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SPIS TREŚCI

PZO Zespołu przedmiotów humanistycznych:

- język polski, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, etyka, religia, wiedza  
o kulturze, elementy historii sztuki, muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne;

PZO Zespołu języków obcych:

- język angielski, język francuski, język niemiecki;

PZO Zespołu przedmiotów ścisłych:

- matematyka, fizyka, informatyka, elementy informatyki, zajęcia techniczne;

PZO Zespołu przedmiotów przyrodniczych:

- biologia, przyroda, chemia, geografia, edukacja dla środowiska, edukacja dla bezpieczeństwa,  
podstawy przedsiębiorczości;

PZO Zespołu przedmiotów rekreacyjno-sportowych:

- wychowanie fizyczne, pierwsza pomoc przedmedyczna, wychowanie do życia w rodzinie.

Przedmiotowe Zasady Oceniania - język polski
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1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

•prace klasowe,

•testy,

•sprawdziany,  

•praca ucznia na lekcji: indywidualna i w grupie - aktywność,

•odpowiedź ustna z bieżącego materiału,

•pisemne prace domowe,

•indywidualne osiągnięcia ucznia,

•recytacja.

2. Kryteria wystawiania ocen:

Przy ocenie wypowiedzi ustnej ucznia nauczyciel bierze pod uwagę następujące czynniki:

•zakres wiadomości z przedmiotu;

•umiejętność komunikowania się;

•umiejętność rozwiązywania problemów na poziomie P;

•kulturę językową;

•umiejętność uzasadniania, argumentowania, analizowania i syntetyzowania;

•gotowość do stosowania wiedzy z innych przedmiotów na języku polskim;

•nawiązania do kontekstów;

•kompozycję wypowiedzi;

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

•ma zakres wiadomości szerszy, niż stanowią to wymagania programowe (samokształcenie);

•przedstawia treści powiązane ze sobą w  sposób logiczny;

•samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych;

•przywołuje różne konteksty (np.: filozoficzny, historyczny, biograficzny);

•swobodnie posługuje się terminologią naukową, mówi poprawnym językiem;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

•w sposób wyczerpujący opanował  materiał;  jego  wiadomości  są  powiązane i  przekazywane zgodnie  z logicznym 
układem;

•umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce;

•w sposób poprawny i precyzyjny posługuje się terminologią przedmiotu;

•mówi poprawnym językiem.

W sytuacjach typowych uczeń umie:

•wskazać związki omawianych epok z kulturą powszechną,
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•ustalić konteksty filozoficzne i estetyczne, społeczno-polityczne i wykorzystać je w interpretacji utworu.

W sytuacjach problemowych uczeń umie:

•analizować i oceniać zjawiska literackie omawianych epok,

•analizować, oceniać i syntetyzować zjawiska kulturowe epok,

•wskazać związki epok z kulturą powszechną na podstawie dzieł poznanych w trakcie samodzielnej pracy,

•wykorzystać wiedzę z różnych źródeł w interpretacji utworów i faktów literackich,

•interpretować różne znaki kultury,

•analizować teksty literackie ze wskazaniem poznanych środków stylistycznych,

•redagować własne teksty i dokonywać ich korekty,

•oceniać i wartościować teksty literackie i postawy bohaterów,

•dowieść swojej racji w ocenie dzieł kultury,

•zabrać konstruktywny głos w dyskusji,

•wykrywać treści uniwersalne w dziełach kultury,

•gromadzić, porządkować i wykorzystywać materiały ze źródeł naukowych.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

•opanował materiał; jego wiadomości w danym zakresie są logicznie powiązane;

•inspirowany przez nauczyciela wyjaśnia zjawiska, umiejętnie je interpretuje;

•podstawowe pojęcia wyjaśnia za pomocą terminów naukowych;

•redaguje wypowiedź klarowną w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne i składniowe.

W sytuacjach typowych uczeń umie:

•wskazać funkcjonowanie różnych motywów w literaturze innych epok,

•scharakteryzować idee filozoficzne omawianych epok,

•wskazać podobieństwa między dziedzinami sztuki,

•nazwać  i objaśnić funkcje środków stylistycznych, charakterystycznych dla danej epoki czy tekstu,

•charakteryzować bohaterów utworów literackich w kontekście epoki,

•powiązać fakty literackie z nurtami filozoficznymi,

•analizować typowe dla epoki teksty ze wskazaniem dominanty interpretacyjnej,

•określić różnice i podobieństwa w odczytywaniu, funkcjonowaniu motywów w literaturze różnych epok,

•ustalić szerszy kontekst interpretacyjny utworu (sytuacja narodu, społeczeństwa, prądy umysłowe epoki),

•interpretować poznane utwory w konwencjach gatunkowych i prądów artystycznych epoki,

•wskazać cechy gatunku literackiego w tekście.

W sytuacjach problemowych uczeń umie:

•rozwiązywać problemy postawione w toku pracy nad lekturą,
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•ocenić bohaterów utworów w kontekście epoki,

•gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedziach ustnych i pisemnych materiały z różnych źródeł,

•zabrać głos w dyskusji (z odwołaniem do cytatów, utworów, epoki).

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

•wiadomości ograniczył do treści podstawowych;

•prawie poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia;

•wyjaśnia ważniejsze zjawiska przy pomocy nauczyciela;

•stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela;

•popełnia  nieliczne błędy,  ma przeciętny zasób słownictwa; jego język jest zbliżony do potocznego, a  wypowiedź 
fragmentaryczna.

Zapamiętanie:

•uczeń potrafi podać cechy utworów i gatunków literackich poznanych epok,

•wymienić przedstawicieli poznanych kierunków artystycznych w sztuce i literaturze,

•zna treść utworów literackich.

Rozumienie:

•uczeń potrafi wyjaśnić definicje wskazane przez nauczyciela jako podstawowe,

•wyjaśnić idee dominujące w epokach,

•zilustrować przykładem wyjaśniane definicje, pojęcia,

•posługiwać się terminami związanymi z poznawanymi epokami,

•wskazać utwory  kontynuujące tradycje literackie,

•wyróżnić cechy kierunków artystycznych poznanych epok i podać przykładowe dzieła,

•rozpoznać cytaty.

W sytuacjach typowych uczeń umie:

•powiązać fakty literackie z wydarzeniami historycznymi,

•scharakteryzować bohaterów literackich  i wzorce osobowe poznanych epok,

•określić związki między literaturą epok pokrewnych (np. antyk – renesans),

•porównać epoki pod względem różnic światopoglądowych,

•odnajdywać hasła epoki w tekstach literackich,

•ustalić kontekst interpretacyjny.

Na oceną dopuszczającą uczeń:

•ma wiadomości  podstawowe, nieusystematyzowane,

•słabo rozumie podstawowe uogólnienia, podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk;

•stosuje wiedzę wyłącznie w sytuacjach typowych przy pomocy nauczyciela;

•popełnia liczne błędy, ma trudności w formułowaniu myśli, ubogie słownictwo, nieporadny styl.
Strona 5 z 54



Zapamiętanie:

Uczeń potrafi:

•wymienić tytuły i autorów utworów literackich wskazanych w liście lektur,

•wymienić bohaterów literackich poznanych utworów i podjąć próbę scharakteryzowania ich,

•podać kolejność zdarzeń,

•wskazać czas i miejsce akcji utworu,

•podać główne idee poznanych epok,

•wskazać ramy czasowe epok,

•odtworzyć z pamięci definicje pojęć wskazanych przez nauczyciela ( podstawowych )

•wykazać się znajomością nazw i pojęć gatunków literackich,

•zna podstawowe pojęcia z gramatyki.

Rozumienie:

•uczeń potrafi wskazać cechy wzorów osobowych omawianych epok,

•wskazuje podstawowe cechy danego gatunku literackiego.

W sytuacjach typowych uczeń umie:

•określić cechy gatunków literackich.

Uczeń, który nie spełnia wymagań przynajmniej na ocenę dopuszczającą, otrzymuje stopień niedostateczny.

3. Ocenianie prac pisemnych:

zgodne z WZO:

Poziom podstawowy

100% - 91%          bdb

90% - 75%            db

74% - 56%            dst

55% - 40%            dop

39% - …..              ndst

Poziom rozszerzony

100% - 95%          celujący

94% - 90%            bdb

89% - 75%            db

74% - 56%            dst

55% - 40%            dop

39% - ….              ndst

Zgodnie  z  kryteriami  maturalnymi  -  uczeń,  który  popełni  w  pracy  pisemnej  błąd  kardynalny  świadczący 
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o nieznajomości lektury, otrzymuje ocenę niedostateczną.

4. Ocenianie sprawdzianów krótkich i testów wiadomości

1. Sprawdziany krótkie obejmują materiał opracowany na trzech ostatnich jednostkach tematycznych.

2. Testy wiadomości obejmują wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału i muszą być zapowiedziane co najmniej 
tydzień przed terminem ich przeprowadzenia.

3. Oceny ze sprawdzianów krótkich nie podlegają poprawieniu.

4. Oceny z testów wiadomości mogą być poprawiane na ogólnych zasadach przyjętych w szkole.  

5. Ocenianie recytacji

1. Uczeń osiągnął poziom wymagań podstawowych w zakresie recytacji i inscenizacji, jeśli:

•opanował pamięciowo fragment prozy lub wiersza;

•mówi poprawnie;

2. Uczeń osiągnął poziom wymagań ponadpodstawowych w zakresie recytacji i  inscenizacji, jeżeli – po spełnieniu 
wymagań podstawowych – dodatkowo:

•dba o estetykę wypowiedzi, mówi wyraźnie, z zaznaczeniem akcentów logicznych i uczuciowych;

•recytuje utwory poetyckie w sposób twórczy.

3. Na poziomie wymagań podstawowych ocenienie recytacji, inscenizacji stopniem dopuszczającym lub dostatecznym 

będzie zależało od jakości spełnionych na ten poziom warunków.

4. Wystawienie oceny bardzo dobrej lub dobrej zależy od stopnia spełnienia wymagań na poziom ponadpodstawowy.

5. Ocenę celującą za recytację lub inscenizację otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania w zakresie podstawowym 

i ponadpodstawowym, a dodatkowo:

•stosuje zachowania pozawerbalne;

•w swoich wypowiedziach stosuje elementy stylu retorycznego, wzbogaca ekspresję wypowiedzi;

•dba o prawidłową dykcję, intonację; rozumie rolę gestów, mimiki;

6. Sposoby poprawiania ocen oraz informowania uczniów i rodziców o wynikach

1. Poprawa ocen niedostatecznych z prac kontrolnych jest dopuszczalna w terminie wskazanym przez nauczyciela.

2. Zasady oceniania poprawy są takie same, jak sprawdzianu pisanego w pierwszym terminie.

3. We wszelkich innych kwestiach zasady reguluje Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

4. O  sposobie dostępności prac decyduje nauczyciel przedmiotu.

Przedmiotowe Zasady Oceniania
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•historia w gimnazjum

•historia w liceum

•historia i społeczeństwo

•wiedza o społeczeństwie

•etyka

 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

•testy,

•kartkówki,

•sprawdziany,

•praca ucznia na lekcji: indywidualna i w grupie - aktywność,

•odpowiedź ustna z bieżącego materiału,

•pisemne prace domowe,

•indywidualne osiągnięcia ucznia,

•praca ze źródłami,

•zeszyty ćwiczeń (tylko w gimnazjum),

•wiadomości z Polski i ze świata, tzw. „prasówka” (tylko gimnazjum)

2. Kryteria wystawiania ocen:

Przy ocenie wypowiedzi ustnej ucznia nauczyciel bierze pod uwagę następujące czynniki:

•zakres wiadomości z przedmiotu;

•umiejętność komunikowania się;

•kulturę językową;

•umiejętność uzasadniania, argumentowania , analizowania i syntetyzowania;

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

•ma zakres wiadomości szerszy, niż stanowią to wymagania programowe (samokształcenie);

•przedstawia treści powiązane ze sobą w  sposób logiczny;

•samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych;

•swobodnie posługuje się terminologią naukową, mówi poprawnym językiem;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

•w sposób wyczerpujący opanował  materiał;  jego  wiadomości  są  powiązane i  przekazywane zgodnie  z logicznym 
układem;
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•umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce;

•w sposób poprawny i precyzyjny posługuje się terminologią przedmiotu; mówi poprawnym językiem.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

•opanował materiał; jego wiadomości w danym zakresie są logicznie powiązane;

•inspirowany przez nauczyciela wyjaśnia zjawiska, umiejętnie je interpretuje;

•podstawowe pojęcia wyjaśnia za pomocą terminów naukowych;

•redaguje wypowiedź klarowną w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne błędy.           

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

•wiadomości ograniczył do treści podstawowych;

•prawie poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia;

•wyjaśnia ważniejsze zjawiska przy pomocy nauczyciela;

•stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela;

•popełnia  nieliczne błędy, ma przeciętny zasób słownictwa.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

•ma wiadomości  podstawowe, nieusystematyzowane,

•słabo rozumie podstawowe uogólnienia, podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk;

•stosuje wiedzę przy pomocy nauczyciela;

•popełnia liczne błędy, ma trudności w formułowaniu myśli, ubogie słownictwo.

3. Ocenianie prac pisemnych (zgodne z WZO):

Poziom podstawowy

100% - 91%           bdb

90% -  75%            db

74% -  56%            dst

55% -  40%            dop

39% -   0%             ndst

Poziom rozszerzony (tylko historia)

100% - 95%           cel

94% -  90%            bdb

89% -  75%            db

74% -  56%            dst

55% -  40%            dop

39% -   0%             ndst

4. Ocenianie sprawdzianów krótkich i testów wiadomości

1. Sprawdziany krótkie obejmują materiał opracowany na trzech ostatnich jednostkach tematycznych.
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2. Testy wiadomości obejmują wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału i muszą być zapowiedziane co najmniej 
tydzień przed terminem ich przeprowadzenia.

3. Oceny ze sprawdzianów krótkich nie podlegają poprawieniu.

4. Oceny z testów wiadomości mogą być poprawiane na ogólnych zasadach przyjętych w szkole.

5. Sposoby poprawiania ocen i informowania uczniów i rodziców o wynikach

1. Poprawa ocen niedostatecznych z prac kontrolnych jest dopuszczalna w terminie wskazanym przez nauczyciela.

2. Zasady oceniania poprawy są takie same jak sprawdzianu pisanego w pierwszym terminie.

3. We wszelkich innych kwestiach zasady regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

4. O  sposobie dostępności prac decyduje nauczyciel przedmiotu.
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Przedmiotowe Zasady Oceniania

•wiedza o kulturze

•elementy historii sztuki

1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:  

•prezentacje, np. multimedialne,

•kartkówki,

•sprawdziany z wiadomości,

•aktywność na lekcji,

•praca w grupie,

•prace domowe - np. prace plastyczne,

•udział ucznia w konkursach i olimpiadach artystycznych (zdobycie jednego z pierwszych miejsc lub przejście 

do następnego etapu równe jest ocenie celującej, za sam udział w jednej z tych form uczeń uzyskuje ocenę 

bardzo dobrą),

•aktywny udział ucznia w życiu kulturalnym szkoły lub miasta.

Bieżące ocenianie postępów ucznia uwzględnia:

a) wiedzę:

•wiedzę bieżącą, zdobywaną z lekcji na lekcję,

•wiedzę teoretyczną sprawdzaną poprzez ćwiczenia, sprawdziany czy testy,

b) postawę twórczą i aktywność:

•zainteresowanie i zaangażowanie w procesie nauki,

•udział w dyskusjach i ćwiczeniach lekcyjnych ,

•postępy w zdobywaniu umiejętności artystycznych związanych z realizacją programu nauczania,

c) stopień samodzielności w rozumieniu i interpretowaniu zjawisk kultury oraz sztuki dawnej i współczesnej.

2. Kryteria wystawiania ocen:

Stopień niedostateczny (1)

Uczeń:

•nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

•nie interesuje się procesem dydaktycznym;

•nie uczestniczy w lekcji;

•nie przygotowuje zadań domowych;

•lekceważy obowiązki szkolne.

Stopień dopuszczający (2)

Uczeń:

•ma wiedzę określoną w podstawie programowej ze znacznymi brakami;

•sytuuje najważniejsze wydarzenia z dziejów kultury w czasie i przestrzeni;

•dostrzega związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zjawiskami w kulturze;

•przedstawia z pomocą nauczyciela, w formie ustnej i pisemnej, poglądy na temat tekstów kultury;

•odszukuje najważniejsze informacje w źródłach pisanych.
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Stopień dostateczny (3)

Uczeń:

•ma wiedzę określoną w podstawie programowej z niewielkimi brakami;

•wiąże zjawiska kulturowe w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;

•w opisie wytworów kultury odróżnia fakty od opinii;

•formułuje ustne i pisemne wypowiedzi zawierające własne poglądy na temat tekstów kultury;

•uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych.

Stopień dobry (4)

Uczeń:

•ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w typowych 

sytuacjach;

•porównuje informacje zawarte w różnych źródłach i korzysta z nich ze zrozumieniem;

•przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;

•samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji tekstu kultury;

•uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i formułuje opinie na ich temat.

Stopień bardzo dobry (5)

Uczeń:

•ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w sytuacjach 

problemowych;

•analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach, a także samodzielnie je interpretuje;

•potrafi odnieść się do kilku odmiennych interpretacji danego tekstu kultury;

•uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i samodzielnie je ocenia;

•aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji.

Stopień celujący (6)

Uczeń spełnia wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia bardzo dobrego, a ponadto:

•zgłębia literaturę dotyczącą sztuki oraz wydarzeń kulturalnych i stosuje tę wiedzę w różnych sytuacjach 

problemowych;

•samodzielnie rozwija zainteresowania związane z kulturą i sztuką;

•potrafi zainteresować swoją wiedzą innych uczniów;

•uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i podejmuje własne inicjatywy kulturotwórcze.

3. Obowiązuje następująca skala procentowa ocen za sprawdziany z wiadomości, kartkówki itp. zgodna 

z WZO:

 0 – 39% - niedostateczny

 40 – 55% - dopuszczający

 56 – 74% - dostateczny

 75 – 90% - dobry

 91 – 100% - bardzo dobry

4. Krótkie prace kontrolne (kartkówki)

•Za  pomocą  krótkich  prac  kontrolnych  (kartkówek)  sprawdzana  jest  wiedza  z  ostatnich  trzech 

przeprowadzonych tematów lekcyjnych.
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•Krótkie prace kontrolne nie muszą być zapowiadane.

•Na udzielenie odpowiedzi w krótkich pracach kontrolnych przeznaczonych jest ok. 15 minut.

•Nauczyciel określa dokładny termin poprawy.

5. Duże prace kontrolne (sprawdziany)

•Duże prace kontrolne obejmują wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin szeroko pojętej wiedzy o kulturze . 

Prace są zapowiedziane z 1 lub 2 – tygodniowym wyprzedzeniem.

•Na udzielanie odpowiedzi w pracach kontrolnych przeznaczona jest jedna godzina lekcyjna.

•Przy ocenianiu obowiązuje zakres procentowy zgodny z WZO.

6. Praca domowa i inne prace dodatkowe

•Prace domowe mają na celu uzupełnienie, powtórzenie, ugruntowanie wiedzy omówionej na lekcji.

•Prace dodatkowe są niezbędne w kształceniu umiejętności ucznia na lekcji WOK-u i historii sztuki  

(np.  prace plastyczne).

•Prezentacje  są  podsumowaniem  pracy  nad  danym  zagadnieniem  lub  propozycją  uczniowskiego 

spojrzenia na określony temat.

•Ocenia się je wg następujących kryteriów:

1. Zgodność z tematem

2. Oryginalność

3. Estetyka

4.Wkład pracy ucznia

7. Aktywność na lekcji

Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą:

•plusów – aby otrzymać ocenę bdb uczeń musi uzyskać pięć plusów; ocenie podlega także prezentacja  

na forum klasy w zależności od jej poziomu;

•wzmocnienia ucznia przez pochwałę ustną lub pisemną.

8. Sposób poprawiania ocen i informowania o nich uczniów i rodziców

•Sprawdzone prace pisemne są  przekazywane uczniom.

•Uczeń może poprawić pracę, za którą uzyskał ocenę niedostateczną, w terminie wskazanym przez 

nauczyciela.

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Strona 13 z 54



•religia w gimnazjum

•religia w liceum

 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

•testy,

•kartkówki,

•sprawdziany,

•praca ucznia na lekcji: indywidualna i w grupie - aktywność,

•odpowiedź ustna z bieżącego materiału,

•pisemne prace domowe,

•indywidualne osiągnięcia ucznia,

•praca ze źródłami,

•zeszyty ćwiczeń (tylko w gimnazjum),

•zeszyt (w liceum).

2. Kryteria wystawiania ocen:

Przy ocenie wypowiedzi ustnej ucznia nauczyciel bierze pod uwagę następujące czynniki:

•zakres wiadomości z przedmiotu;

•umiejętność komunikowania się;

•kulturę językową;

•umiejętność uzasadniania, argumentowania , analizowania i syntetyzowania;

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

•ma zakres wiadomości szerszy, niż stanowią to wymagania programowe (samokształcenie);

•przedstawia treści powiązane ze sobą w sposób logiczny;

•samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych;

•swobodnie posługuje się terminologią właściwą dla religii, mówi poprawnym językiem;

•angażuje  się  w  prace  i  zajęcia  pozalekcyjne  np.:  w  ramach  koła  teologicznego,  w  wolontariacie,  poprzez  
wykonywanie plansz i gazetek religijnych itp;

•uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

•w  sposób  wyczerpujący  opanował  materiał;  jego  wiadomości  są  powiązane  i   przekazywane  zgodnie 
z logicznym układem;

•umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce ;

•w sposób poprawny i precyzyjny posługuje się terminologią przedmiotu; mówi poprawnym językiem;

•aktywnie uczestniczy w lekcjach religii;
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•w pełni zna „Mały Katechizm”;

•wzorowo prowadzi zeszyt;

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

•opanował materiał; jego wiadomości w danym zakresie są logicznie powiązane;

•inspirowany przez nauczyciela wyjaśnia zjawiska, umiejętnie je interpretuje;

•podstawowe pojęcia wyjaśnia za pomocą terminów właściwych dla przedmiotu;

•redaguje wypowiedź klarowną w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne błędy;

•wykazuje się dobrą znajomością „Małego Katechizmu”;

•prowadzi zeszyt;          

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

•wiadomości ograniczył do treści podstawowych;

•prawie poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia;

•wyjaśnia ważniejsze zjawiska przy pomocy nauczyciela;

•stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela;

•popełnia  nieliczne błędy, ma przeciętny zasób słownictwa;

•wykazuje się podstawową znajomością „Małego Katechizmu”;

•prowadzi zeszyt;

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

•ma wiadomości  podstawowe, nieusystematyzowane,

•słabo rozumie podstawowe uogólnienia, podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk;

•stosuje wiedzę przy pomocy nauczyciela;

•popełnia liczne błędy, ma trudności w formułowaniu myśli, posługuje się ubogim słownictwem;

•w stopniu niepełnym zna „Mały Katechizm”;  

3. Ocenianie prac pisemnych (zgodne z WZO):

100% - 91%           bdb

90% -  75%            db

74% -  56%            dst

55% -  40%            dop

39% -   0%             ndst

4. Ocenianie sprawdzianów krótkich i testów wiadomości

1. Sprawdziany krótkie obejmują materiał opracowany na trzech ostatnich jednostkach tematycznych.

2. Testy wiadomości obejmują wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału i muszą być zapowiedziane co 
najmniej tydzień przed terminem ich przeprowadzenia.

3. Oceny ze sprawdzianów krótkich nie podlegają poprawieniu.
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4. Oceny z testów wiadomości mogą być poprawiane na ogólnych zasadach przyjętych w szkole.

  

 5. Sposoby poprawiania ocen i informowania uczniów i rodziców o wynikach:

•Poprawa ocen niedostatecznych z prac kontrolnych jest dopuszczalna w terminie wskazanym przez nauczyciela.

•Zasady oceniania poprawy są takie same jak sprawdzianu pisanego w pierwszym terminie.

•We wszelkich innych kwestiach zasady regulują Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania

•O  sposobie dostępności prac decyduje nauczyciel przedmiotu.

Przedmiotowe Zasady Oceniania - muzyka i zajęcia artystyczne

1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

- śpiew indywidualny,
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- śpiew w grupie,

- prezentacje wybranych grup muzycznych,

- praca ucznia na lekcji: indywidualna i w grupie - aktywność,

- odpowiedź ustna z bieżącego materiału,

- prace domowe (przygotowywanie ciekawostek z życia muzycznego)

- indywidualne osiągnięcia ucznia.

2. Kryteria wystawiania ocen:

•poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia,

•indywidualny wkład pracy ucznia, potrzebny do realizacji określonych działań muzycznych,

•postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań,  

•uzyskany poziom wiedzy i umiejętności, w zakresie różnych form aktywności muzycznej i wiadomości z teorii 
muzyki,

•postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,

•podejmowanie  przez  ucznia  dodatkowych  zadań  muzycznych,  włączanie  się  w  życie  artystyczne  szkoły 
i środowiska,    

•uczestnictwo w zajęciach,

•umiejętność formułowania przez ucznia problemów, wyciągania wniosków,

•poszukiwanie własnych rozwiązań, umiejętność obrony swoich poglądów.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

opanował  zakres  wiadomości  i  umiejętności  objętych  podstawą   programową  w  stopniu  bardzo   dobrym 
i dodatkowo:

•czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

•wykazuje zainteresowanie muzyką (np. bierze udział w koncertach),   

•podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy 
i szkoły),

•reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował zakres wiedzy i umiejętności  w wysokim stopniu, a ponadto:

•wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,

•wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,

•uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,

•starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne,  

•potrafi obronić swoje poglądy i postawę twórczą.  

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, a także:

•zwykle pracuje systematycznie i efektywnie - zarówno indywidualnie, jak i w grupie,
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•poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,

•odpowiednio wywiązuje się z części zadań oraz powierzonych mu ról,

•najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 opanował zakres wiedzy i umiejętności  w stopniu poprawnym oraz:

•nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,

•rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,

•czasami poprawnie formułuje wnioski,

•ma problemy z obroną swoich poglądów,

•najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

•nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,

•biernie uczestniczy w dyskusjach,

•niestarannie wykonuje ćwiczenia,

•nie formułuje własnych wniosków.

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

•nawet  w stopniu elementarnym nie opanował  materiału  i  nie  nabył  umiejętności  wskazanych  w programie 
nauczania.

3. Sposoby poprawiania ocen oraz informowania uczniów i rodziców o wynikach:

•Poprawa ocen niedostatecznych z prac kontrolnych jest dopuszczalna w terminie wskazanym przez nauczyciela.

•Zasady oceniania poprawy są takie same, jak sprawdzianu pisanego w pierwszym terminie.

•We wszelkich innych kwestiach zasady regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

Przedmiotowe Zasady Oceniania - plastyka

1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

•zapamiętanie i rozumienie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas lekcji oraz nauki własnej;
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•wykorzystywanie  wiedzy  teoretycznej  w  praktyce,  prawidłowa  interpretacja  i  samodzielne  rozwiązywanie 
problemów związanych z przedmiotem, poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych, umiejętność pracy w 
grupie;

•samodzielność i aktywność podczas lekcji, kreatywne podejście do zadań i problemów, artystyczna działalność 
pozalekcyjna.

2. Kryteria wystawiania ocen:

•poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

•indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań plastycznych,

•postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań,

•uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej  i wiadomości z teorii 
sztuki,  

•postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki ,

•podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,

•rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań plastycznych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

opanował  zakres  wiadomości  i  umiejętności  objętych  podstawą   programową  w  stopniu  bardzo   dobrym 
i dodatkowo:

•czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

•wykazuje zainteresowanie plastyką,   

•podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy 
i szkoły),

•reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

•opanował zakres wiedzy i umiejętności  w wysokim stopniu, a ponadto:

•wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,

•wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,

•uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,

•starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne.

•potrafi obronić swoje poglądy i postawę twórczą.  

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, a także:

•zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, zarówno indywidualnie, jak i w grupie,

•poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,

•odpowiednio wywiązuje się z części zadań oraz powierzonych mu ról,

•najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe,

•wykonuje prace jak najlepiej potrafi.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
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opanował zakres wiedzy i umiejętności  w stopniu poprawnym oraz:

• nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,

•rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,

•czasami poprawnie formułuje wnioski,

•ma problemy z obroną swoich poglądów,

•najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe

•często jest nieprzygotowany (brak przyborów np. kredek,ołówka,kartki).

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

•nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,

•biernie uczestniczy w dyskusjach,

•niestarannie wykonuje ćwiczenia plastyczne,

•nie formułuje własnych wniosków.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który,

•nawet  w stopniu elementarnym nie opanował  materiału  i  nie  nabył  umiejętności  wskazanych  w programie 
nauczania.

3. Sposoby poprawiania ocen oraz informowania uczniów i rodziców o wynikach:

•Poprawa ocen niedostatecznych z prac kontrolnych jest dopuszczalna w terminie wskazanym przez nauczyciela.

•Zasady oceniania poprawy są takie same, jak sprawdzianu pisanego w pierwszym terminie.

•We wszelkich innych kwestiach zasady regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

     

  

Przedmiotowe Zasady Oceniania – języki obce

Przedmiotowe  Zasady  Oceniania  są  rozwinięciem  Wewnątrzszkolnych  Zasad  Oceniania, 

uwzględniającym specyfikę uczenia się i nauczania języków obcych.

W sprawach, które nie zostały uregulowane w PzO, obowiązują przepisy WZO.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Szczegółowy wykaz czynności  ucznia na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym w zakresie 

opanowania wiadomości i sprawności językowych umieszczony jest w planie wynikowym w formie tematów 

zajęć dla każdego poziomu zaawansowania. Znajomość i zrozumienie zagadnień leksykalno – gramatycznych 
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sprawdzane są za pomocą zadań testowych z wykorzystaniem technik stosowanych w procesie nauczania.

Umiejętności podlegające ocenie obejmują następujące sprawności językowe:

•rozumienie tekstu czytanego,

•rozumienie ze słuchu,

•mówienie,

•pisanie.

Sprawności  rozumienia tekstu czytanego i rozumienia ze słuchu  sprawdzane są za pomocą następujących 

technik:

•zadania wielokrotnego wyboru,

•zadania prawda/fałsz,

•odpowiedzi na pytania do tekstu,

•podanie informacji  przekazanych w sposób bezpośredni/pośredni,  za pomocą innych wyrażeń,  niż 

w zdaniu lub analizy całego tekstu i powiązania faktów,

•porządkowanie wydarzeń w kolejności, w jakiej występują w tekście,

•przyporządkowanie tytułów poszczególnym częściom tekstu,

•przyporządkowanie brakujących zdań w tekście,

•wyszukanie w tekście zdań/wyrażeń o podobnym znaczeniu.

Sprawność mówienia sprawdzana jest za pomocą następujących technik:

•głośne czytanie tekstu,

•odgrywanie ról/tworzenie dialogów,

•odpowiedzi na pytania, dyskusja,

•prezentacja tematu.

Sprawność pisania sprawdzana jest za pomocą następujących technik:

•pytania rozszerzonej wypowiedzi,

•wypełnianie ankiet, kwestionariuszy,

•pisanie  krótkiej  i  dłuższej  formy użytkowej  (zaproszenie,  kartka  z  wakacji,  notatka,  list  formalny 

i nieformalny),

•swobodna wypowiedź na zadany temat.

2. Ogólne kryteria oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

•posiada i stosuje wiadomości ponadprogramowe,

•bezbłędnie rozumie teksty pisane i komunikaty ustne przy normalnym tempie mowy,

•wypowiada  się  swobodnie  i  płynnie,  posługując  się  bogatą  leksyką  i  wszystkimi  strukturami 

gramatycznymi,

•twórczo wykorzystuje zdobytą wiedzę i korzysta z różnych źródeł w celu jej doskonalenia,

•uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach językowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

•opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności na danym poziomie zaawansowania,

•dobrze rozumie tekst pisany lub wypowiedziany,

•naturalnie reaguje w różnych sytuacjach językowych,

•wypowiada się wyczerpująco w mowie i piśmie na dany temat.
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

•opanował prawie w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności na danym poziomie zaawansowania,

•prawidłowo rozumie tekst komunikatów,

•w wypowiedziach ustnych popełnia błędy, które nie zakłócają komunikacji,

•w wypowiedziach pisemnych odtwórczo korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

•częściowo rozumie teksty czytane i komunikaty ustne,

•stosuje podstawowy zasób słownictwa i struktur językowych,

•popełnia błędy fonetyczne i leksykalno-gramatyczne,

•wypowiada się odtwórczo i schematycznie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

•rozumie tekst pisany lub komunikat słowny fragmentarycznie,

•biernie uczestniczy w procesie komunikacji,

•nie potrafi samodzielnie nawiązać ani kontynuować rozpoczętej rozmowy,

•czytając, popełnia liczne błędy,

•posługuje się ubogą leksyką,

•wykazuje nieznajomość struktur gramatycznych.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

•nie rozumie tekstów pisanych,

•ma trudności ze zrozumieniem pytań i poleceń,

•nie potrafi reagować na polecenia,

•nie opanował podstawowych struktur gramatycznych,

•posługuje się ubogim słownictwem, popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i składniowe, 

uniemożliwiające komunikację.

3. Narzędzia pomiaru osiągnięć:

1)Wypowiedzi ustne:

•odgrywanie ról, tworzenie dialogów,

•wypowiedź na dany temat,

•głośne czytanie,

•dyskusja,

•praca na lekcji.

1)Prace pisemne:

•prace klasowe,

•sprawdziany,

•testy leksykalno-gramatyczne,

•kartkówki,

•wypowiedź na dany temat,

•zadania domowe.

4. Pisemne prace kontrolne oceniane są według następującej skali procentowej:

•celujący – powyżej 90% ogólnej punktacji + zadania dodatkowe,

•bardzo dobry – powyżej 90%,
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•dobry – 75% - 90%,

•dostateczny – 56% - 74%,

•dopuszczający – 40% - 55%,

•niedostateczny – poniżej 40%.

5. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:
K R Y T E R I U M

TREŚĆ SŁOWNICTWO
KOMUNIKACJA, 

WYMOWA, AKCENT
POPRAWNOŚĆ 

GRAMATYCZNA PŁYNNOŚĆ

OCENA

W zakresie 
treści 

wypowiedź  
można określić  

jako:

Słownictwo zawarte 
w wypowiedzi można 

określić jako:

Ze względu na zachodzącą 
komunikację oraz 
wymowę i akcent,  
rozmowę (dialog,  

odgrywanie ról) lub  
wypowiedź można określić  

jako:

Ze względu na  
poprawność  

gramatyczną, 
wypowiedź można 

określić jako:

Ze względu na  
płynność, dłuższą 
wypowiedź można 

określić jako:

celująca

Pełna, 
zawierająca 
wszystkie 
wymagane 
informacje 

przekazane w 
sposób 

rozszerzony, 
znacznie 

wykraczający 
poza poziom 
obowiązujący

Bardzo bogate 
i zróżnicowane, 

w sposób swobodny 
i różnorodny 

pozwalające na 
przekazanie 
informacji

Naturalna, swobodna, 
imitująca wymowę 

rdzennych użytkowników 
anglojęzycznego obszaru 
językowego, zawierająca 

elementy typowe dla 
języka mówionego

Bezbłędna 
i zróżnicowana pod 

względem 
zastosowanych 

struktur

Samodzielna, swobodna, 
twórcza, spójna 
i zróżnicowana
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5
bardzo dobra

Pełną, zawierającą 
wszystkie 
wymagane 
informacje

Bogate 
i zróżnicowane, 
pozwalające na 

swobodne 
przekazanie 
wszystkich 

wymaganych 
informacji

Naturalną, poprawną pod 
względem wymowy 
rozmowę zawierającą 

wyrażenia 
charakterystyczne dla 

języka
mówionego

Poprawną i zróżni-
cowaną pod względem 
zastosowanych struktur

Samodzielną, swobodną 
i spójną

4
dobra

Treściwą, 
zawierającą 
większość 

wymaganych 
informacji

Odpowiednie dla 
przekazania 

wszystkich istotnych 
informacji

Poprawną, zachowującą 
cechy akcentu 

charakterystyczne dla 
języka angielskiego 
wymianę informacji 

w odpowiedzi na zadane 
pytania

Poprawną 
w zastosowaniu 

charakterystycznych 
dla danego zagadnienia 

struktur

W większej części 
samodzielną, spójną 
i logiczną, czasem 
wspomaganą przez 

nauczyciela

3
dostateczna

Zawierającą 
część 

wymaganych 
informacji

Wystarczające dla 
przekazania 

najważniejszych 
informacji

Zrozumiałą pomimo 
niedociągnięć w zakresie 

wymowy niektórych 
wyrazów, schematyczną 
lecz w większej części 

stanowiącą logiczny ciąg 
pytań i odpowiedzi

Zadowalającą w 
zakresie 

podstawowych 
struktur

Samodzielną jedynie 
we fragmentach, 

wspomaganą przez 
nauczyciela

2
dopuszczająca

Ubogą, 
zawierającą 

nieliczne 
wymagane 
informacje

Ubogie, lecz 
pozwalające na 

przekazanie części 
informacji

Częściowo zrozumiałą 
pomimo błędnej 

wymowy niektórych 
wyrazów, niewłaściwego 

akcentu. Wypowiedź brzmi 
jak niepowiązany ciąg na 

ogół zrozumiałych pytań i 
odpowiedzi

Niepoprawną, lecz 
pozwalającą na 

zrozumienie części 
wymaganych 

informacji

Niekompletną, 
niesamodzielną, 

wspomaganą przez 
nauczyciela

1
niedostateczna

Niezawierającą 
wymaganych 

informacji

Zbyt ubogie dla 
przekazania 

wymaganych 
informacji

Niekomunikatywną ze 
względu na 

niezrozumienie pytań lub 
nieudzielanie 
oczekiwanych 
odpowiedzi, 

niezrozumiałą z powodu 
niewłaściwej wymowy 
i akcentu w wyrazach 

oraz zdaniach

Niepoprawną 
i niezawierającą 

struktur wymaganych 
dla przekazania 

informacji

Niespójną mimo 
pomocy nauczyciela

6. Kryteria oceny prezentacji/projektu

ocena pomysł przekaz słownictwo 
i konstrukcje

wykonanie 
plakatu, 
prezentacji 
multimedialnej

informacje zaangażowanie
w prezentację grupową

celująca
oryginalny, 
niepowtarzalny, 
dowcipny

jasny, zrozumiały, 
z pamięci, 
poprawna 
wymowa, płynny, 
ciekawy

wyszukane 
słownictwo, 
skomplikowane 
konstrukcje 
gramatyczne

bardzo 
staranne, 
przemyślana 
koncepcja, robi 
wrażenie

duża ilość 
informacji 
z dodatkowyc
h źródeł

bardzo duże
zaangażowanie w pomysł
projektu oraz jego
wykonanie

5
bardzo dobra

ciekawy jasny, z pamięci, 
poprawna wymowa

zróżnicowane 
słownictwo 
i konstrukcje

starannie 
wykonana, 
przemyślana

dość duża 
ilość 
informacji

duże zaangażowanie

4
dobra

stereotypowy, 
schematyczny

budzący 
wątpliwości, 
z kartki, w miarę 
poprawna 
wymowa, płynny

niezbyt 
skomplikowane 
słownictwo 
i konstrukcje użyte 
poprawnie

poprawna, 
staranna

wymagana 
ilość 
informacji

średnie zaangażowanie

3
dostateczna

brak koncepcji trudny do 
określenia, błędy 
w wymowie, 
prezentujący często 
zagląda do kartki 
lub czyta 

proste słownictwo 
i konstrukcje, 
błędy gramatyczne

niezbyt 
staranne 
wykonanie, nie 
robi wrażenia 
na odbiorcy

niezbyt duża 
ilość 
informacji, 
proste 
słownictwo

brak orientacji
w  prezentacji, minimalne
zaangażowanie - tylko
odczytanie swojej części
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z prezentacji 
multimedialnej, 
z błędami

2
dopuszczająca

bez własnej 
interpretacji

niejasny, liczne 
błędy w wymowie 
powodujące 
trudności 
w przekazaniu 
treści

bardzo proste 
konstrukcje 
i słownictwo, 
liczne błędy

praca 
nieestetyczna, 
niestaranna

nie wnosi 
wiele nowego

odczytanie swojej części
 prezentacji z błędami,
 brak zrozumienia

1
niedostateczna

brak pomysłu prezentujący gubi 
się w prezentacji, 
niezrozumiały

proste konstrukcje 
i słownictwo użyte 
w sposób 
niezrozumiały

praca 
niechlujna, 
nieczytelna

brak 
informacji

brak udziału w prezentacji

7. Sposoby poprawy oceny niedostatecznej

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej, jeżeli liczba godzin języka obcego 

w tygodniu  nie  przekracza  3  godzin.  W  przypadku  gdy  liczba  godzin  języka  obcego  przekracza 

3 w tygodniu, o konieczności i formie poprawy decyduje nauczyciel.

Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną po raz drugi, nauczyciel nie wpisuje jej do dziennika lekcyjnego, 

a uczeń już nie może przystąpić do poprawy.

Podczas klasyfikacji semestralnej lub rocznej, w przypadku poprawienia oceny i uzyskania oceny pozytywnej 

przez ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę średnią z pierwszej oceny i oceny uzyskanej z poprawy.

Przedmiotowe Zasady Oceniania - matematyka

I. Obserwacja osiągnięć ucznia

1. Pomiar osiągnięć ucznia może odbywać się w podanych formach:

•prace klasowe, podsumowujące wiadomości z danego działu,

•kartkówki (także z zadań domowych),

•prace domowe (sprawdzane w zeszycie lub w formie kartkówki),

•odpowiedzi ustne,

•prace długoterminowe (także referaty),

•inne formy aktywności, np. udział w konkursach, wykonywanie pomocy dydaktycznych,

•badania wyników nauczania (testy szkolne, kuratoryjne, próbne egzaminy maturalne szkolne, 

egzaminy przygotowane przez CKE, OKE oraz wydawnictwa)

2. Formy obserwacji pracy ucznia:

•przygotowanie do lekcji (także zadanie domowe),

•aktywność na lekcji (indywidualna praca na lekcji, udział w dyskusji),

•praca w grupie.

3. Liczba i częstotliwość pomiarów są zależne od realizowanego programu nauczania oraz od liczby godzin 

przewidzianych w danej klasie.

II. Wymagania edukacyjne

Ocena niedostateczna

Uczeń:

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania,

- nie potrafi określić najprostszych pojęć,

- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań,
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- nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

- zna nazwy podstawowych pojęć, zależności wraz z podaniem przykładów dla tych pojęć,

- zna symbole matematyczne,

- intuicyjnie rozumie pojęcia i twierdzenia,

- zna zasady stosowania podstawowych algorytmów,

- stosuje podstawowe algorytmy.

Ocena dostateczna

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a ponadto:

- stosuje podstawowe zależności w rozwiązywaniu zadań,

- odczytuje definicje i twierdzenia zapisane za pomocą symboli matematycznych,

- stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach,

- rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

Ocena dobra

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto:

- formułuje i zapisuje definicje z użyciem symboli matematycznych,

- formułuje podstawowe twierdzenia,

- samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i typowe zadania problemowe,

- interpretuje informacje na podstawie diagramów, tabel, wykresów,

- potrafi przeprowadzić proste wnioskowania.

Ocena bardzo dobra

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:

- potrafi wnioskować, uogólniać, klasyfikować,

- samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania praktyczne i problemowe,

- sprawnie posługuje się językiem matematycznym,

- bierze udział w konkursach matematycznych.

Ocena celująca

Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza ramy programu nauczania,

- potrafi rozwiązywać zadania w sposób niestereotypowy,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

III. Obszary aktywności

Na lekcji mogą być oceniane następujące obszary aktywności ucznia:

•rozumienie pojęć i znajomość definicji,

•znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń,

•prowadzenie rozumowań – sposób prowadzenia rozumowań,

•rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod,

•posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym odpowiednim do danego etapu kształcenia,
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•analizowanie tekstu matematycznego,

•stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów,

•prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach,

•aktywność na lekcji, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

IV. Zasady i kryteria ocen prac pisemnych

Kryteria oceny prac pisemnych

poniżej 40 % maksymalnej liczby punktów - ocena niedostateczna,

od 40 % - ocena dopuszczająca,

od 56 % - ocena dostateczna,

od 75 % - ocena dobra,

od 91 % - ocena bardzo dobra,

ocena bardzo dobra oraz zadanie dodatkowe - ocena celująca.

V. Uwagi dodatkowe

•Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zeszyt przedmiotowy.

•Aktywność na lekcji jest nagradzana oceną. Przez aktywność należy rozumieć: częste zgłaszanie się 

ucznia na lekcji  i  udzielanie poprawnych odpowiedzi,  rozwiązywanie dodatkowych zadań w czasie 

lekcji  lub  w  czasie  wyznaczonym  przez  nauczyciela,  aktywną  pracę  w  grupach,  rozwiązywanie 

dodatkowych zadań.

•Uczeń ma prawo do zgłoszenia raz w semestrze nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie  

do lekcji należy rozumieć:  brak zeszytu, brak pracy domowej, brak gotowości do odpowiedzi, brak 

pomocy  potrzebnych  do  lekcji.  Stan  nieprzygotowania  uczeń  zgłasza  w  sposób  ustalony  przez 

nauczyciela.

•Nauczyciel  ma  prawo  zwiększyć  liczbę  możliwości  zgłoszenia  braku  przygotowania  do  lekcji. 

Poinformowanie o nieprzygotowaniu nie zwalnia od pisania zapowiedzianych prac pisemnych. Jeśli  

uczeń zgłosił nieprzygotowanie, a nauczyciel przeprowadził na lekcji niezapowiedziany sprawdzian, to 

uczeń na kartce z rozwiązaniami zapisuje informację, czy prosi o ocenienie pracy. Brak wyrażenia woli, 

aby praca nie została oceniona, skutkuje wpisaniem oceny z kartkówki do dziennika.

•Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w I semestrze, ma obowiązek w przeciągu 7 dni 

roboczych zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu i formy zaliczenia semestru.

•Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym zakresie.

•Sposób przeprowadzania i poprawy prac klasowych w przypadku usprawiedliwionej 

i nieusprawiedliwionej nieobecności oraz sposób przechowywania prac dokumentujących postępy 

dziecka i możliwość wglądu do nich reguluje WZO.

VI.   Ocena końcoworoczna i śródroczna w klasach, w których matematyka jest realizowana na dwóch 

poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Uczeń otrzymuje ocenę pozytywną z matematyki na koniec semestru lub roku, jeżeli z części 

podstawowej i rozszerzonej uzyskał ocenę pozytywną. O ocenie końcoworocznej lub semestralnej decyduje 

ocena z poziomu rozszerzonego.
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Przykład:

P-3, R-2 – ocena końcowa 2

P-2, R-3 – ocena końcowa 3

W przypadkach spornych ocena kwestia ta może być przedyskutowana przez  Zespół  Przedmiotów Ścisłych.

 Przedmiotowe Zasady Oceniania - fizyka

1.Założenia PZO są zgodne z WZO.

2.Uczniowie  uzyskują  informację  o  ocenach  na  bieżąco  po  otrzymaniu  oceny  cząstkowej,  a  rodzice 

i opiekunowie informowani są o ocenach swoich dzieci zgodnie z wytycznymi WSO.

3.Pomiar osiągnięć ucznia może odbywać się w podanych formach:

•pisemne prace klasowe, sprawdziany (mogą obejmować więcej niż trzy tematy lekcyjne),

•kartkówki (mogą obejmować materiał z co najwyżej trzech ostatnich tematów lekcyjnych),

•odpowiedzi ustne,

•pisemne prace domowe,

•praca ucznia na zajęciach, aktywność,

•projekty,

•praca badawcza ucznia,

•opracowanie doświadczeń wykonywanych przez ucznia na lekcji lub w domu,

•prezentacje multimedialne

1.Uczeń  może  uzyskać  ocenę  cząstkową  za  przygotowanie  się  i  udział  w  olimpiadzie  lub  konkursach  

przedmiotowych z fizyki i astronomii.

2.Kartkówki,  obejmujące  materiał  opracowany  na  trzech  ostatnich  jednostkach  tematycznych,  mogą  być 

przeprowadzone bez zapowiedzi.

3.Prace klasowe i sprawdziany, obejmujące materiał z więcej niż trzech tematów lekcyjnych, zapowiada się z  

wyprzedzeniem dwutygodniowym.

4.Uczeń ma prawo do poprawy pisemnej pracy klasowej  tylko raz  (z  wyjątkiem sytuacji  przedstawionej  w 

punkcie 8) w terminie ustalonym przez nauczyciela.

5.Stwierdzony brak  samodzielności  ucznia  lub  korzystanie  przez  niego  z  niedozwolonych  form pomocy w 

trakcie pisemnej pracy klasowej, sprawdzianu czy kartkówki skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez 

możliwości jej poprawiania.

6.Nieusprawiedliwiona nieobecność na zapowiedzianej pracy klasowej lub sprawdzianie skutkuje otrzymaniem 

oceny niedostatecznej z tej pracy.

7.Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej nieobecności  w szkole 

trwającej krócej niż cztery dni, powinien pisać pracę lub sprawdzian na pierwszej lekcji fizyki po powrocie do  
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szkoły lub w terminie wskazanym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie dopełni tego obowiązku, otrzymuje ocenę 

niedostateczną.

8.Jeżeli usprawiedliwiona nieobecność ucznia w szkole trwała cztery lub więcej dni, zaległą pracę klasową lub 

sprawdzian powinien on napisać w terminie ustalonym z nauczycielem.

9.Poprawione i ocenione prace pisemne uczeń dostaje do wglądu na lekcji, a nauczyciel  przechowuje je do 

końca roku szkolnego.
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Przedmiotowe Zasady Oceniania - informatyka i elementy informatyki

PSO z informatyki jest zgodne z WSO szkoły jako dokumentem nadrzędnym.

1. Uniwersalne kryteria stosowane w Przedmiotowych Zasadach Oceniania

Przed przystąpieniem do ćwiczeń uczniowie powinni znać kryteria, według których będą oceniani.

Ocenie podlega ostateczny wynik ćwiczenia, np. dokument tekstowy, przetworzone zdjęcie itp.

Na ocenę ma wpływ termin oddania pracy.

Ocenie mogą podlegać także: aktywność na lekcji, zgodność z założeniami zadania, szybkość wykonania ćwiczenia,  

odpowiedzi  ustne,  sprawdziany  on-line  i  off-line  w  postaci  testów  lub  praktycznych  ćwiczeń  sprawdzających, 

dokładność wykonania ćwiczenia, estetyka, funkcjonalność projektu, umiejętność kierowania zespołem, prace domowe, 

przygotowanie do zajęć i inne wynikające z doświadczeń nauczyciela.

2. Kryteria wystawiania ocen

-  ocenę  dopuszczającą otrzymuje  uczeń,  który wykonuje  ćwiczenie  z  pomocą  nauczyciela  lub  kolegi  z  zespołu, 

niedbale korzysta z narzędzi i nie stosuje wszystkich zaleceń wynikających z zadania, nie dba o estetykę dokumentów, 

nie potrafi współpracować z zespołem

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który poprawnie użył określonych w zadaniu narzędzi, lecz nie wykorzystał ich 

wszystkich możliwości, w końcowym dokumencie lub projekcie występują niedoskonałości wynikające z niedbałości 

lub nieumiejętnego korzystania z narzędzi edytora, ma problemy ze współpracą z członkami zespołu

-  ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie wykonuje zadanie,  dobrze współpracuje z  członkami zespołu, 

oddaje prace w określonym terminie, projekty mają drobne niedoskonałości, występują nieuzasadnione odstępstwa od 

założeń zadania

- ocenę  bardzo dobrą powinien uzyskać uczeń: samodzielnie wykonujący ćwiczenie lub swoje zadania w zespole, 

oddający  prace  w  wyznaczonym  terminie,  używający  wszystkich  możliwych  opcji  narzędzi  do  poprawy  jakości 

wykonanej  pracy,  oddający  prace  estetyczne  bez  wad,  zawierające  niewpływające  na  jakość  pracy  błędy  lub 

niedociągnięcia

- ocenę celującą powinien uzyskać uczeń: perfekcyjnie wykonujący założenia danego projektu lub zadania, oddający 

prace w wyznaczonym czasie, pracujący samodzielnie lub spełniający wzorowo swoje zadania w zespole, np. lidera 

grupy; w przypadku zadań graficznych powinno być spełnione kryterium estetyki i zgodności z zasadami tworzenia 

danego rodzaju grafiki oraz prawidłowe użycie narzędzi edytorów

Na ocenę  powinna  mieć  też  wpływ  ogólna  postawa  ucznia  i  kultura  informatyczna.  Jest  to  subiektywny 

czynnik, dlatego nauczyciel powinien stosować go z rozwagą.

Innym elementem wpływającym na ocenę pracy ucznia jest jego zaangażowanie w projekty informatyczne 

wykonywane na rzecz szkoły, organizacji młodzieżowej, zespołu itp. w czasie wolnym. W takim przypadku można 

wystawić dodatkowe oceny za aktywność.

Przedmiotowe Zasady Oceniania - zajęcia techniczne
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1. Poziom wymagań na poszczególne oceny:

Wymagania na ocenę celującą:

• Uczeń posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza materiał przewidziany programem nauczania.

• Potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych.

• Proponuje oryginalne i nietypowe rozwiązania.

• Wykonuje pomoce przydatne w procesie dydaktycznym.

• Wykonuje oryginalne prace wytwórcze z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

• Osiąga sukcesy w konkursach technicznych.

Wymagania na ocenę bardzo dobrą:

• Uczeń w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania.

• Potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego zagadnienia.

• Samodzielnie wykonuje prace wytwórcze, wykorzystując wiadomości i umiejętności określone programem.

• Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu problemów.

• Prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną.

•  Stosuje  prawidłową  terminologię  w  zakresie  nazewnictwa  materiałów,  procesów,  zjawisk,  narzędzi  i  urządzeń 

technicznych.

Wymagania na ocenę dobrą:

• Uczeń opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.

• Poprawnie stosuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

• Prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym.

• Potrafi odczytywać i zapisywać ze zrozumieniem dokumentację techniczną.

• Dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze.

Wymagania na ocenę dostateczną:

• Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.

• Potrafi zastosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą nauczyciela.

• Potrafi wykonać dokumentację techniczną z nielicznymi błędami, niedokładnie wykonaną i mało czytelną.

• Zna nazwy podstawowych narządzi, przyborów i sprzętu technicznego.

• Potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywać prace wytwórcze.

Wymagania na ocenę dopuszczającą:

• Uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale wykazuje możliwości 

dalszego kształcenia z pomocą nauczyciela.

• Wykonuje prace wytwórcze z licznymi uchybieniami od projektu, niedokładnie i nieestetycznie.

• Rozwiązuje z pomocą typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

• Potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym.

Wymagania na ocenę niedostateczną:

• Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia.
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• Nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

• Nie potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym.

• Nie wykazuje zainteresowania zajęciami lekcyjnymi.

Przedmiotowe Zasady Oceniania – biologia
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Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii są rozwinięciem Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.

1. Za podstawowe kryteria oceny przyjmuje się określoną hierarchię umiejętności i postaw:

• umiejętność interpretacji, uzasadniania i wnioskowania,

• stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach,

• umiejętność samodzielnej pracy,

• umiejętność pracy w grupie,

• umiejętność samooceny,

• stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych,

• posługiwanie się językiem przedmiotu,

• postawa.

2. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:

1. testy pisemne - zestawy zadań otwartych:

•wymagające krótkiej odpowiedzi /KO/,

•z luką /L/,

•rozprawka /R/,

2. testy pisemne - zestawy zadań zamkniętych typu:

•na dobieranie /D/,

•wielokrotnego wyboru /WW/,

•prawda-fałsz /PF/,

3. odpowiedzi ustne,

4. sprawdziany,

5. ćwiczenia,

6. pisemne prace domowe,

7. projekty np. zielniki, nasienniki itp.,

8. prezentacje,

 

3. Uczeń włączony jest do procesu oceniania podczas zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi wg Arkusza 
oceny pracy w grupie - załącznik I.

4. Kryteria oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- stosuje wiadomości ponadprogramowe w sytuacjach problemowych,
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- z własnej inicjatywy podejmuje się wykonania pomocy dydaktycznych,

- osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach biologicznych szczebla wyższego niż szkolny,

- samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji,

- proponuje rozwiązania nietypowe,

- formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- stosuje wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

- wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

- wykonuje pomoce naukowe w sposób twórczy,

- planuje i bezpiecznie przeprowadza badania biologiczne,

- samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

- przy pomocy instrukcji wykonuje złożone badanie biologiczne i wyciąga wnioski,

- aktywnie uczestniczy w toku lekcji,

- wykonuje pomoce naukowe w sposób odtwórczy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności - czasami przy pomocy nauczyciela,

- wywiązuje się z powierzonej pracy w grupie,

- pod kierunkiem nauczyciela pomaga w przygotowaniu lekcji,

- dokonuje analizy prostych schematów i wykresów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem,

- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania typowe,

- współpracuje w grupie, nie przeszkadza, angażuje się,

- na podstawie instrukcji wykonuje proste badania biologiczne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
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- nie opanował umiejętności i wiadomości określonych programem,

- nie rozwiązuje prostych zadań z pomocą nauczyciela,

- nie potrafi bezpiecznie przeprowadzić prostego badania biologicznego wg instrukcji,

- nie wykazuje aktywności poznawczej i chęci do uczenia się.

5. Sposoby poprawy oceny niedostatecznej

Każdy uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, którą otrzymał z pracy klasowej. Poprawa odbywa się w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1

ARKUSZ OCENY PRACY UCZNIA W GRUPIE
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KRYTERIA PUNKTY A B C D E
1. Przygotowanie 
materiału do lekcji.

2

2. Udział w dyskusji. 1

3. Zaangażowanie. -1-1

4. Umiejętność 
stosowania 
wiadomości.

1 – 5

5. Kultura zachowania. -1-1

6. Wywiązywanie się 
z powierzonych 
funkcji.

1

7. Zasób wiadomości. 1 – 6

8. Prezentowanie 
tematu.

2

9. Pomysłowość. 2
Suma punktów: 21

 Skala ocen:

 celujący                     19 – 21 punków

bardzo dobry              16 – 18 punktów

dobry                         13 – 15 punktów

dostateczny               10 – 12 punktów

dopuszczający           7 – 9    punktów

niedostateczny           < 6       punktów
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Przedmiotowe Zasady Oceniania - przyroda
             

          1.   Formy oceniania uczniów:

•kartkówki,

•sprawdziany,

•karty pracy,

•zadania domowe,

•prezentacje multimedialne,

•plakaty.

 2.   Kryteria oceniania:

 Wymagania  konieczne  (K) obejmują  wiadomości  i  umiejętności,  których  opanowanie  pozwoli 

uczniowi  kontynuować  naukę  na  danym  poziomie  nauczania.  Wymaganiom koniecznym  odpowiadają  cele 

kategorii  A (uczeń  wie).  Uczeń  zapamiętuje  i  odtwarza  wiadomości  (definiuje,  wymienia,  nazywa),  opisuje 

działania (ale niekoniecznie je wykonuje). Uczeń, który spełnia te wymagania, uzyskuje ocenę dopuszczającą.

Wymagania  podstawowe (P) obejmują  wiadomości  i  umiejętności,  które  są  stosunkowo łatwe do 

opanowania, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. Wymaganiom podstawowym 

odpowiadają cele kategorii  B (uczeń  rozumie).  Uczeń rozumie wiadomości (wyjaśnia,  streszcza,  rozróżnia), 

odtwarzania działania. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną.

Wymagania  rozszerzające  (R)  obejmują  wiadomości  o  średnim  poziomie  trudności,  a  ich 

przyswojenie nie jest niezbędne do kontynuowania nauki. Mogą one, ale nie muszą, być użyteczne w życiu 

codziennym. Są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych. Wymaganiom rozszerzonym 

odpowiadają  cele  kategorii  C (uczeń  stosuje wiadomości).  Uczeń  wykorzystuje  wiadomości  i  umiejętności 

w sytuacjach typowych (rozwiązuje, porównuje, rysuje, projektuje). Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, 

podstawowe i rozszerzające, uzyskuje ocenę dobrą.

Wymagania dopełniające (D)  obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, 

nie mają bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, mogą,  ale  nie muszą wykraczać poza program 

nauczania.  Wymaganiom dopełniającym odpowiadają cele kategorii D (uczeń  rozwiązuje problemy).  Uczeń 

wykorzystuje  wiadomości  i  umiejętności  w  sytuacjach  problemowych/nietypowych  (dowodzi,  przewiduje, 

ocenia,  wykrywa). Uczeń, który spełnia warunki konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające, zyskuje 

ocenę bardzo dobrą.

Wymagania  wykraczające (W), obejmują  wiadomości  i umiejętności  złożone,  twórcze  naukowo. 

Uczeń  opanował  w pełni  wymagania  programowe,  a jego wiadomości  i  umiejętności  wykraczają  poza 

obowiązujący program nauczania lub uczeń rozwiązuje zadania problemowe z zakresu objętego programem, 

jednak o wysokim stopniu złożoności, i jednocześnie spełnia on wszystkie wymagania niższe, uzyskuje ocenę 

celującą.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

•ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności wykraczające poza zakres wymagań podstawy programowej dla 

danego etapu kształcenia,

•ma wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy programowej dla danego etapu kształcenia i 

stosuje je do rozwiązania zadań problemowych o wysokim stopniu złożoności,
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•samodzielnie podejmuje działania zmierzające do poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności zdobytych na 

lekcjach przyrody,

•formułuje problemy i buduje modele odpowiedzi,

•wykorzystuje wiedzę i umiejętności do analizy, syntezy i rozwiązywania nietypowych problemów.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

•opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej,

•stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów oraz zadań problemowych (nowych),

•analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł,

•poprawnie wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe,

•wykazuje  dużą samodzielność  i  potrafi  bez  pomocy nauczyciela  korzystać  z  różnych źródeł  wiedzy,  np.  z 

układu  okresowego  pierwiastków  chemicznych,  wykresów,  tablic  fizycznych,  chemicznych,  encyklopedii  i 

internetu,

•projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia,

•wykorzystuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwoju.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

•opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej,

•poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,

•krytycznie korzysta z wielu źródeł wiedzy,

•określa związki przyczynowo-skutkowe,

•wykonuje  samodzielnie  i  poprawnie  większość  poleceń,  zadań  i  doświadczeń,  przestrzegając  zasad 

bezpieczeństwa.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

•z  pomocą nauczyciela  poprawnie  stosuje  wiadomości  i  umiejętności  do  rozwiązywania  typowych zadań  i  

problemów,

•z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy,

•z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

•ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach podstawy programowej, ale  

nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

•z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

Przedmiotowe Zasady Oceniania - chemia

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii są rozwinięciem Wewnątrzszkolnych Zasad  Oceniania.

1.Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia:

a) prace pisemne

•praca klasowa

•sprawdzian
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•kartkówka

•zadania domowe

•ćwiczenia

b) wypowiedzi ustne

c) wykonywanie doświadczeń chemicznych

d) prace dodatkowe

•prezentacja multimedialna

•referat

•plansza

2. Kryteria oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

- formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,

- proponuje rozwiązania nietypowe,

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- stosuje wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

- wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

- planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty chemiczne,

- samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- poprawnie stosuje wiadomości  i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zadań,

- samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji,

- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,

- samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności .

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- korzysta z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji,

- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określone programem,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

- przejawia niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się.
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Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określone programem,

- nie rozwiązuje zadań z pomocą nauczyciela,

- nie potrafi bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne,

- nie potrafi rozwiązywać prostych zadań,

- nie wykazuje aktywności poznawczej i chęci do uczenia się.

3. Sposoby poprawy oceny niedostatecznej.

Każdy uczeń  może  poprawić  ocenę  niedostateczną,  którą  otrzymał  z  pracy klasowej.  Poprawa odbywa się 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

Przedmiotowe Zasady Oceniania - geografia

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie są zgodne z WZO.

2. Wymagania programowe zawarte są w planach wynikowych.

3. Uczniowie uzyskują informację o ocenach na bieżąco po otrzymaniu oceny cząstkowej z uzasadnieniem. 

Rodzice informowani są o ocenach swoich dzieci zgodnie z wytycznymi WZO.

4. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:

a. testy pisemne (sprawdziany):

-zestawy zadań otwartych wymagające krótkiej odpowiedzi(ko), z luką (l), z rozprawką(R),

-  zestawy  zadań  zamkniętych  typu  na  dobieranie(D),  wielokrotnego  wyboru(WW),  prawda- 
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fałsz(P,F),

b. kartkówki - kilka zadań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi

c. wypowiedzi ustne,

d. projekty,

c. pisemne prace domowe,

d. karty pracy,

e. zestawy ćwiczeń,

f. referaty,

g. wytwory uczniów (np. szkice, plany, kolekcje),

h. prezentacje multimedialne,

i. poster,

j. ćwiczenia terenowe.

5. Kryteria oceny

1. stopień celujący - 6 - osiągnięcia ucznia przewidziane w realizowanym przez  nauczyciela programie są pełne,  

twórcze, oryginalne i wykazują duży stopień samodzielności w ich uzyskaniu;

2.  stopień  bardzo  dobry  -  5-  wiadomości  i  umiejętności  przewidziane  programem  na  poziomie 

ponadpodstawowym zostały w pełni opanowane przez ucznia;

3. stopień dobry - 4 - wiadomości i umiejętności przewidziane programem na poziomie ponadpodstawowym nie 

zostały w pełni  opanowane przez ucznia,  nie wykazuje on jednak trudności  w opanowaniu kolejnych treści  

programowych;

4. stopień dostateczny – 3 - uczeń opanował jedynie wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym;

5. stopień dopuszczający - 2 - uczeń ograniczył się do opanowania wiadomości i  umiejętności  na poziomie 

podstawowym, jednak opanowanie dalszych treści kształcenia może być utrudnione;

6. stopień niedostateczny - 1 - uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, co 

uniemożliwia mu opanowanie dalszych treści kształcenia i utrudnia kształcenie w zakresie danego przedmiotu.

6. Kryteria oceniania:

- umiejętność interpretacji i uzasadnienia;

- stosowanie wiadomości i umiejętności w typowych i nowych sytuacjach;

- umiejętność samodzielnej pracy;

- umiejętność samooceny;

- umiejętność pracy w grupie;

- posługiwanie się językiem przedmiotu;

- wytrwałość;

- postawa.

7. Klasowy system semestralnego oceniania

a. 1godz. tygodniowo- jeden  test pisemny oraz jedna kartkówka  drugi test pisemny lub odpowiedź ustna,  lub 

zadanie domowe lub karta pracy, lub ćwiczenia, lub referat, lub prezentacja multimedialne, lub praca na lekcji.
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b. 2 godz. tygodniowo- 2 testy pisemne i  jedna kartkówka, lub odpowiedź ustna, lub  zadanie domowe, lub karta 

pracy, lub ćwiczenia, lub referat, lub prezentacja multimedialne, lub praca na lekcji.

c. 3-5 godz. tygodniowo- 3 testy pisemne oraz dwie kartkówki lub ćwiczenia terenowe, odpowiedzi ustne, lub  

zadanie domowe, lub karta pracy, lub ćwiczenia, lub referat, lub prezentacja multimedialne, lub praca na lekcji.

8. Sposoby poprawy oceny

Istnieje możliwość poprawy oceny tylko z testów pisemnych (sprawdzianów) po wcześniejszym uzgodnieniu 

z nauczycielem uczącym w terminie maksymalnie dwóch tygodni.

Przedmiotowe Zasady Oceniania - edukacja dla środowiska
 

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie są zgodne z WZO.

2. Wymagania programowe zawarte są w planach wynikowych.

3. Uczniowie uzyskują informację są o ocenach na bieżąco po otrzymaniu oceny cząstkowej 

z uzasadnieniem. Rodzice informowani są o ocenach swoich dzieci zgodnie z wytycznymi WZO.

4. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:

•testy pisemne(sprawdziany):

-zestawy zadań otwartych wymagające krótkiej odpowiedzi(ko), z luką (l), z rozprawką(R),

- zestawy zadań zamkniętych typu na dobieranie(D), wielokrotnego wyboru(WW), prawda- 

fałsz(P,F),

b.  kartkówki- kilka zadań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi,

c.  wypowiedzi ustne,

d. pisemne prace domowe,
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e. karty pracy,

f.  zestawy ćwiczeń,

g. referaty,

h. prezentacje multimedialne,

i. postery,

j. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w terenie (ćwiczenia terenowe).

5. Kryteria oceny

1. stopień celujący - 6 - osiągnięcia ucznia przewidziane w realizowanym przez  nauczyciela programie są pełne,  

twórcze, oryginalne i wykazują duży stopień samodzielności w ich uzyskaniu;

2.  stopień  bardzo  dobry  -  5-  wiadomości  i  umiejętności  przewidziane  programem  na  poziomie 

ponadpodstawowym zostały w pełni opanowane przez ucznia;

3. stopień dobry- 4 - wiadomości i umiejętności przewidziane programem na poziomie ponadpodstawowym nie 

zostały w pełni  opanowane przez ucznia,  nie wykazuje on jednak trudności  w opanowaniu kolejnych treści  

programowych;

4. stopień dostateczny -3- uczeń opanował jedynie wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym;

5.  stopień  dopuszczający -2-  uczeń  ograniczył  się  do  opanowania  wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie 

podstawowym, jednak opanowanie dalszych treści kształcenia może być utrudnione;

6.  stopień niedostateczny-1- uczeń nie opanował wiadomości i  umiejętności  na poziomie podstawowym, co 

uniemożliwia mu opanowanie dalszych treści kształcenia i utrudnia kształcenie w zakresie danego przedmiotu.

6. Kryteria oceniania:

- umiejętność interpretacji i uzasadnienia;

- stosowanie wiadomości i umiejętności w typowych i nowych sytuacjach;

- umiejętność samodzielnej pracy;

- umiejętność samooceny;

- umiejętność pracy w grupie;

- posługiwanie się językiem przedmiotu;

- wytrwałość;

- postawa.

7. Klasowy system semestralnego oceniania

1godz. tygodniowo - jeden  test pisemny oraz jedna kartkówka lub odpowiedź ustana,  lub zadanie domowe lub 

karta pracy, lub ćwiczenia, lub ćwiczenia terenowe,  lub referat, lub prezentacja multimedialne, lub poster, lub 

praca na lekcji.

8. Sposoby poprawy oceny

Istnieje możliwość poprawy oceny tylko z testów pisemnych (sprawdzianów)  po wcześniejszym uzgodnieniu  

z nauczycielem uczącym w terminie maksymalnie dwóch tygodni.
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Przedmiotowe Zasady Oceniania - edukacja dla bezpieczeństwa

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie są zgodne z WZO.

2. Wymagania programowe zawarte są w planach wynikowych.

3. Uczniowie uzyskują informację o ocenach na bieżąco po otrzymaniu oceny cząstkowej z uzasadnieniem. 

Rodzice informowani są o ocenach swoich dzieci zgodnie z wytycznymi WZO.

4. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:

•testy pisemne(sprawdziany):

- zestawy zadań otwartych wymagające krótkiej odpowiedzi(ko), z luką (l), z rozprawką(R),

- zestawy zadań zamkniętych typu na dobieranie(D), wielokrotnego wyboru(WW), prawda- 

fałsz(P,F),

b.  kartkówki- kilka zadań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi,

c.  wypowiedzi ustne,

d. pisemne prace domowe,

e. karty pracy,

f.  zestawy ćwiczeń,

g. referaty,

h. prezentacje multimedialne,
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i. ćwiczenia praktyczne,

5. Kryteria oceny:

1. stopień celujący - 6 - osiągnięcia ucznia przewidziane w realizowanym przez  nauczyciela programie są pełne,  

twórcze, oryginalne i wykazują duży stopień samodzielności w ich uzyskaniu;

2.  stopień  bardzo  dobry  -  5  -  wiadomości  i  umiejętności  przewidziane  programem  na  poziomie 

ponadpodstawowym zostały w pełni opanowane przez ucznia;

3. stopień dobry - 4 - wiadomości i umiejętności przewidziane programem na poziomie ponadpodstawowym nie 

zostały w pełni  opanowane przez ucznia,  nie wykazuje on jednak trudności  w opanowaniu kolejnych treści  

programowych;

4. stopień dostateczny -3- uczeń opanował jedynie wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym;

5.  stopień  dopuszczający -2-  uczeń  ograniczył  się  do  opanowania  wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie 

podstawowym, jednak opanowanie dalszych treści kształcenia może być utrudnione;

6. stopień niedostateczny -1 - uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, co 

uniemożliwia mu opanowanie dalszych treści kształcenia i utrudnia kształcenie w zakresie danego przedmiotu.

6. Kryteria oceniania:

- umiejętność interpretacji i uzasadnienia;

- stosowanie wiadomości i umiejętności w typowych i nowych sytuacjach;

- umiejętność samodzielnej pracy;

- umiejętność samooceny;

- umiejętność pracy w grupie;

- posługiwanie się językiem przedmiotu;

- wytrwałość;

- postawa.

7. Klasowy system semestralnego oceniania

1godz. tygodniowo - jeden  test pisemny oraz jedna kartkówka lub odpowiedź ustana,  lub zadanie domowe lub 

karta pracy, lub ćwiczenia, lub ćwiczenia praktyczne  lub referat, lub prezentacja multimedialne, lub praca na  

lekcji.

8. Sposoby poprawy oceny

Istnieje  możliwość  poprawy oceny tylko  z  testów pisemnych  (sprawdzianów)  i  ćwiczeń  praktycznych   po 

wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem uczącym w terminie maksymalnie dwóch tygodni.

Strona 45 z 54



Przedmiotowe Zasady Oceniania – podstawy przedsiębiorczości

 1. Uczeń otrzyma w ciągu semestru minimum trzy oceny z różnych form aktywności.

 2. Uczeń będzie oceniany systematycznie przez dwa semestry.

 3.  Uczeń powinien  być  przygotowany  do  każdej  lekcji  formalnie  (zeszyt,  podręcznik,  ćwiczenia)  oraz 

merytorycznie (znajomość bieżącego materiału w zakresie wskazanym przez nauczyciela).

 4. Uczeń jest zobowiązany do posiadania i starannego prowadzenia zeszytu ćwiczeń.

 5. Kryteria oceniania:

•zapamiętanie wiadomości;

•stosowanie wiadomości;

•stosowanie terminologii ekonomicznej;

•umiejętność wnioskowania i interpretacji faktów;

•umiejętność pracy w grupie;

•aktywność i zaangażowanie na lekcji;

6. Zajęcia prowadzone są w oparciu o konkretne wymagania edukacyjne, w celu obiektywnego oceniania pracy 

i postępów uczniów.  Wymagania zostały podzielone na pięć poziomów:

•wymagania konieczne,

•wymagania podstawowe,

•wymagania rozszerzające,

•wymagania dopełniające,

•wymagania wykraczające.

7.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  
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z podstawy programowej. Odbywa się to przez:

a) prace klasowe:

•w postaci wypowiedzi pisemnej albo testu otwartego lub wyboru;

•zakres materiału na pracę klasową szczegółowo określa nauczyciel;

•zapowiedziane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku;

•trwające jednostkę lekcyjną;

•obejmujące większą partię materiału, np. dział;

b) kartkówki:

•krótkie formy, równoznaczne z odpowiedziami ustnymi;

•obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji;

•nie przewiduje się ich poprawiania;

•nie trwają dłużej niż 20 minut;

c) odpowiedzi ustne:

•niezapowiedziane, krótkie formy ustne;

•obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji;

•nie przewiduje się ich poprawiania;

d) zadania domowe:

•mogą mieć formę pisemną lub ustną;

e) uzupełnianie zeszytu ćwiczeń

f) referaty, prezentacje, projekty, pracę w grupach i wszystkie inne formy aktywności według zasad

   oceniania, które nauczyciel jest zobowiązany podać przed przystąpieniem uczniów do wykonywania  

   zadania

g)  rozwiązywanie problemów:

•ciekawe pomysły rozwiązań problemów zgłaszane na lekcjach;

1.Ocena końcowa będzie wystawiona na podstawie ocen z obu semestrów.

2.Oceny semestralne nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących, gdyż te mają różną wagę w zależności od  

pracy ucznia włożonej w ich uzyskanie.

3.Oceny z prac klasowych i testów będą wystawiane na podstawie następujących kryteriów:

100% - ocena celująca

90% - 99% - ocena bardzo dobra

75% - 89% - ocena dobra

56% - 74% - ocena dostateczna

40% - 55% - ocena dopuszczająca

poniżej 40% - ocena niedostateczna,

4.Kartkówki będą oceniane według takich samych kryteriów jak prace klasowe, przy czym najwyższą ceną może 

być ocena bardzo dobra.

5.Oceny z prac klasowych i odpowiedzi ustnych będą oparte na następujących kryteriach:

ocena kryterium

celująca
•uczeń prezentuje oryginalne, nietypowe, wieloaspektowe, szerokie rozwiązania problemu;

•posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza poziom osiągnięć 
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edukacyjnych przewidywanych w realizowanym programie nauczania;

•ocena celująca na semestr lub koniec roku przysługuje laureatom i finalistom olimpiad.

bardzo dobra
•uczeń wykazuje pełne opanowanie treści nauczania zgodne z programem, ale nie wykracza 

poza nie;

•uczeń swobodnie operuje faktami i dostrzega związki przyczynowo-skutkowe między 

nimi;

•uczeń stosuje odpowiednią terminologię ekonomiczną;

•uczeń wykazuje umiejętności rozwiązywania trudnych problemów.

dobra
•uczeń opanował większość wymaganych treści;

•jego prace klasowe lub odpowiedzi nie są wyczerpujące;

•uczeń popełnia drobne błędy merytoryczne;

•uczeń dostrzega związki przyczynowo-skutkowe;

•uczeń rozwiązuje znaczną większość problemów;

dostateczna
•uczeń posiada wiadomości i umiejętności niewykraczające poza zakres minimum 

programowego;

•uczeń zna najważniejsze fakty i umie je interpretować;

•prace klasowe lub odpowiedzi zawierają błędy rzeczowe i terminologiczne, które jednak 

nie wpływają decydująco na przebieg stosowanej argumentacji;

•uczeń rozwiązuje problemy  w sposób konwencjonalny z typową argumentacją stosowaną 

na lekcjach, w podobny sposób interpretuje fakty.

dopuszczająca
•uczeń zna podstawowe fakty, wymagane jest przynajmniej 40% wiedzy i umiejętności 

(niezbędna wiedza konieczna z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu);

•uczeń często popełnia błędy merytoryczne;

•uczeń nie spełnia większości wymagań;

•prace i odpowiedzi ucznia są lakoniczne i powierzchowne;

•uczeń posiada wiedzę i umiejętności mieszczące się w minimum programowym.

niedostateczna
•wiedza i umiejętności ucznia nie obejmują zakresu minimum programowego;

•istnieją poważne błędy merytoryczne w odpowiedzi lub pracy klasowej;

•uczeń nie stosuje terminologii ekonomicznej i nie rozumie prostych poleceń, nawet przy 

pomocy nauczyciela  nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy;

•uczeń wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki.
  

1.Poprawie podlegają jedynie oceny z prac klasowych.

2.Ocena semestralna lub roczna może zostać podwyższona jeśli uczeń systematycznie uczęszcza i  aktywnie 

uczestniczy w zajęciach dodatkowych np. kółko ekonomiczne, odczyt, szkolenie.

3.Uczeń na początku lekcji ma prawo zgłosić (bez konsekwencji) nieprzygotowanie do lekcji, np. brak zadania  

domowego, brak zeszytu, nie przygotowanie do odpowiedzi ustnej raz w ciągu jednego semestru. Zgłoszenie 

nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej i kartkówki, ale nie zwalnia z udziału w lekcji bieżącej. 

Brak zgłoszenia nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną.

4.W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela pracy niesamodzielnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez 

możliwości jej poprawy.

5.Uczniowie o ocenach bieżących są informowani systematycznie. Wszystkie oceny są jawne.
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6.Nauczyciel  na  pierwszych  zajęciach  z  przedmiotu  zapoznaje   uczniów  z  PZO.  Fakt  ten  odnotowuje  się 

w temacie lekcji.

7.Inne sprawy związane o ocenianiem regulują przepisy ZSO nr 4

                                                                                            

Przedmiotowe Zasady Oceniania – wychowanie fizyczne

                                             ,,Przy ustalaniu oceny z wych. fizycznego, techniki, muzyki, plastyki – jeżeli nie są one  

zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładamy  

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć”

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w następującej skali: stopień celujący – 6, 

bardzo dobry – 5, dobry – 4, dostateczny – 3, dopuszczający – 2, niedostateczny -1.

Ocena Niedostateczna

•Nie powinna być stosowana, ponieważ wszystkie środki, które można w mobilizowaniu ucznia do pracy nad 

sobą, taką ocenę wykluczają.

Ocena Dopuszczająca

•W zajęciach uczestniczy niesystematycznie, bywa nieobecny bez usprawiedliwienia,

•Nie jest przygotowany do ćwiczeń (brak stroju),

•Nie wykazuje chęci do pracy nad swoją sprawnością,

•Obniża się jego sprawność motoryczna,

•Wykazuje podstawowe braki w zakresie wymaganych umiejętności,

•Nie potrafi określić poziomu swojej sprawności.

Ocena Dostateczna

•Opuszcza zajęcia sporadycznie,

•Wykazuje spadek sprawności motorycznej,

•Ma braki w wymaganych umiejętnościach,

•Nie pracuje nad swoją sprawnością,

•Nie potrafi określić poziomu swojej sprawności.

Ocena Dobra
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•Jest prawie zawsze obecny na zajęciach, a nieobecności ma usprawiedliwione,

•Utrzymuje sprawność motoryczną na względnie stałym poziomie,

•Mimo dużych możliwości nie wykazuje jeszcze pełnych osiągnięć w rozwoju sprawności motorycznej 

i umiejętności sportowych,

•Podejmuje próby oceny własnej sprawności.

Ocena Bardzo dobra

•Aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach,

•Systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną lub ma wysoką sprawność motoryczną i utrzymuje ją 

na stałym poziomie,

•Wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość podczas zajęć,

•Potrafi posługiwać się normami sprawności i dokonuje samooceny,

•Swoją postawą zachęca innych do udziału w lekcjach,

•Ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione,

•Uczestniczy minimum raz w semestrze w imprezach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez szkołę.

(rozgrywki międzyklasowe, rajdy rowerowe, grupowe wyjście na mecze- kibicowanie itp.).

Ocena Celująca

Kryteria takie same jak przy ocenie bardzo dobrej, a ponadto:

•Jest uczestnikiem  lub organizatorem imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w szkole,

•Jeżeli  trenuje  w klubie  sportowym,  to  prezentuje  i  popularyzuje  swoją  dyscyplinę  na  lekcjach  w-f  i  poza 

lekcjami,

•Aktywnie  uczestniczy w zajęciach  SKS i   osiąga  wysokie  miejsca  w  zawodach  sportowych  co  najmniej  

międzyszkolnych,

•Proponuje niestandardowe rozwiązania związane z tematyką lekcji,

•Z własnej inicjatywy przedstawia różne formy aktywności ruchowej,

•Jest wzorem na zajęciach w-f w szkole i środowisku propagującym zdrowy styl życia.

2. Sposób oceniania:

•Aktywność i zaangażowanie na lekcji poszczególnych uczniów. Kreatywność działania na lekcji w doborze 

ćwiczeń

•Sprawność:  testy  sprawności  fizycznej,  technika  wykonania  ćwiczenia,  ocena  cech  motorycznych, 

proponowane przez uczniów rozwiązania taktyczne.

W uzasadnionych przypadkach popartych zwolnieniem lekarskim uczeń jest zwolniony z ćwiczeń na lekcji  

wychowania  fizycznego.  Zwolnienie  lekarskie  zwalnia  ucznia  z  czynnego  uczestniczenia  w  zajęciach 

wychowania  fizycznego  (jest  obecny  na  zajęciach).  Powyższy  zapis  dotyczy  zwolnień  krótkotrwałych 

i zaistniałych w środku dnia. W przypadku zwolnienia całorocznego w dokumentacji szkolnej zamiast oceny 

klasyfikującej wpisuje się „zwolniony”.
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Przedmiotowe Zasady Oceniania – pierwsza pomoc przedmedyczna

Ocenianie służy nauczycielowi do zbierania informacji o osiągnięciach ucznia oraz do wspierania go w procesie 

uczenia się. Ocena jest narzędziem, który pomaga nauczycielowi w procesie edukacji oraz jest informacją dla 

ucznia i rodziców o poziomie opanowania wiedzy i umiejętności.

Uczeń powinien być oceniany za wszystkie ważne osiągnięcia związane z nauczaniem danej części materiału.

Ocenianie powinno odbywać się na bieżąco po zrealizowaniu materiału.

1. Kryteria oceniania

- aktywny udział w zajęciach,

- wypowiedzi ustne na określony temat,

- prace domowe  (przygotowanie referatów, pokazów, scenek tematycznych, prezentacje multimedialne, plansze, 

plakaty itp.),

- udział w przedsięwzięciach prospołecznych( np. wolontariat),

2. Kryteria ocen

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

•częściowo rozumie polecenia nauczyciela,

•dysponuje niepełną wiedzą określoną w programie,

•potrafi z pomocą nauczyciela nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska,

•wykonuje samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia,

•potrafi z pomocą nauczyciela przedstawić wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej,

.

Ocena dostateczna

Uczeń:

•dysponuje podstawową wiedzą określoną w programie,

•rozumie polecenia i instrukcje,

•samodzielnie i poprawnie wykonuje proste zadania,

•potrafi odnaleźć podstawowe informacje zawarte w różnego rodzaju źródłach,
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•umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,

•aktywnie uczestniczy w pracach zespołowych,

•przedstawia wyniki własnej pracy.

Ocena dobra

Uczeń:

•dysponuje wiedzą w zakresie programu szkolnego,

•potrafi w sposób spójny i poprawny zaprezentować omawianą na lekcjach problematykę,

•potrafi formułować i uogólniać wnioski,

•aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

•poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce,

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

•dysponuje pełną wiedzą w zakresie treści  programu,

•umie samodzielnie poszukiwać wiedzy i dzieli się nią z innymi,

•potrafi kierować pracą zespołu,

•uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

•systematycznie wykorzystuje fachową literaturę i dzieli się zdobytą wiedzą

Ocena celująca

Uczeń:

•dysponuje pełną wiedzą z zakresu treści programu,

•wykazuje się opanowaniem wszystkich umiejętności,

•współpracuje z nauczycielem, rozwija własne zainteresowania,

•wykazuje szczególne zainteresowanie  tematyką medyczną,

•wykazuje się aktywnością i inicjatywą o charakterze prospołecznym w szkole i poza nią,

•przedstawia wyniki samodzielnej pracy,

•wykorzystuje poznaną wiedzę i umiejętności w działalności prospołecznej ( np. wolontariat, opieka nad 

chorymi itp.,).
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Tryb organizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 48 

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Podstawa prawna :

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  1999 roku  w sprawie  sposobu  nauczania 

szkolnego  oraz  zakresu  treści  dotyczących  wiedzy  o  życiu  seksualnym  człowieka,

o  zasadach  świadomego  i  odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartościach rodziny, życia w fazie prenatalnej  

oraz metodach i  środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej  kształcenia ogólnego.

1.   Przedmiot  wychowanie  do  życia  w  rodzinie  przeznaczony  jest  do  realizacji   we  wszystkich  klasach 

gimnazjalnych.

3.  Realizacja  zajęć  obejmuje  wyznaczoną  Rozporządzeniem  liczbę  14  godzin w  danym  roku  szkolnym,  

w  tym   9   godzin   wspólnych   dla   dziewcząt   i   chłopców   oraz   5   godzin   lekcyjnych

z  podziałem  na   grupy.   Zajęcia   z   wychowania   do   życia   w  rodzinie   prowadzone   są   zgodnie  

z organizacja pracy szkoły, w danym roku szkolnym.  

4.  Zadaniem  przedmiotu  wychowanie  do  życia  w  rodzinie  jest  wspieranie  wychowawczej  roli  rodziny,  

jak  również  kształtowanie  postaw  prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych.

5.  Do  nauczania przedmiotu  nie  jest wymagane  zakupienie  podręczników  ani  posiadanie zeszytów.

6.  Udział  ucznia  w  zajęciach  wychowanie  do  życia  w  rodzinie  jest  obowiązkowy, rodzic/opiekun prawny  

w terminie do 15 września danego roku szkolnego ma  prawo  złożyć do  dyrektora  szkoły  pisemny  wniosek  

dotyczący rezygnacji  z  zajęć. Dokument  należy  złożyć  w sekretariacie szkoły.

7.  Nauczyciel  przedmiotu  sporządza  imienną  listę  osób  uczestniczących w zajęciach.

8. Obecność  uczniów na lekcjach wychowania do życia w rodzinie  nauczyciel  zaznacza w  dzienniku  zajęć  

pozalekcyjnych.   Zajęcia  nie   podlegają  ocenie i   nie   mają  wpływu  na  promocję  ucznia  do  klasy  

programowo   wyższej,  jak  również  na  ukończenie  przez  niego  szkoły.  Fakt  uczestniczenia  na  zajęciach 

odnotowywany jest na świadectwie szkolnym.
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Tryb organizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie

w  IV Liceum Ogólnokształcącym 

im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Podstawa prawna :

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  1999 roku  w sprawie  sposobu  nauczania 

szkolnego  oraz  zakresu  treści  dotyczących  wiedzy  o  życiu  seksualnym  człowieka,

o  zasadach  świadomego  i  odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartościach rodziny, życia w fazie prenatalnej  

oraz metodach i  środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej  kształcenia ogólnego.

1.   Przedmiot  wychowanie  do  życia  w  rodzinie  przeznaczony  jest  do  realizacji   we  wszystkich  klasach 

gimnazjalnych.

3.  Realizacja  zajęć  obejmuje  wyznaczoną  Rozporządzeniem  liczbę  14  godzin w  danym  roku  szkolnym,  

w  tym  9  godzin  wspólnych  dla  dziewcząt  i  chłopców  oraz  5  godzin  lekcyjnych z  podziałem  na  grupy.  

Zajęcia  z  wychowania  do  życia  w  rodzinie  prowadzone  są  zgodnie z organizacja pracy szkoły, w danym  

roku szkolnym.  

4.  Zadaniem  przedmiotu  wychowanie  do  życia  w  rodzinie  jest  wspieranie  wychowawczej  roli  rodziny,  

jak  również  kształtowanie  postaw  prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych.

5.  Do  nauczania przedmiotu  nie  jest wymagane  zakupienie  podręczników  ani  posiadanie zeszytów.

6.  Udział  ucznia  w  zajęciach  wychowanie  do  życia  w  rodzinie  jest  obowiązkowy, rodzic/opiekun 

prawny/pełnoletni uczeń w terminie do 15 września danego roku szkolnego ma  prawo  złożyć  do  dyrektora  

szkoły  pisemny  wniosek  dotyczący rezygnacji  z  zajęć. Dokument  należy  złożyć  w sekretariacie szkoły.

7.  Nauczyciel  przedmiotu  sporządza  imienną  listę  osób  uczestniczących w zajęciach.

8.  Obecność  uczniów na lekcjach wychowania do życia w rodzinie  nauczyciel  zaznacza  w  dzienniku  zajęć 

pozalekcyjnych.   Zajęcia  nie   podlegają  ocenie i   nie   mają  wpływu  na  promocję  ucznia  do  klasy  

programowo wyższej, jak również na ukończenie przez niego szkoły.

Fakt uczestniczenia na zajęciach odnotowywany jest na świadectwie szkolnym.
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