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Biologia 

Dorota Maj 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania 
uwzględniających tę podstawę. 

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce 
2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 
3. motywowaniu ucznia do dalszej pracy 
4. dostarczaniu nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, 

trudnościach, uzdolnieniach ucznia 
5. umożliwia nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej  

METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA  OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

1.Wypowiedzi ustne ( przynajmniej raz w roku, pod względem rzeczowości, stosowania języka 
biologicznego, znajomości i stosowania pojęć biologicznych, prowadzenia prostych rozumowań 
biologicznych, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi.  
Odpowiedzi ustne oceniane są wg wymagań programowych na poszczególne oceny.  
  Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku 
lekcji powtórzeniowych - z całego działu. 
2. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. 
3.Sprawdziany pisemne całogodzinne w tym testy dydaktyczne ( przynajmniej jeden w ciągu półrocza ) 
przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą 
zawierać dodatkowe pytania ( zadania ) na ocenę celującą (przy spełnionych wymaganiach na ocenę 
bardzo dobrą) 
4.Prace domowe są obowiązkowe a dla chętnych nadobowiązkowe  z gwiazdką*. 
5. Ćwiczenia laboratoryjne : przeprowadzane w grupie oraz demonstracje indywidualne, 
przestrzeganie przepisów bhp, dobór sprzętu laboratoryjnego, formułowanie obserwacji i wniosków. 
6.Systematyczna obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, umiejętność 
samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących 
do wyciągania wniosków,  
7. Przygotowanie i prezentacja projektów edukacyjnych 
8.Uczeń może otrzymywać 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 
9. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie), z uzasadnionych przyczyn, ma obowiązek 
zaliczyć ją w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, Ściąganie na pracy klasowej równoznaczne 
jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej, a uczeń jest zobowiązany napisać ponownie pracę klasową 
w terminie ustalonym przez nauczyciela.  
Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od oddania i 
omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem jeden dla wszystkich uczniów). 
W przypadku, gdy uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni, to pisze tę pracę w terminie 
wybranym przez nauczyciela. Obie oceny są uwzględnione w ocenie postępów ucznia. 

10. Uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu i zeszytu ćwiczeń. 
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11. Prace domowe są obowiązkowe. Brak pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez 
rodziców w dzienniczku Prace zaległe należy uzupełnić i pokazać nauczycielowi na następnej lekcji. W 
usprawiedliwieniu należy podać powód braku pracy domowej i datę 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ  ZAWARTEJ W 

REALIZOWANYM  PROGRAMIE NAUCZANIA; 

Wymagania wykraczające (ocena celująca) 

             Uczeń:  

             - 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, nie tylko z zakresu biologii, 
- udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej 
samodzielnie wiedzy, 
- wyszukuje odpowiednie informacje i planuje doświadczenie 

         - analizuje różnice między poszczególnymi typami komórek oraz wykazuje związek ich 
budowy z pełnioną funkcją 

             - analizuje związek między budową a funkcją poszczególnych roślinnych 
             - analizuje związek budowy poszczególnych narządów z pełnioną przez nie funkcją 
             - wyszukuje i krytycznie analizuje informacje z różnych źródeł dotyczące różnych dziedzin 
biologii 
             - analizuje różnice między poszczególnymi typami komórek oraz wykazuje związek ich 
budowy z pełnioną funkcją 
             - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach biologicznych lub wymagających wiedzy 
biologicznej, szczebla wyższego niż  
                rejonowy 
             - jest autorem pracy związanej z biologią o dużych wartościach poznawczych i 
dydaktycznych.  

Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) 

               Uczeń: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności dopełniające określone w podstawie 
programowej i realizowanym programie, 
- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach,[ 
- wykazuje dużą samodzielność korzystając z różnych źródeł wiedzy, np. zestawień, 
encyklopedii, Internetu, 
- projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty biologiczne 
- przedstawia metody badań stosowanych w biologii 

         - analizuje różnice między poszczególnymi typami komórek 
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             - wykazuje współpracę poszczególnych organów roślinnych 
- wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji 
- bierze udział w konkursach biologicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności 
związanych z biologią, 
- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 
przewidzianą podstawą programową  
  również z pokrewnych przedmiotów. 

Wymagania rozszerzające (ocena dobra)  

              Uczeń:  

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności rozszerzające określone podstawą 
programową, 
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 
zadań i problemów, 
- korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy biologicznej ( wykresy, tablice i inne 
) 

         - posługuje się właściwymi źródłami wiedzy biologicznej podczas rozwiązywania problemów 
             - wyjaśnia rolę poszczególnych elementów komórki oraz porównuje budowę różnych 
komórek 
             - charakteryzuje budowę poszczególnych tkanek roślinnych 
             - wykazuje na konkretnych przykładach związek między budową a funkcjami poszczególnych 
elementów budowy roślin 

         - bezpiecznie wykonuje doświadczenia biologicznej 
- aktywnie pracuje w czasie lekcji 

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) 

            Uczeń:  

           - 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 
           - opisuje cechy organizmów żywych 

       - wymienia funkcje poszczególnych struktur komórkowych 
           - określa najważniejsze funkcje poszczególnych tkanek roślinnych 
           - wymienia funkcje poszczególnych organów roślin 
           - bezpiecznie wykonuje doświadczenie biologiczne, 
           - rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) 

       Uczeń: 

          - 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 
          - wymienia nauki biologiczne  
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          - podaje przykłady dziedzin biologii 
      - wskazuje komórkę jako podstawową jednostkę organizacji życia i wymienia elementy 
budowy komórek: roślinnej, zwierzęcej,  
        grzybowej i bakteryjne 
      - wyjaśnia, czym jest tkanka i wymienia rodzaje tkanek roślinnych 

          - prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym  

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 

1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeśli 
w ciągu roku szkolnego: 

          a) nie unikał sprawdzianów pisemnych, 
          b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących, 

 c) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, a ilość tych 
ocen (lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen, 

          d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych.  
   2)  Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje o ustalonej przez siebie formie    
           uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
    3) Uczeń ubiegający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej składa 
podanie wraz z uzasadnieniem do n 
        nauczyciela danego przedmiotu nie później niż 6 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 
Rady Pedagogicznej;  

  Komisja w składzie: zainteresowany nauczyciel, nauczyciel danego przedmiotu (lub pokrewnego) i 
pedagog jest zobowiązana do analizy    
  zasadności podania i udzielenia następnego dnia  informacji na piśmie co do możliwości 
podwyższenia oceny przewidywanej w formie  

 

Geografia 

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 



6 
 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Mogą być w formie testowej, w formie zadań otwartych lub 
sprawdzianów mieszanych, 
d) znajomość mapy - sprawdzana w formie odpowiedzi ustnej (przy mapie) lub pisemnej (konturówka), 
e) prace domowe, 
g) Uczeń może otrzymywać za udział w dyskusji na lekcjach plusy i minusy, gdy zgromadzi pięć plusów 
uzyskuje ocenę bardzo dobrą, a gdy uzyska ich mniej, w końcu roku szk. zostają one zamienione 
odpowiednio przy czterech plusach na ocenę dobrą, a przy trzech na ocenę dostateczną. Jeśli uzyska 
pięć minusów otrzymuje ocenę niedostateczną, 
h) Udział w konkursach przedmiotowych wewnętrznych i zewnętrznych. 
 

3. Obowiązkiem ucznia jest: 

a) zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi z geografii, sposobami sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych ucznia, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, 
b) staranne i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 
c) samodzielne odrabianie prac domowych i innych zadań powierzonych przez nauczyciela, 
d) posiadanie na każdej lekcji podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń jeżeli taki jest wymagany, 
e) oddawanie prac w ustalonym przez nauczyciela terminie, 
f) napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni w przypadku dłuższej nieobecności 
ucznia z powodu choroby lub innej sytuacji losowej, 
g) napisanie zaległego sprawdzianu na następnej lekcji w przypadku nieobecności 1 – dniowej ucznia 
na której zapowiedziany był sprawdzian. 
 

4. Uczeń ma prawo: 

a) do systematycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności, wystawionej przez nauczyciela, w różnych 
formach i warunkach zapewniających jej obiektywność. Stopnie szkolne są jawne dla ucznia i jego 
rodziców i na bieżąco są wprowadzane do dziennika elektronicznego. 
b) raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konieczności podawania przyczyny 
(nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji), 
d) uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. 
 

5. Ogólne kryteria oceniania: 

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

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

7. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących uzyskanych przez ucznia ale 

uwzględnia postęp wiedzy i umiejętności nabytych w ciągu roku oraz wkład pracy ucznia. 

8. Ocenianie uczniów z dysfunkcjami i 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, 
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c) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, a 
 liczba tych ocen (lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen, 
 d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych. 

Historia 

Barbara Figlewicz 

 

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 między przyrodą, a wydarzeniami historycznymi 

 Porównuje informacje w różnych tekstach źródłowych 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów 

 Odtwarza fragmenty wydarzeń historycznych na podstawie źródeł i literatury 

 Wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń historycznych 

 Sprawnie posługuje się pojęciami i terminologią historyczną 

 Opisuje zmiany w życiu społecznym następujące w czasie 

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

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

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Sprawnie posługuje się chronologią i terminologią historyczną 

 Interpretuje informacje zawarte na mapach i planach historycznych.  

 Ocenia wpływ wybitnych jednostek na bieg wydarzeń 

 Formułuje proste hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów 

 Dokonuje trafnej selekcji faktów uzasadniając własne stanowisko 
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 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 : 

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

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

 Proponuje rozwiązania nietypowe wymagające kreatywności i analizy problemowej 

 Biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej 

 Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 
 

Ocenę niedostateczną ustala się uczniowi, jeśli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, a jego braki 
uniemożliwiają kontynuację nauki w klasie programowo wyższej.  
 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach 

 historii w kl. 5 SP 

1. Pomoce dydaktyczne ucznia, które jest zobowiązany posiadać na lekcji 
a. Podręcznik i ćwiczenia 
b. Zeszyt przedmiotowy z historii  

2. Formy i narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia 
a. Odpowiedzi ustne – z 2 ostatnich tematów lekcji 
b. Kartkówki  - z 2 ostatnich tematów lekcji 
c. Ćwiczenia z analizy źródeł historycznych 
d. Ćwiczenia z analizy mapy 
e. Zadania domowe 
f. Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące szerszy zakres tematyczny treści. 

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

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

i postępy ucznia od początku roku szkolnego 
5. Uczeń ma prawo do poprawienia 2 ocen w ciągu półrocza w terminie do dwóch tygodni od 

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

ustalonym z nauczycielem 
7. Uzupełnianie zaległości przez ucznia 

a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych  
zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości 
i zadań domowych. 
b) W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może uznać usprawiedliwienie            
ucznia do lekcji zapisane w dzienniczku przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez innego 
nauczyciela  
c) Jeżeli uczeń był nieobecny podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności to 
jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela w celu ich napisania w terminie do dwóch tygodni 
od dnia powrotu do szkoły 

    8. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej w 
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formie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w trakcie całego 
roku szkolnego, jeśli spełnia warunki określone w Statucie Szkoły.  
W tym celu musi napisać podanie do nauczyciela wraz z  uzasadnieniem. 

Informatyka 

Tomasz Komenda 
 

Sposoby sprawdzania osiągnięć i uzyskiwanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej. 

Ocenę śródroczną i roczną wystawia się w oparciu o uzyskane stopnie cząstkowe.  

Oceny muszą dotyczyć różnych zagadnień, na przykład:  

• ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji,  
• odpowiedzi ustnych,  
• zadań domowych,  
• aktywności podczas lekcji,  
• ćwiczeń sprawdzających i sprawdzianów,  
• udziału w projekcie grupowym,  
• przygotowania referatów i prezentacji multimedialnych,  
• wykonania dodatkowych, trudniejszych zadań.  
Tryb i warunki uzyskiwania wyższej oceny rocznej niż przewidywana określa statut szkoły. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

 zna regulamin pracowni komputerowej; 

 potrafi bezpiecznie obchodzić się z komputerem; 

 zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego; 

 poprawnie obsługuje mysz i klawiaturę i wybrane urządzenia mobilne; 

 bezpiecznie korzysta z komputera, urządzeń cyfrowych, sieci komputerowych; 

 potrafi wyszukiwać(różnymi sposobami) i selekcjonować potrzebne informacje w Internecie; 

 potrafi wyszukiwać informacje w sieci z różnych dziedzin na zadany temat; 

 potrafi wymienić i omówić wybrane metody szyfrowania danych; 

 potrafi zaprezentować prawidłową postawę podczas pracy przy komputerze; 

 z pomocą nauczyciela tworzy folder; 

 wie, co to jest i potrafi uruchomić edytor grafiki; 

 wykonuje proste rysunki w edytorze grafiki (PAINT) z pomocą nauczyciela; 

 z pomocą nauczyciela zapisuje informacje na dysku; 

 potrafi pisać krótkie teksty w edytorze tekstu (WORD); 

 potrafi tworzyć listy punktowane i numerowane; 

 potrafi opracować dokumenty do projektu; 

 potrafi pisać proste algorytmy; 

 potrafi rozwiązywać proste problemy w programie scratch etapami; 

 potrafi posługiwać się programem Baltie w trybie budowania; 

 potrafi przygotować własną, prostą prezentację multimedialną; 

 wie co to jest program Kalkulator; 

 potrafi omówić funkcje przycisków w kalkulatorze; 
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 wie co to jest arkusz kalkulacyjny; 

 wie co to jest przeglądarka internetowa; 

 wie co to jest wyszukiwarka internetowa; 

 wie co to jest adres internetowy oraz konto pocztowe; 

 wymienia zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, 

 zapisuje dokument nadając mu odpowiednią nazwę 

 

OCENA  DOSTATECZNA 
wiadomości i umiejętności obowiązujące na ocenę dopuszczającą oraz: 
 

 wyjaśnia pojęcia: profilaktyka antywirusowa, licencja i prawo autorskie; 

 wymienia zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu; 

 wymienia wewnętrzne elementy komputera oraz rodzaje pamięci; 

 zna dane kontaktowe do organizacji, które starają się dbać o bezpieczeństwo w sieci; 

 umie rozwiązywać problemy z różnych dziedzin wykorzystując zasoby z Internetu; 

 umie wymienić bezpieczne portale internetowe, w tym 
edukacyjne, opracować dokument tekstowy na zadany temat; 

 umie szyfrować tekst i zapisywać pismem obrazkowym; 

 umie opisać i stosować prawidłowy układ rąk na klawiaturze; 

 zna tajemnice (sztuczki) komputerowego rysowania; 

 potrafi tworzyć dokumenty tekstowe z wykorzystaniem zrzutów ekranu; 

 potrafi korzystać z zaawansowanej edycji programu do edycji grafiki: odbicie lustrzane, 
obracanie obrazu; 

 tworzyć rysunki na podany temat; 

 potrafi tworzyć ozdobne napisy; 

 potrafi formatować tekst; 

 umie pracować zgodnie z poznanymi etapami rozwiązywania problemu; 

 umie opracować projekt w środowisku scratch, modyfikować opracowane projekty i 
dokonywać analizy skryptów; 

 umie posługiwać się programem Baltie w trybie czarowania; 

 umie tworzyć scenę wg poleceń z podręcznika; 

 umie wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie i przedstawić zebrane dane w programie 
do tworzenia prezentacji multimedialnych; 

 umie dokonywać modyfikacji prezentacji; 

 umie tworzyć dialogi w programie scratch; 

 umie rozwiązywać zadania matematyczne z użyciem programu Kalkulator; 

 umie zbierać dane i dokonywać ich analizy w arkuszu kalkulacyjnym; 

 zna podstawowe pojęcia związane z obsługą arkusza kalkulacyjnego; 

 potrafi zmieniać wygląd arkusza; 

 

OCENA DOBRA 
wiadomości i umiejętności obowiązujące na ocenę dostateczną oraz: 
 

 potrafi gromadzić, porządkować i selekcjonować efekty swojej pracy oraz potrzebne 
zasoby w komputerze; 

 potrafi wymienić nośniki danych w układzie chronologicznym i podać ich pojemności; 



12 
 

 potrafi omówić początki informatyki; 

 potrafi zadbać o estetyczny wygląd dokumentu oraz rozplanowanie 
poszczególnych elementów (rysunków, pól tekstowych, objaśnień) na 
stronie; 

 potrafi odszyfrowywać teksty; 

 zna i stosuje dodatkowe opcje dostępne w edytorze grafiki 

 definiuje wygląd nowego punktora; 

 umie stosować ozdobne napisy oraz kształty w opracowywanym dokumencie; 

 potrafi podać przykłady zapisu algorytmów, 

 umie podać przykłady instrukcji warunkowej z życia codziennego, tworzyć 
projekty z zastosowaniem bloczków warunkowych do rozwiązania problemów 
rachunkowych; 

 umie wprowadzać nowe zmienne oraz pętle „powtarzaj aż” w grze; 

 potrafi umieszczać przedmioty z banku przedmiotów na scenie, usuwać przedmioty ze 
sceny w programie Baltie; 

 potrafi animować obiekty w prezentacji; 

 dokonuje wyborów przejść slajdów; 

 umie wstawić dźwięk do prezentacji; 

 tworzy wykres na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego; 

 potrafi rozwiązywać problemy w arkuszu kalkulacyjnym pracując etapami; 

 wymienić rodzaje danych w arkuszu kalkulacyjnym; 

 umie poprawnie formatować dokument zgodnie z jego przeznaczeniem; 

- 

 

OCENA BARDZO DOBRA 
wiadomości i umiejętności obowiązujące na ocenę dobrą oraz: 

 

 czyta teksty ze zrozumieniem oraz wykonuje ćwiczenia krok po kroku; 

 korzysta z zawansowanego edytora tekstu wstawiając do dokumentu kształty; 

 wymienia aplikacje mobilne w zależności od ich zastosowania; 

 korzysta z systemu sprawdzania pisowni w edytorze tekstu; 

 modyfikuje elementy rysunku w programie graficznym; 

 stosuje tekst i kolor na rysunkach; 

 wykonuje ozdobne napisy do gazetki szkolnej; 

 opracowuje dokumenty w edytorze tekstu dbając o jego estetyczny wygląd (np. plan 
wycieczki); 

 projektuje i tworzy rysunki na podany temat w edytorze grafiki; 

 sortuje dane wg podanych kryteriów; 

 potrafi opracować algorytm opisujący sytuację z życia codziennego; 

 potrafi odczytać proste skrypty zbudowane z bloków i analizować je; 

 potrafi opracowywać i realizować algorytmy rysowania prostych figur geometrycznych; 

 potrafi zaplanować i wykonać projekt labiryntu na papierze i w edytorze grafiki; 

 potrafi dokonywać zmiany tła w programie scratch; 

 potrafi w programie Baltie zastępować i kopiować przedmioty; 

 potrafi tworzyć proste programy w programie Baltie; 

 potrafi modyfikować program; 
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 potrafi sterować obiektem na ekranie w Baltie; 

 wstawia do slajdów zdjęcia lub grafiki samodzielnie wykonane; 

 dodaje efekty specjalne do prezentacji; potrafi sterować obiektem na ekranie; 

 potrafi interpretować dane przedstawione na wykresie – dokonywać analizy wykresu; 

 stosuje w dokumencie ozdobne napisy, kształty i linie; 

 wstawia do dokumentu pole tekstowe; 

 

OCENA CELUJĄCA 
wiadomości i umiejętności obowiązujące na ocenę bardzo dobrą oraz: 
 

 potrafi biegle korzystać z zaawansowanego edytora tekstu i edytora grafiki; 

 odszyfrowuje tekst zapisany pismem obrazkowym; 

 umie wyjaśnić czym zajmuje się kryptologia i podaje przykłady; 

 stosuje napisy WordArt, obramowanie i cieniowanie strony; 

 dobiera odpowiednie narzędzia malarskie do tworzonego obrazu; 

 utrzymuje porządek na dysku; 

 rozwiązuje problemy pracując etapami w sposób algorytmiczny; 

 sprawnie poprawnie różne sposoby formatowania tekstu: np. otaczanie rysunku tekstem itp. 

 modyfikuje poprawnie przykładowe projekty w scratch; 

 tworzy proste programy z użyciem pętli „powtórz”; 

 steruje duszkiem za pomocą klawiszy; 

 implementuje proste gry w środowisku Scratch; 

 potrafi odnaleźć nowe możliwości w programie Baltie; 

 zna i omawia podstawowe formuły w arkuszu kalkulacyjnym.; 

 wymienia zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.; 

 potrafi zastosować zdobyte umiejętności w sytuacjach praktycznych oraz w rozwiązywaniu 

zadań z innych obszarów edukacji; 

 Ocenę celującą uczniowie uzyskują  za wykonanie zadań ujętych w podręczniku jako zadania 

dla zainteresowanych oraz innych prac i poleceń, których przygotowanie wymaga korzystania 

z dodatkowych źródeł oraz wykazania się umiejętnościami wskazującymi na samodzielne 

zgłębianie przez ucznia możliwości danego programu. Uczeń może również otrzymać stopień 

celujący za efektywne uczestnictwo w konkursach informatycznych. Ocena celująca jest 

wyraźnym wyróżnieniem dla ucznia.  

 
  

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 
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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! 
 Classmates 
 Fun with food 
 Technology for all 
 Big world 
 Around town 
 Just the job 
 Going places 
 Having fun 

 
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, 
• zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia liczne 
błędy gramatyczne we wszystkich typach zadań. 
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• 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. 

 
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 

Klimek Joanna  
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Osiągnięcia podstawowe ( na ocenę dopuszczającą lub dostateczną ) .  
 
Uczeń : potrafi w bardzo prosty sposób reagować na polecenia / pytania w języku francuskim; zna 
podstawowe słownictwo ze zrealizowanych tematów (ale nie więcej niż połowę); rozumie ogólny sens 
wypowiedzi; potrafi napisać tylko krótki tekst (ok. 3 – 4 zdań) jedynie w oparciu o podany wzór; na 
kartkówkach i sprawdzianach uzyskuje najczęściej między 40 a 50 % punktów.  
Przy odpowiedzi na ocenę dopuszczającą uczeń może pomagać sobie materiałami dodatkowymi, czyli 
własnymi notatkami z lekcji, podręcznikiem, bądź formułuje odpowiedzi przy wyraźnej pomocy 
nauczyciela. 
Przy odpowiedzi na ocenę dostateczną uczeń odpowiada samodzielnie, ale nauczyciel często zadaje 
mu pytania naprowadzające. 
 
Osiągnięcia ponadpodstawowe : 
 
-na ocenę dobrą uczeń: najczęściej reaguje prawidłowo na polecenia / pytania w języku francuskim, 
zna w 70%- 80% słownictwo ze zrealizowanych tematów; potrafi zbudować zdanie twierdzące, 
pytające i przeczące; pomimo błędów, jego wypowiedzi są zrozumiałe, potrafi napisać samodzielnie 
krótki tekst; stosuje wiele poznanych struktur; 
 
- na ocenę bardzo dobrą uczeń: reaguje prawidłowo na polecenia / pytania w języku francuskim, zna w 
90% słownictwo ze zrealizowanych tematów; potrafi zbudować zdanie twierdzące, pytające i 
przeczące; jego wypowiedzi są zrozumiałe dla słuchacza/ rozmówcy;  potrafi napisać samodzielnie 
krótki tekst; stosuje wiele wcześniej  poznanych struktur; jest aktywny oraz w dużym stopniu 
samodzielny językowo;  
 
- ocenę celującą otrzymuje osoba, która przy bardzo dużym stopniu samodzielności językowej potrafi 
wszystko, co jest wymagane na ocenę bardzo dobrą, a ponadto, wykazuje się wiadomościami 
wykraczającymi poza w/w oczekiwane osiągnięcia; wykonuje w razie potrzeby również dodatkowe 
ćwiczenia.  
 

Język niemiecki 

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

(kartkówek – zapowiedzianych lub niezapowiedzianych), sprawdzianów i innych (zadanie domowe, 
aktywność, recytacja, projekt). Ocenę śródroczną/roczną ustala się poprzez obliczenie średniej ocen.  

2. W ciągu semestru przeprowadza się 1-2 sprawdziany pisemne całogodzinne zapowiedziane z 
minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje również zakres materiału obowiązujący na 
sprawdzianie. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, jest zobowiązany do jego poprawy w 
przeciągu dwóch tygodni (wyjątek stanowi przypadek, gdy uczeń został przyłapany na odpisywaniu w 
czasie sprawdzianu – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy). Uczeń, który 
otrzymał ocenę wyższą, może ją poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem. Jeżeli uczeń wykazuje 
lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciel nie może zgodzić się na poprawę oceny wyższej niż 
niedostateczna. Każdy sprawdzian można poprawić 1 raz. 

3. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub kartkówki ma obowiązek zgłosić się do 
nauczyciela na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły i napisać sprawdzian w wyznaczonym przez 
nauczyciela terminie (do dwóch tygodni).  

W przypadku niezgłoszenia się ucznia do nauczyciela w wyznaczonym terminie celem przystąpienia do 
zaległego sprawdzianu lub kartkówki, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, tak jak w przypadku 
odmówienia przystąpienia do odpowiedzi ustnej.  
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Lekcja przed sprawdzianem, będzie lekcją powtórkową, na której nie będzie obowiązywać 
nieprzygotowanie (np.) ani brak zadania (bz.). Nieprzygotowanie do lekcji powtórkowej będzie 
skutkowało oceną niedostateczną. 

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

W ciągu semestru uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania (np.) i jedno brak zadania (bz.). Swoje 
nieprzygotowanie uczeń powinien zgłosić na początku lekcji.  

5. Ważnym elementem oceny ucznia jest jego zaangażowanie na lekcji. Podlega ono ocenie 
pozytywnej (wyrażonej oceną „bdb”, „db””, „dst” lub „+”) lub negatywnej (ocena „nast.”, „dop” lub „-
„).  

Oceny z „plusów i minusów” 

+ + + +  bdb 

- +++     db 

- - ++     dst 

- - - +     dop 

- - - -      ndst 

Uczeń może otrzymać również dodatkowe oceny, np. za prezentację nauczycielowi materiałów 
dodatkowych: słówek, streszczenia artykułów itp. 

6. Odpowiedź ustna sprawdza następujące umiejętności i wiadomości ucznia: 

-znajomość słownictwa z bieżącego materiału (min. 3 lekcje wstecz) 
-znajomość zagadnień gramatycznych 
-rozumienie pytań w j. niemieckim 
-umiejętność udzielenia odpowiedzi na zadane pytania 
-budowanie dłuższej wypowiedzi (3-5 zdań) 

1) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma wyraźne braki w podstawowej wiedzy z przedmiotu, 
nie rozumie pytań i poleceń nauczyciela i nie potrafi udzielić na nie odpowiedzi. Poziom wiedzy ucznia 
nie pozwala na komunikatywność. 
2) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który umie przetłumaczyć pojedyncze słówka, rozumie proste 
pytania i udziela na nie odpowiedzi z wyraźną pomocą nauczyciela. Mimo dopuszczalnych licznych 
błędów uczeń musi być komunikatywny.  
3) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który zna słownictwo, samodzielnie odpowiada na pytania w 
języku niemieckim. Może popełniać błędy, ale zasady gramatyczne zna teoretycznie.  
4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który zna bieżące słownictwo, odpowiada na pytania w języku 
niemieckim oraz samodzielnie buduje dłuższą wypowiedź, ale zdarza mu się popełniać błędy 
gramatyczne i leksykalne.  
5) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który podczas odpowiedzi na pytania i budowania wypowiedzi 
popełnia tylko sporadycznie drobne błędy. Po wskazaniu przez nauczyciela sam te błędy poprawia.  
6) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie 
programowej, jego wypowiedzi, prace pisemne są bezbłędne i kreatywne oraz samodzielnie rozwija 
swoje własne uzdolnienia. 
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Język polski 

Katarzyna Szyler 
W ocenianiu z języka polskiego szczególny nacisk kładzie się na postęp ucznia w sprawnym, precyzyjnym, 
poprawnym komunikowaniu się w mowie i  na piśmie; istotne są też starania ucznia, zaangażowanie, chęć 
poznawania oraz badania tekstów kultury; praca na miarę swoich możliwości  
(z uwzględnieniem potrzeb uczniów wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego). 

 

OCENIANIE ODPOWIEDZI USTNEJ  
 
Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
- odtwórczo  prezentuje wymagane wiadomości w zakresie podstawowym,  
- tworzy  logiczną i poprawną składniowo wypowiedź jednozdaniową,   
- formułuje  wypowiedzi kilkuzdaniowe, wspomagane przez nauczyciela (pytania pomocnicze), 
- podejmuje próbę zajęcia własnego stanowiska w dyskusji.  
 
Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
- trafnie, samodzielnie prezentuje wymagane wiadomości w zakresie podstawowym, 
- wypowiada się na zadany temat, wspomagany w niewielkim stopniu  przez nauczyciela (pytania 
pomocnicze), 
- podejmuje próby argumentowania własnego stanowiska w dyskusji  i formułowania wniosków, 
- posługuje się podstawowymi terminami i pojęciami teoretycznoliterackimi,  
- stosuje poprawne słownictwo, unika stylu potocznego,  
- stosuje na ogół poprawne konstrukcje składniowe.  
 
Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
- swobodnie i sensownie wypowiada się na zadany temat,  
- poprawnie argumentuje,  
- samodzielnie formułuje wnioski,  
- widzi zależności i związki miedzy zjawiskami,  
- dba o spójność i przejrzystość wypowiedzi,  
- wyraża i uzasadnia własne stanowisko w trakcie prowadzonej dyskusji,  
- podejmuje próby wygłaszania przemówień i referatów;  
- w sposób celowy wprowadza do wypowiedzi nowo poznane słowa, frazeologizmy, terminy 
teoretycznoliterackie,  
- tworzy logiczne i spójne wypowiedzi wielozdaniowe, zgodne z ogólnopolską normą językową,  
- poprawnie konstruuje zdania złożone. 
 
Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą,  a ponadto: 
- wykazuje się bardzo dobrą znajomością materiału programowego,  
- tworzy precyzyjne i spójne wypowiedzi, hierarchizuje elementy treści, 
- umiejętnie włącza się do dyskusji: prezentuje własne stanowisko i punkt widzenia, 
- przemyślanie  i  dojrzale  argumentuje,  formułuje  obiektywne  wnioski,  
- słucha cudzych racji i odnosi się do nich,  
- wygłasza przemówienia, referaty,  
- dokonuje uogólnień, formułuje samodzielne sądy  i spostrzeżenia,  
- sprawnie posługuje się językiem, nowo poznanymi terminami i pojęciami,  
- wypowiada się zgodnie z normą językową, 
 
Na ocenę celującą uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą,  a ponadto: 
- wykazuje krytycyzm, śmiałość argumentacji, samodzielność myślenia i obrony własnego stanowiska  
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w trakcie dyskusji,   formułuje obiektywne i krytyczne wnioski;  
- umiejętnie i swobodnie posługuje się pojęciami abstrakcyjnymi oraz terminami 
teoretycznoliterackimi, 
- proponuje nowatorskie, kreatywne rozwiązania, 
- w pełni prezentuje wiedzę i umiejętności wskazane przez podstawę programową. 
 
 
OCENIANIE PRAC PISEMNYCH (TEMATY OTWARTE) 
 
 Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
- przynajmniej częściowo rozumie temat, częściowo go omawia,  
- podejmuje próby formułowania wniosków,  
- tworzy teksty komunikatywne.  
 
 Na ocenę dostateczną uczeń: 
- rozumie temat, częściowo go rozwija, na ogół właściwie dobiera  materiał i próbuje wykorzystywać go  
w pracy, 
- posługuje się poprawną, prostą argumentacją,  
- formułuje wnioski,  
- poprawnie stosuje określoną formę wypowiedzi (dopuszczalne są uchybienia i brak zachowania 
proporcji w układzie  treści bądź zakłócenia spójności, nieutrudniające jednak zrozumienia tekstu; 
dopuszczalny brak akapitów)  
 
Na ocenę dobrą uczeń: 
- rozumie temat, wystarczająco go  rozwija, 
- właściwie dobiera materiał i poprawnie go wykorzystuje, 
- wyciąga właściwe wnioski, logicznie argumentuje, 
- konsekwentnie stosuje określoną  formę  wypowiedzi (dopuszczalna schematyczna kompozycja, 
sporadyczne zakłócenia spójności tekstu),  
- stosuje urozmaicone  słownictwo (dopuszczalne nieliczne odstępstwa od normy przy zachowaniu 
pełnej komunikatywności  tekstu, sporadyczne zasadnicze błędy ortograficzne i nieliczne drugorzędne, 
nieliczne usterki interpunkcyjne).  
 
Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
- rozumie temat, wyczerpująco go omawia, 
- dobiera materiał w sposób przemyślany i odpowiednio go interpretuje, 
- wyciąga właściwe wnioski, logicznie argumentuje, 
- konsekwentnie stosuje określoną formę wypowiedzi,  
- zachowuje przejrzysty, logiczny układ treści, pełną spójność tekstu,  
- prezentuje indywidualny styl i bogaty zasób słownictwa, 
- tworzy tekst poprawny językowo, interpunkcyjnie i ortograficznie (w przypadku prac odkrywczych, 
bardzo dobrych pod względem treści i formy, dopuszczalne niewielkie usterki językowe, interpunkcyjne 
i ortograficzne) 
 
Na ocenę celującą uczeń posiada umiejętności takie, jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
-  prezentuje bardzo odkrywcze sądy, błyskotliwą argumentację. 
 
Uwaga: przy ocenianiu poprawności zapisu nauczyciel uwzględnia orzeczenia o dysortografii. 
 
OCENIANIE RECYTACJI  
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
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- opanował pamięciowo tekst w ok. 60%,  
- wyraźnie wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie. 
 
Ocenę  dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
- opanował pamięciowo tekst przynajmniej w 80%,  
- wyraźne i w odpowiednim tempie wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,   
- właściwie akcentuje,  
 
Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- opanował pamięciowo tekst (dopuszczalne 2-3 drobne pomyłki),  
- właściwie artykułuje, intonuje; 
- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,   
- dąży  do poprawnej interpretacji głosowej, zgodnej z charakterem utworu  
lub 
- doskonale opanował pamięciowo tekst, właściwie akcentuje i intonuje, wyraźnie wygłasza utwór, ale 
nie dokonuje interpretacji głosowej lub dokonuje interpretacji niezgodnej z charakterem utworu. 
 
Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi na ocenę  dobrą,  a ponadto:  
- interpretuje głosowo utwór, uwzględniając jego specyfikę (np. temat, kompozycję, nastrój), 
 
Ocenę  celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi na ocenę  bardzo dobrą,  a ponadto:  
- przedstawia oryginalną i spójną interpretację tekstu, 
- potrafi wzbudzić zainteresowanie słuchaczy.  
 
*Testy z lektur, sprawdziany wiadomości, kartkówki oceniane są zgodnie z załączoną do nich punktacją. 
 
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (źródła oceny) 

Uczeń ustala się  oceny za:  
- odpowiedź ustną (zarówno sprawdzającą om omówiony materiał, jak i dotyczącą bieżącej lekcji w 
trakcie omawiania nowego materiału) 
- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, 
- recytacje, 
- testy sprawdzające wiadomości, znajomość lektur (sprawdziany i kartkówki) 
- wartość prowadzonych notatek,  
- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości, 
- przygotowane projekty, prezentacje, 
- pracę włożoną w przygotowanie do konkursów przedmiotowych, przedstawień  (dotyczy tylko ocen 
bardzo dobrych i celujących) 
- pracę na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w 
nauce) 
 

Matematyka 

Zofia Daszczyńska 
I. POZIOMY WYMAGAŃ 

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

edukacyjnego oraz w bieżącym roku dla klasy 5, niezbędne na dalszym etapie kształcenia. 
b. Rozumienie 

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

 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 
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 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. 
 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 : 

 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 : 
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  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.  
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. 
 
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, 
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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), 

 z pomocą nauczyciela wykorzystuje źródła informacji o muzyce (słowniki i encyklopedia 
muzyczna, internet) i potrafi je wykorzystać do sformułowania własnej wypowiedzi. 

 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 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, 

 pisemne relacje z wysłuchanego na żywo koncertu muzyki klasycznej. 
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. 
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Plastyka 

Paulina Jordan 
1.SPOSOBY KONTROLI I SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
Ocena z przedmiotu plastyka jest wypadkową ocen z aktywności twórczej uczniów a także 
wiedzy z zakresu historii sztuki, ogólnej wiedzy o sztuce. Na lekcji ocenie bieżącej podlega: 
- przygotowanie do lekcji 
- aktywne uczestnictwo w zajęciach 
- zdolność analizy i syntezy problemów  
- samodzielne, twórcze rozwiązywanie problemów 
- stosunek ucznia do przedmiotu 
 
2.   METODY SPRAWDZANIA WIEDZY 
A. Praktycznej (działalność plastyczna): 
- umiejętność wykonywania prac plastycznych w zakresie malowania, rysowania i innych technik oraz 
komponowanie płaskie i przestrzenne, 
- inwencja twórcza, 
- umiejętność obserwacji, 
- estetyka wykonywanych prac, 
- udział w konkursach plastycznych, udział w życiu kulturalnym szkoły i poza nią (wystawy, imprezy 
artystyczne). 
- rozwijanie własnej twórczości. 
- praca w grupach 
B.         Teoretycznej (wiedza o sztuce,): 
- wypowiedzi ustne,  
- krótkie sprawdziany wiedzy w formie quizu 
- zadania domowe i prace pisemne. 
C. Zeszyt (prowadzenie zeszytu, estetyka). 
- Uczeń jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Uczeń ma 
obowiązek prowadzenia zeszytu i posiadania go na każdą lekcję (chyba że nauczyciel wyjątkowo zapowie 
inaczej). 
 
Przy ocenie prac plastycznych nauczyciel udziela korekty, co pozwala uczniom 
zauważyć i nazwać walory omawianej pracy, ocenie podlegają następujące elementy: 
- trafność doboru środków ekspresji plastycznej do zadanego tematu 
- umiejętne wykorzystanie kompozycji na płaszczyźnie, barw, poprawność zastosowania perspektywy, 
itp. 
- wyraz ogólny (inwencja twórcza) 
- staranne wykonanie. 
 
W ocenie wiedzy o sztuce ocenie podlegają następujące elementy: : 
- walory językowe i adekwatne używanie terminologii plastycznej w wypowiedziach ustnych i pisemnych 
- znajomość dzieł i ich twórców 
 
W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg 
kryteriów:  
99% - 100% - ocena celująca  
95% - 98% - ocena bardzo dobra plus 
90% - 94% - ocena bardzo dobra  
86% - 89% - ocena bardzo dobra minus 
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81% - 85% - ocena dobra plus 
75% - 80% - ocena dobra 
70% - 74% - ocena dobra minus  
65% - 69% - ocena dostateczna plus 
60% - 64% - dostateczna  
55% - 59% - ocena dostateczna minus 
50% - 54% - ocena dopuszczająca plus 
40% - 49% - ocena dopuszczająca  
35% - 39% - ocena dopuszczająca minus 
0% - 30% - ocena niedostateczna 
 
3. FORMY I KRYTERIA OCENIANIA 

Ocena z przedmiotu jest zgodna z przyjętą w szkole 6-ścio stopniową skalą ocen. 

OCENA 1 nie spełnia wymogów oceny pozytywnej 

OCENA 2 wymagania na poziomie podstawowym – niepełnym 

OCENA 3 wymagania na poziomie podstawowym – pełnym 

OCENA 4 wykracza poza poziom podstawowy 

OCENA 5 wymagania na poziomie ponadpodstawowym 

OCENA 6 wykracza poza wymagania programowe 

 

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie V: 

 
Ocena dopuszczająca  
- wyjaśnia, co to są techniki mieszane,  
- opisuje, na czym polegają wybrane techniki mieszane. 
- wyjaśnia, co to jest faktura. 
- wyjaśnia, co to jest forma,  
- odróżnia formę płaską od formy przestrzennej. 
- wyjaśnia, co to jest kompozycja,  
- wymienia zasady harmonijnej kompozycji 
- tłumaczy, co to jest perspektywa,  
- wymienia rodzaje perspektywy 
 
Ocena dostateczna  
-  wyjaśnia, co to są techniki mieszane,  
- opisuje, na czym polegają wybrane techniki mieszane,  
- wykonuje pracę w dowolnej technice mieszanej w sposób ekspresyjny i estetyczny 
- wyjaśnia, co to jest faktura,  
- określa rodzaj faktury w dziełach różnych dyscyplin plastycznych. 
- wyjaśnia, co to jest forma,  
- odróżnia formę płaską od formy przestrzennej,  
- rozróżnia rodzaje form w otaczającym świecie. 
- wyjaśnia, co to jest kompozycja,  
- wymienia zasady harmonijnej kompozycji,  
- podaje rodzaje kompozycji. 
- tłumaczy, co to jest perspektywa,  
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- wymienia rodzaje perspektywy,  
- wyjaśnia rolę perspektywy w dziele sztuki. 
 

Ocena dobra  
- wyjaśnia, co to są techniki mieszane,  
- opisuje, na czym polegają wybrane techniki mieszane,  
- wykonuje pracę w dowolnej technice mieszanej w sposób ekspresyjny i estetyczny 
- wyjaśnia, co to jest faktura,  
- określa rodzaj faktury w dziełach różnych dyscyplin plastycznych,  
- ukazuje fakturę w pracach plastycznych. 
- wyjaśnia, co to jest forma,  
- odróżnia formę płaską od formy przestrzennej,  
- rozróżnia rodzaje form w otaczającym świecie,  
- stosuje różnorodne formy w działaniach plastycznych,  
- wyjaśnia funkcję formy w sztuce. 
- wyjaśnia, co to jest kompozycja,  
- wymienia zasady harmonijnej kompozycji,  
- podaje rodzaje kompozycji,  
- określa rodzaj kompozycji w wybranych reprodukcjach. 
- tłumaczy, co to jest perspektywa,  
- wymienia rodzaje perspektywy,  
- wyjaśnia rolę perspektywy w dziele sztuki,  
- przedstawia na płaszczyźnie trójwymiarowe przedmioty 
 
Ocena bardzo dobra 
- stosuje technikę plastyczną najlepiej wyrażającą temat pracy,  
- łączy różne techniki plastyczne,  
- wyjaśnia znaczenie wyboru określonej techniki dla wymowy dzieła,  
- wyjaśnia, co to są techniki mieszane, 
 - opisuje, na czym polegają wybrane techniki mieszane,  
- wykonuje pracę w dowolnej technice mieszanej w sposób ekspresyjny i estetyczny . 
- wyjaśnia, co to jest faktura,  
- określa rodzaj faktury w dziełach różnych dyscyplin plastycznych, 
 - ukazuje fakturę w pracach plastycznych,  
- wyjaśnia funkcję faktury 
- wyjaśnia, co to jest forma, 
 - odróżnia formę płaską od formy przestrzennej, 
 - rozróżnia rodzaje form w otaczającym świecie,  
- stosuje różnorodne formy w działaniach plastycznych,  
- wyjaśnia funkcję formy w sztuce. 
- zna terminy: gama barwna, kolor lokalny, tonacja, rodzaje gamy barwnej: (szeroka, wąska, ciepła, 
zimna), znaczenie gamy barwnej i tonacji w pracach plastycznych 
- wyjaśnia, co to jest kompozycja,  
- wymienia zasady harmonijnej kompozycji,  
- podaje rodzaje kompozycji,  
- określa rodzaj kompozycji w wybranych reprodukcjach,  
- wykonuje pracę z wykorzystaniem wybranej kompozycji. 
- zna terminy: fresk, willa, krużganek, ramy czasowe sztuki renesansu; malarstwo, rzeźba, architektura 
renesansu – cechy charakterystyczne 
- tłumaczy, co to jest perspektywa,  
- wymienia rodzaje perspektywy,  
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- wyjaśnia rolę perspektywy w dziele sztuki,  
-zna terminy: sztukateria, weduta, ramy czasowe sztuki baroku i klasycyzmu - malarstwo, rzeźba, 
architektura baroku i klasycyzmu – cechy charakterystyczne 
- przedstawia na płaszczyźnie trójwymiarowe przedmioty,  
- stosuje w działaniach plastycznych dany rodzaj perspektywy 
- zna terminy: portal, witraż, maswerk, rozeta, ołtarz oraz ramy czasowe sztuki romańskiej i gotyckiej - 
malarstwo, rzeźba, architektura sztuki romańskiej i gotyckiej – cechy charakterystyczne 
 
Ocena celująca 
- stosuje technikę plastyczną najlepiej wyrażającą temat pracy,  
- twórczo łączy różne techniki plastyczne,  
- wyjaśnia znaczenie wyboru określonej techniki i użytych materiałów dla wymowy dzieła, 
 - wyjaśnia, co to są techniki mieszane,  
- opisuje, na czym polegają wybrane techniki mieszane,  
- wykonuje pracę w dowolnej technice mieszanej w sposób ekspresyjny i estetyczny 
-wyjaśnia funkcję faktury jako środka wyrazu plastycznego,  
- twórczo stosuje fakturę w działaniach plastycznych,  
- wyjaśnia, co to jest faktura,  
- określa rodzaj faktury w dziełach różnych dyscyplin plastycznych,  
- ukazuje fakturę w pracach plastycznych. 
- wyjaśnia, co to jest forma,  
- odróżnia formę płaską od formy przestrzennej,  
- rozróżnia rodzaje form w otaczającym świecie,  
- stosuje różnorodne formy w działaniach plastycznych,  
- wyjaśnia funkcję formy w sztuce,  
- twórczo wykorzystuje formę jako środek wyrazu plastycznego 
- wyjaśnia, co to jest kompozycja,  
- wymienia zasady harmonijnej kompozycji,  
- podaje rodzaje kompozycji,  
- określa rodzaj kompozycji w wybranych reprodukcjach,  
- wykonuje pracę z wykorzystaniem wybranej kompozycji, 
- dobiera kompozycję do tematu pracy,  
- odpowiednimi środkami plastycznymi wyraża określoną kompozycję,  
- odróżnia dobrą kompozycję od złej,  
- omawia rolę kompozycji jako środka wyrazu plastycznego. 
- tłumaczy, co to jest perspektywa,  
- wymienia rodzaje perspektywy,  
- wyjaśnia rolę perspektywy w dziele sztuki,  
- przedstawia na płaszczyźnie trójwymiarowe przedmioty,  
- stosuje w działaniach plastycznych dany rodzaj perspektywy, 
- określa rodzaj perspektywy w wybranych reprodukcjach. 
- świadomie posługuje się terminami: kustosz, eksponat, konserwator zabytków,  
- opisuje wybrane reprodukcje dzieł,  
- pozdaje nazwiska znanych twórców polskich i zagranicznych. 
 

Religia 

s. Aurelia Katarzyna Patrzyk  
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na oceny pozytywne. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
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 zna mały katechizm i potrafi go wymienić z niewielką pomocą nauczyciela, 
 nosi zeszyt i robi systematyczne notatki, 
 odrabia zadania domowe. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie dopuszczającym, 
 samodzielnie wymienia modlitwy i zawartość małego katechizmu, 
 umie przedstawić podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym, 
 umie wymienić Ewangelistów, 
 samodzielnie wymienia autorów Pisma Świętego, 
 potrafi wymienić część ksiąg Pisma Świętego, 
 potrafi wymienić etapy roku liturgicznego. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie dostatecznym, 
 wymienia większość ksiąg Pisma Świętego, 
 płynnie przedstawia opisy stworzenia świata i ich znaczenie, 
 zna i omawia historię grzechu pierworodnego, 
 zna i omawia znaczenie przypowieści ewangelicznych. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie: 

 opanował wiadomości na poziomie dobrym i potrafi je omówić bez pomocy nauczyciela, 
 wie czym jest i potrafi omówić historię zbawienia, 
 zna i samodzielnie omawia dzieje Patriarchów i Proroków, 
 wie czym jest kerygmat, 
 zna i samodzielnie omawia misję, działalność i cuda Jezusa. 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie bardzo dobrym, a ponadto 
 płynnie, bezbłędnie i zupełnie samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami na 

poziomie bardzo dobrym lub 
 jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu biblijnego/teologicznego lub 
 angażuje się i osiąga sukcesy w konkursach religijnych (szkolne, ogólnopolskie, i inne) lub 
 posiada wiedzę wykraczającą ponad materiał, co potwierdza w czasie pracy na katechezie i poza 

nią. 
 

Sposoby sprawdzania osiągnięć 
 

  Ocenie podlegają:   
 odpowiedzi ustne, 
 sprawdziany 40-minutowe, podsumowujące omawiane działy (możliwe także z zeszytem),   
 kartkówki niezapowiedziane, obejmujące materiał trzech lekcji wstecz, 
 kartkówki niezapowiedziane z małego katechizmu, 
 odpowiedzi ustne, obejmujące materiał trzech lekcji wstecz, 
 zadania domowe (W uzasadnionych przypadkach uczeń może zgłosić przed lekcją brak zadania, 

jednak z obowiązkiem uzupełnienia go na najbliższą katechezę), 
 prace wykonane na katechezie, jeśli jakieś były zlecone, 
 prace dodatkowe. 

 
Uczeń ma obowiązek:   
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 w razie nieobecności na sprawdzianie lub kartkówce zaliczyć je w ciągu dwóch tygodni od dnia 
powrotu do szkoły,   

 poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i kartkówki (może też poprawić inne oceny) w 
ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyników. 

 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. 

 

Technika 

Marek Jajkiewicz 
1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: 
1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 
2)motywowanie ucznia do systematycznej pracy; 
3)wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny oraz planowania własnego procesu uczenia 
się; 
4)dostarczanie rodzicom informacji o postępach oraz ewentualnych trudnościach ucznia; 
5)dostarczanie nauczycielom informacji o skuteczności procesu nauczania. 
 
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.Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 

 
-aktywność na lekcji 
-testy, sprawdziany 
-kartkówki 
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-odpowiedź ustna 
-prace wytwórcze 
-zadnie domowe 
-przygotowanie do zajęć 
-zadania dodatkowe 
-udział w konkursach i wystawach 
-zeszyt ćwiczeń 
 
 

4. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji techniki. 

 

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

dzienniczku ucznia) . 

 nieprzygotowanie  uczeń  zgłasza niezwłocznie na początku lekcji. 

 nieprzygotowanie ucznia do lekcji  nie  jest liczone do oceny śródrocznej                                i 

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 

 
 
 
4. 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. 

 
 
6.Wymagania ogólne na poszczególne oceny. 
 
Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń ,który: 
 
-biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach praktycznych; 
-racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach; 
-proponuje nowatorskie rozwiązania; 
-osiąga sukcesy w konkursach technicznych. 
 
 
Ocenę bardzo dobrą powinien otrzymać uczeń, który: 
-opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie 
zależności; 
-w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych; 
-właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp; 
-sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne; 
-potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych; 
 
Ocenę dobrą powinien otrzymać uczeń, który: 
-opanował w stopniu zadawalającym wiadomości określone programem nauczania; 
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-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; 
-ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności; 
-posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami ,  z pomocą nauczyciela wykonuje proste 
operacje technologiczne. 
 
 

7.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 

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

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

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

1. Rozpoznanie i ocena własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej 
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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 

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 
 

1. W zakresie wiedzy. Uczeń: 
1. wymienia kryteria oceny wytrzymałości w odniesieniu do wybranej próby testowej 

(np. test Coopera); 
2. wymienia kryteria oceny siły i gibkości w odniesieniu do wybranej próby testowej (np. 

siły mięśni brzucha, gibkości dolnego odcinka kręgosłupa); 
3. wskazuje grupy mięśniowe odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. 

2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 
1. wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę i 

gibkość oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki; 
2. demonstruje ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne i ćwiczenia gibkościowe, 

indywidualne i z partnerem; 
3. demonstruje ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne wykonywane 

indywidualnie i z partnerem. 
 

II. Aktywność fizyczna. 
 

1)W zakresie wiedzy. Uczeń: 
1. wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i rekreacyjnych gier 

zespołowych; 
2. opisuje zasady wybranej gry rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego; 
3. opisuje podstawowe zasady taktyki obrony i ataku w wybranych grach zespołowych; 
4. wymienia rekomendacje aktywności fizycznej dla swojego wieku (np. Światowej 

Organizacji Zdrowia lub Unii Europejskiej); 
5. definiuje pojęcie rozgrzewki i opisuje jej zasady; 
6. rozumie i opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego. 

2) W zakresie umiejętności. Uczeń: 
7. wykonuje i stosuje w grze: kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i kierunku, 

prowadzenie piłki nogą ze zmianą tempa i kierunku, podanie piłki oburącz i jednorącz 
w ruchu, rzut piłki do kosza z biegu po kozłowaniu (dwutakt), rzut i strzał piłki do 
bramki w ruchu, odbicie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym, rozegranie „na 
trzy”, zagrywkę ze zmniejszonej odległości, rzut i chwyt ringo; 

8. uczestniczy w minigrach oraz grach szkolnych i uproszczonych; 
9. uczestniczy w grze rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego; 
10. organizuje w gronie rówieśników wybraną grę sportową lub rekreacyjną; 
11. wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył z przysiadu; 
12. wykonuje wybrane inne ćwiczenie zwinnościowo-akrobatyczne (np. stanie na rękach 

lub na głowie z asekuracją, przerzut bokiem); 
13. wykonuje układ ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych z przyborem lub bez; 
14. wykonuje dowolny skok przez przyrząd z asekuracją; 
15. wykonuje proste kroki i figury tańców regionalnych i nowoczesnych; 
16. wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego; 
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17. wykonuje bieg krótki ze startu niskiego; 
18. wykonuje rzut małą piłką z rozbiegu; 
19. wykonuje skok w dal po rozbiegu oraz skoki przez przeszkody; 
20. przeprowadza fragment rozgrzewki. 

 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 
 

1)W zakresie wiedzy. Uczeń: 
1. wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji 

sportowej; 
2. omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 
3. wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego; 
4. omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach 

roku. 
2) W zakresie umiejętności. Uczeń: 

5. stosuje zasady asekuracji podczas zajęć ruchowych; 
6. korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; 
7. wykonuje elementy samoobrony (np. zasłona, unik, pad). 
8.  

IV. Edukacja zdrowotna. 
 

1)W zakresie wiedzy. Uczeń: 
1. wyjaśnia pojęcie zdrowia; 
2. opisuje pozytywne mierniki zdrowia; 
3. wymienia zasady i metody hartowania organizmu; 
4. omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą; 
5. omawia zasady aktywnego wypoczynku zgodne z rekomendacjami aktywności 

fizycznej dla swojego wieku (np. WHO lub UE). 
2)W zakresie umiejętności. Uczeń: 

6. wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie 
stojącej, siedzącej i leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych 
czynności; 

7. wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne o charakterze relaksacyjnym; 
8. podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych. 

 
 
KLASY IV-VIII  
 

Kompetencje społeczne. Uczeń: 
1. uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej 

gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom 
sędziego, potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za 
wspólną grę; 

2. pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; 
3. wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania; 
4. wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną; 
5. omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej 

samej i odmiennej płci; 
6. identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju 

oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; 
7. wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych; 
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8. wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych; 
9. współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i 

empatię; 
10. motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o 

niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze). 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (źródła oceny): 

 

 Testy sprawnościowe 

 Odpowiedzi ustne 

 Odpowiedzi pisemne 

 Sprawdziany umiejętności 

 Referat/prezentacja  

 Frekwencja/ zaangażowanie  
 

ZASADY OCENIANIA 
 
Ocena jest wypadkową 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 predyspozycjam; 
-postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, nauczyciela, zaangażowania w przebieg zajęć; 
-rezultatu, czyli informacji o osiągniętych wynikach, dokładności wykonywania zadań, poziomu zdobytej 
wiedzy. 
 

1.Skala ocen:  
 

1- Niedostateczny 
2- Dopuszczający 
3- Dostateczny 
4- Dobry 
5- Bardzo dobry 
6- Celujący 

 
 2.   Podstawą oceny jest „wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikającej ze specyfiki(…) zajęć” (Dz.U. Nr 29,z 2001 r.) 
 
 

3. 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 
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zajęć. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga postępy w osobistym 
usprawnianiu.   
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków. Opanował umiejętności          
i wiadomości na poziomie podstawowym. Wysokie są staranność i sumienność w wykonywaniu zadań                   
i zaangażowanie w przebiegu lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Sprawność fizyczną                           
i motoryczną utrzymuje na poziomie zbliżonym do wcześniejszych wyników. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który opanował podstawowy materiał programowy na przeciętnym 
poziomie ze znacznymi lukami, mimo że jego warunki psychofizyczne wskazują na większe możliwości               
w tym zakresie.Nie bierze aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych, przejawia braki            
w zakresie wychowania społecznego, a jego umiejętności i zaangażowanie są poniżej jego sprawności 
fizycznej. Jest często nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. 
 
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. 
 

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 2 razy 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 

Zwolnienie ucznia, wiążące się z opuszczeniem terenu szkoły jest możliwe wyłącznie po pisemnej 
prośbie rodzica lub prawnego opiekuna. Osoba zwalniająca bierze w tym czasie pełną odpowiedzialność 
za dziecko, co musi być odnotowane w dzienniczku. 

Całoroczne lub śródroczne zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego muszą być dostarczone 
do Siostry Dyrektor. 

Z poszczególnych sprawdzianów zwolnione mogą być osoby posiadające przeciwwskazania do 
wykonywania określonych ćwiczeń (potwierdzone przez lekarza lub higienistkę szkolną). 

Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie(nieobecność, złe samopoczucie) zobowiązany jest 
do uzupełnienia go w ciągu 2 tygodni lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Uczeń, który przystąpił do sprawdzianu otrzymuje co najmniej ocenę dopuszczającą (chyba, że 
odmówi wykonania zadania – otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną). 

 

ZASADY EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

Zasady dopuszczenia i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego zawarte są                                                         
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
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TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 
 ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                                      
z wychowania fizycznego obowiązują na podstawie paragrafu 55* Statutu Szkoły                                                   w 
formie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych                                    
w trakcie całego roku szkolnego. 
 

 


