkie trzy możliwości za 

każde następne nie przygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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 Prace wykonane na katechezie, jeśli jakieś były zlecone. 

 Zaangażowanie i przygotowanie różnych nabożeństw, referatów, pilność, 

systematyczność, postawy, umiejętności. 

 

Uczeń ma obowiązek:   

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

tygodni od dnia powrotu do szkoły.   

 Poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i kartkówki (może też poprawić 

inne oceny) w ciągu tygodnia od otrzymania wyników. 

 Posiadać zeszyt ćwiczeń.  

 

Zarówno brak zeszytu ćwiczeń, jak i brak zadania są odnotowywane w dzienniku. Ilość 

uwag ma wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną z religii. 

 
 
 
 
 

Technika 
Marek Jajkiewicz 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

zajęcia techniczne SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: 

1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2)motywowanie ucznia do systematycznej pracy; 

3)wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny oraz planowania własnego 

procesu uczenia się; 

4)dostarczanie rodzicom informacji o postępach oraz ewentualnych trudnościach 

ucznia; 

5)dostarczanie nauczycielom informacji o skuteczności procesu nauczania. 
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2. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć to systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i 

wynikach nauczania oraz wychowania. Przedmiotem oceny powinny być zarówno 

wiadomości, umiejętności i postawy ucznia. 

Program nauczania zajęć technicznych kładzie nacisk na kompetencje uczniów. 

Istnieje zatem konieczność kontrolowania i oceniania ich działań praktycznych . 

Dokonując oceny należy wziąć pod uwagę indywidualne uzdolnienia ucznia, jego 

operatywność oraz sprawność intelektualną. 

Podczas oceniania działań praktycznych należy zwracać uwagę na: 

-wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tego przedmiotu; 

-celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; 

-przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; 

-właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych; 

-rozumienie zjawisk technicznych; 

-umiejętność wyciągania wniosków; 

-czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji. 

3.W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę 

punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg  kryteriów. 

 

% punktów uzyskanych przez ucznia ocena 

do 40 % niedostateczna 

powyżej 40 - 49 dopuszczająca 

 50 - 57 -dostateczna 
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4.Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 

-aktywność na lekcji 

-testy, sprawdziany; 

-kartkówki 

-odpowiedź ustna; 

-prace wytwórcze; 

-zadnie domowe; 

-przygotowanie do zajęć; 

-zadania dodatkowe; 

-udział w konkursach i wystawach; 

-zeszyt ćwiczeń 

 

50 - 72 58 - 65 dostateczna 

66 - 72 +dostateczna 

 

73 - 92 

73 - 79 -dobra 

80 - 86 Dobra 

87 - 92 +dobra 

93 – 100 

 

93 - 96 -bardzo dobra 

97 - 100 bardzo dobra 

100% poprawnych odpowiedzi + poprawnie 

rozwiązane zadania dodatkowe(o podwyższonym 

stopniu trudności) 

celująca 
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5. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji techniki. 

 

 uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji techniki  w formie 

pisemnej od Rodzica ( w dzienniczku ucznia) . 

 nieprzygotowanie  uczeń  zgłasza niezwłocznie na początku lekcji. 

 nieprzygotowanie ucznia do lekcji  nie  jest liczone do oceny śródrocznej i 

końcoworocznej 

 uczeń może zgłosić  w  ciągu semestru tylko tyle nieprzygotowań  ile jest  godzin 

lekcji techniki w ciągu tygodnia. 

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

niezapowiedzianej kartkówki oraz nie podlegają sprawdzeniu w formie ustnej na 

ocenę jego wiadomości i umiejętności 

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

oceny. 

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

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

7.Wymagania ogólne na poszczególne oceny. 

Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń ,który: 

-zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania ; 

-biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach 

praktycznych; 

-racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach; 

-proponuje nowatorskie rozwiązania; 

-osiąga sukcesy w konkursach technicznych. 

 

Ocenę bardzo dobrą powinien otrzymać uczeń, który: 

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

rozumie zależności; 
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-w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

problemowych; 

-właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp; 

-sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje 

technologiczne; 

-potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych; 

 

Ocenę dobrą powinien otrzymać uczeń, który: 

-opanował w stopniu zadawalającym wiadomości określone programem nauczania; 

-umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

teoretycznych i praktycznych; 

-stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie 

wykorzystuje czas pracy; 

-poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadawalającym 

opanował umiejętności technologiczne. 

Ocenę dostateczną powinien otrzymać uczeń, który: 

-opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych; 

-umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności; 

-przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy; 

-mało efektownie wykorzystuje czas pracy; 

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

opanował operacje technologiczne. 

 

Ocenę dopuszczającą powinien otrzymać uczeń , który: 

-ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych; 

-rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 
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-ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności; 

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

wykonuje proste operacje technologiczne. 

8.Warunki i tryb otrzymywania wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna  z  zajęć technicznych. 

Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej oceny rocznej niż przewidywana po 

spełnieniu wymagań określonych w Statucie Szkoły jak również: 

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

wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego 

- w terminie ma oddane i ocenione wszystkie prace praktyczne 

 

 

Wychowanie fizyczne 

Magdalena Księżna-Michalska 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

1. Rozpoznanie i ocena własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej 

2. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności 

fizycznej. 

3. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. 

4. Zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowie 

5. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej 

aktywności fizycznej. 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe 

KLASA IV  

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 

1. rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 

2. rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego; 

3. wymienia cechy prawidłowej postawy ciała. 
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2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 

1. dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą 

nauczyciela interpretuje wyniki; 

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

interpretuje wyniki; 

3. wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa; 

4. demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane 

zdolności motoryczne; 

5. wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej 

postawy ciała. 

2.  Aktywność fizyczna. 

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 

1. opisuje sposób wykonywania poznawanych umiejętności 

ruchowych; 

2. opisuje zasady wybranej regionalnej zabawy lub gry ruchowej; 

3. rozróżnia pojęcia technika i taktyka; 

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

które można wykorzystać do aktywności fizycznej; 

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

olimpiada i igrzyska olimpijskie. 

2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 

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

prowadzenie piłki nogą, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut 

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

odbicie piłki oburącz sposobem górnym; 

2. uczestniczy w minigrach; 

3. organizuje w gronie rówieśników wybraną zabawę lub grę 

ruchową, stosując przepisy w formie uproszczonej; 

4. uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze ruchowej; 

5. wykonuje przewrót w przód z różnych pozycji wyjściowych; 

6. wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny w oparciu o 

własną ekspresję ruchową; 

7. wykonuje bieg krótki ze startu wysokiego; 

8. wykonuje marszobiegi w terenie; 
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9. wykonuje rzut z miejsca i z krótkiego rozbiegu lekkim przyborem; 

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

 

3.  Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 

1. zna regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego; 

2. opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku; 

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

sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 

1. respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć 

ruchowych; 

2. wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; 

3. posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

4. wykonuje elementy samoasekuracji przy upadku, zeskoku. 

4. Edukacja zdrowotna. 

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 

1. opisuje jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia; 

2. opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej; 

3. opisuje zasady zdrowego odżywiania; 

4. opisuje zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w 

trakcie zajęć ruchowych. 

2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 

1. przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży; 

2. przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach. 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH  

(źródła oceny): 

 Testy sprawnościowe 

 Odpowiedzi ustne 

 Odpowiedzi pisemne 
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 Sprawdziany umiejętności 

 Referat/prezentacja  

 Frekwencja/ zaangażowanie  

 

ZASADY OCENIANIA 

 

    Ocena jest wypadkowa czterech składowych: 

-chęci, tzn. wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań; 

-postępu, czyli poziomu ostatecznych zmian, w stosunku do diagnozy 

początkowej zgodnie  

z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami; 

-postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, nauczyciela, zaangażowania w 

przebieg zajęć; 

-rezultatu, czyli informacji o osiągniętych wynikach, dokładności wykonywania 

zadań, poziomu zdobytej wiedzy. 

 

2. Kryteria oceniania z wychowania fizycznego: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w 

pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program 

nauczania              w danej klasie, czynnie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach 

sportowych-rekreacyjnych lub szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział w 

zawodach sportowych. Robi postępy                     w samousprawnianiu i/lub utrzymuje 

swoją sprawność na bardzo wysokim poziomie. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania danej klasy. 

Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji 

oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. Systematycznie doskonali swoją sprawność 

motoryczną i osiąga postępy  

w osobistym usprawnianiu.   

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków. 

Opanował umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym. Wysokie są staranność 

i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebiegu lekcji oraz stopień 
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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. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie opanował materiału programowego w 

stopniu dostatecznym i ma poważne luki wynikające z jego braku zaangażowania, nie jest 

pilny i wykazuje brak chęci w usprawnianiu, poprawie własnych umiejętności, przejawia 

poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który jest daleki do spełnienia wymagań 

stawianych przez program, a nie wynikających z jego predyspozycji. Ma lekceważący 

stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu. Na lekcjach wf 

wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego.  Nie bierze 

czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając 

zagrożenie dla siebie i innych. Jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi 

niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 

 

            Zaangażowanie - czynny udział w lekcji.  

Zwolnienie z czynnego udziału w lekcji musi być pisemnie usprawiedliwione w 

dzienniczku przez rodzica, opiekuna lub lekarza. 

Nieprzygotowanie.Każdy uczeń, bez żadnych konsekwencji ma prawo 1 raz w roku 

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

samopoczucie lub inne powody nieprzygotowania).Każde następne nieprzygotowanie bez 

usprawiedliwienia to ocena niedostateczna 
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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). 

 

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

 ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z wychowania fizycznego obowiązują na podstawie Statutu Szkoływ formie sprawdzianu 

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

szkolnego. 


