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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-VIII 

W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. 

 

Klasy I-III 

I. OCENIANIE BIEŻĄCE 

1. Ocena bieżąca jest potwierdzeniem tego, co uczeń poprawnie wykonał, co osiągnął, 

w czym jest dobry oraz zawiera wskazówki, co poprawić, co udoskonalić, nad czym 

jeszcze popracować. 

2. Ocenę bieżącą wyrażamy w formie słownej, poprzez gest i mimikę lub pisemnie w czasie 

zajęć edukacyjnych , gdzie dziecko natychmiast słyszy po wykonaniu zadania lub w jego 

toku ocenę swej pracy, np.: 

• zrobiłeś to świetnie, 

• wspaniale przeczytałeś, 

• liczysz nieźle, 

• unikaj powtarzania tych samych słów, 

• zrobiłeś to dużo lepiej itp. 

3. W klasach 1 - 3 stosuje się następujące symbole określające poziom opanowania wiedzy                  

i umiejętności przez ucznia: 

• osiągnięcia i wiadomości opanowane celująco ,,A„ 

• osiągnięcia i wiadomości opanowane bardzo dobrze „ B " 

• osiągnięcia i wiadomości opanowane dobrze „ C"  

• osiągnięcia i wiadomości opanowane zadowalając „ D" 

• osiągnięcia i wiadomości opanowane bardzo słabo ,,E ‘’ 

4. Wykaz umiejętności w dzienniku lekcyjnym dla poszczególnych klas, powinien być 

szerszy niż wynika to z programu nauczania danej klasy. Taka konstrukcja zakłada 

indywidualne tempo rozwoju dziecka. Oceny w dzienniku uwzględniają szczegółowe 

kryteria w zakresie umiejętności w poszczególnych edukacjach: polonistycznej, 

matematycznej, społecznej, technicznej, plastycznej, muzycznej, przyrodniczej, 

informatycznej oraz wychowanie fizyczne.  

5. Każdy zapis symboliczny w klasach 1 - 3 posiada standardy wymagań edukacyjnych 

opracowane przez członków zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania 

zintegrowanego, i tak: 
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,,A” – celująco 

• uczeń kompetentny, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu zadań i problemów, 

• samodzielnie podejmuje wszelkie działania w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy, 

• wiadomościami i umiejętnościami wybiega poza program nauczania. 

„B"- bardzo dobrze 

• uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania 

danej klasy w pełnym zakresie, 

• sumiennie wykonuje zadania określone przez nauczyciela i potrafi zastosować swoją, 

wiedzę w sytuacjach nietypowych, 

• potrafi dokonać analizy przyczynowo - skutkowej i samodzielnie wyciągnąć wnioski, 

zawsze jest przygotowany do zajęć, 

• na zajęciach jest bardzo aktywny,  

• potrafi efektywnie pracować w grupie, 

• samodzielnie koryguje wskazane błędy, 

• chętnie podejmuje wszelkie działania dotyczące praktycznego zdobywania wiedzy. 

„ C" - dobrze 

• uczeń dobrze opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programowe, 

• wykazuje się wiedzą w sytuacjach typowych, 

• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

• prawie bez zastrzeżeń jest przygotowany do zajęć,  

• aktywnie pracuje w grupie. 

„D " - zadowalająco 

• uczeń w stopniu zadowalającym opanował podstawowe treści programowe, 

• stara się rozwiązywać zadania przy pomocy nauczyciela, być aktywnym w czasie zajęć, 

• uczestniczy w zajęciach grupowych, 

• rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

• wykazuje pewne braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy. 

,,E” – bardzo słabo 

• uczeń nie podejmuje samodzielnie działań mających na celu wykonanie określonego 

zadania, 

• oczekuje pomocy przy rozwiązywaniu zadań o niewielkim stopniu trudności, 
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• pracuje wyłącznie z pomocą nauczyciela, 

• ma bardzo duże trudności w przyswojeniu sobie zadań o niewielkim stopniu trudności, 

• wykazuje braki, które przekreślają możliwość uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy, 

• nie zawsze podejmuje działania mające na celu wykonanie poleceń nauczyciela. 

 

Uczeń ma trzy lata na opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych                            

w podstawie programowej. 

 

II. PODSUMOWANIE  UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA KONIEC I SEMESTRU 

ORAZ UMIEJĘTNOŚCI KOŃCOWOROCZNYCH: 

1. W klasach 1-3 stosowana jest ocena semestralna w formie opracowanej „karty osiągnięć 

ucznia", w której zawarte są treści programowe dotyczące tylko pierwszego semestru 

nauki oraz oceny z zachowania. Osiągnięcia uczniów z danej dziedziny podane są w 

zakresach : 

- pełnym, 

- częściowym (z zaleceniem do ćwiczeń),  

- minimalnym. 

Na „semestralnej karcie osiągnięć ucznia" powinny znaleźć się również oceny z przedmiotów 

dodatkowych: religii, języków obcych, itp. 

2. W klasach 1 - 3 rodzice  w maju otrzymują projekt oceny rocznej. Ocena na koniec roku 

szkolnego jest opisowa. Zawiera się w niej opis stopnia osiągnięć edukacyjnych                        

i emocjonalno - społecznych skonstruowanych na podstawie zapisów zawartych w „karcie 

osiągnięć ucznia", z uwzględnieniem oceny bieżącej i śródrocznej. Przy ocenie końcowej 

uwzględnić należy również wybitne osiągnięcia ucznia, udział w konkursach, cechy 

wyróżniające go z ogółu społeczności uczniowskiej, jak też kompetencje dziecka                        

w momencie startu, jego wysiłek i wkład pracy oraz  indywidualne możliwości.  

3. Klasyfikowanie roczne w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowe oceny 

klasyfikacyjnej oraz opisowe oceny  zachowania. 

4. Uczeń klas 1 - 3 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 
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5. Ucznia klas 1 - 3 nauczyciel może pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko 

w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię 

psychologiczno - pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu 

z rodzicami (opiekunami). 

6. Uczniowi, który posiada orzeczenie PPP informujące o wyraźnych trudnościach 

w przyswajaniu wiedzy należy obniżyć wymagania edukacyjne, stosując tzw. „minimum 

z podstawy programowej". Orzeczenie PPP należy również brać pod uwagę przy 

wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej. 

7. Nauczyciel biorąc pod uwagę indywidualne możliwości intelektualne, emocjonalne, 

społeczne i psychofizyczne uczniów będzie decydował ile czasu uczniowie potrzebują na 

opanowanie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

8. Uczniowi, który z przyczyn zdrowotnych, udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim 

uzyskał zwolnienie z ćwiczeń ruchowych, nauczyciel w ocenie opisowej dokonuje zapisu 

„zwolniony z zajęć ruchowych". 

9. Roczną ocenę opisową do dziennika lekcyjnego nauczyciel wpisuje w formie  załącznika. 

10. Roczną ocenę opisową do arkusza ocen nauczyciel może wpisać ręcznie lub dołączyć (jako 

załącznik) kopię oceny ze świadectwa w formie wydruku komputerowego. 

11. Oryginalne druki świadectw szkolnych nauczyciel może wypełniać ręcznie lub 

komputerowo. 

 

III. OCENA ZACHOWANIA 

Semestralna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

•  postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

• dbałość o piękno mowy ojczystej, 

•  wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

• godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią, 

• okazywanie szacunku innym osobom. 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

1. Bieżącą ocenę zachowania  ustala się według następującej skali zawartej w dzienniku 

lekcyjnym, w formie ustalonego symbolu: 

• wzorowe ,,A’’ 

• bardzo dobre ,,B’’ 

• poprawne ,, C’ 

• nieodpowiednie ,,D’ 

• naganne ,,E’’ 

Nauczyciele ustalają bieżące oceny zachowania opierając się na następujących kryteriach: 

 

Zachowanie wzorowe 

• jest miłym i obowiązkowym uczniem, 

• do szkoły przychodzi zawsze przygotowany, 

• obowiązki i zadania szkolne podejmuje bardzo chętnie, 

• na zajęciach pracuje zawsze samodzielnie i w bardzo dobrym tempie, 

• wykazuje życzliwość i uprzejmość wobec innych, 

• potrafi łagodzić i rozwiązywać konflikty klasowe, 

• jest bardzo wrażliwy na wszelkie zło związane z niszczeniem otaczającej nas przyrody, 

świetnie radzi sobie w pracy zespołowej, 

• potrafi dokonać samooceny swojego zachowania,  

• angażuje się w prace na rzecz klasy,  

• dba o dobre imię szkoły i jej tradycje, 

• z własnej inicjatywy bierze udział w uroczystościach, imprezach i akcjach organizowanych 

na terenie szkoły, 

• jest wzorem do naśladowania dla kolegów w szkole i środowisku, 

• szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

• nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, 

• nosi ubiór i obuwie zgodnie z przepisami statutu, 

• zawsze przestrzega regulaminu klasowego. 

 

Zachowanie bardzo dobre 

• jest spokojnym, pogodnym i koleżeńskim uczniem,  

• chętnie podejmuje obowiązki i zadania szkolne,  
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• na zajęciach pracuje samodzielnie w dobrym tempie, 

• przestrzega norm współżycia społecznego i kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,  

• aktywnie uczestniczy w życiu klasy i wywiązuje się z powierzonych funkcji,  

• dba o otoczenie, jest świadomy potrzeby ochrony środowiska i aktywnie uczestniczy w 

pracach na rzecz poprawy jego stanu,  

• dba o dobre imię szkoły i jej tradycje, 

• bez zarzutu wypełnia wszystkie obowiązki szkolne, 

• swoim zachowaniem daje dobry przykład rówieśnikom, 

• przestrzega na co dzień regulaminu klasowego, 

• nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, 

• zawsze  nosi ubiór i obuwie zgodnie z przepisami statutu. 

 

Zachowanie poprawne 

• uczeń poprawnie wypełnia obowiązki szkolne, 

• stara się być koleżeński i zdyscyplinowany, zazwyczaj uczestniczy w życiu klasy, z reguły 

wykonuje powierzone mu zadania, 

• stara się zachowywać zgodnie z normami kulturalnymi w stosunku do otaczających go 

ludzi, 

• potrafi dbać o dobre imię szkoły i jej tradycje, 

• z małymi uchybieniami przestrzega regulaminu klasowego, a stosowane środki zaradcze  

odnoszą pozytywny skutek, 

• na ogół jest przygotowany do zajęć, 

• zazwyczaj zachowuje się kulturalnie w stosunku do osób dorosłych i rówieśników,  

• ewentualne niewłaściwe zachowanie stara się zmienić na lepsze, 

• pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i umiejętności, 

• nie znęca się fizycznie bądź  psychicznie nad innymi, 

• wykazuje chęć współpracy z nauczycielami i pedagogiem szkolnym, 

• ma nie więcej niż dwa dni nieobecności nieusprawiedliwionej i nie więcej niż siedem 

spóźnień w semestrze, 

• w semestrze otrzymał nie więcej niż pięć pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu 

(zapisanym w dzienniku klasowym lub w zeszycie kontaktowym), 

• szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, a ewentualne  wyrządzone 

szkody stara się naprawić. 
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Zachowanie nieodpowiednie 

• uczeń nie wypełnia należycie podstawowych obowiązków ucznia, 

• często dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi klasowemu 

i statutowi szkoły, 

• niechętnie bierze udział w zajęciach edukacyjnych, 

• dezorganizuje pracę zespołu klasowego i nauczycieli niezdyscyplinowaniem, brakiem 

poczucia obowiązku, 

• nie przestrzega ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa, 

• nie dba o dobre imię szkoły i jej tradycje (nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły),  

• często opuszcza zajęcia szkolne bez uzasadnionej przyczyny, 

• znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi (np. wyzywa, obraża, poniża, bije, 

popycha, szarpie, przezywa, pluje, wymusza), 

• celowo niszczy mienie kolegów (np. zabiera i chowa rzeczy, rzeczy, wyrzuca do śmietnika 

lub toalety, łamie, gniecie, rozrywa, tnie , oblewa wodą), 

• niszczy mienie szkolne i społeczne (np. kopie przedmioty, opluwa, wyłamuje, rysuje, 

wybija szyby, oblewa wodą korytarze lub toalety), 

• przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty ( np. nóż, żyletki i inne ostre narzędzia), 

• w czasie wyjść i wycieczek stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu jego i innych 

osób (np. popycha, oddala się od grupy, zachowuje się niestosownie w miejscach 

publicznych), 

• wymaga częstej interwencji pedagoga szkolnego, 

• w semestrze otrzymał powyżej pięciu dni nieobecności nieusprawiedliwionej i więcej niż 7 

spóźnień, 

• w semestrze otrzymał nie więcej niż 7 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu 

(zapisanym w dzienniku klasowym lub w zeszycie kontaktowym), 

• celowo ukrywa przed rodzicami ważne informacje od nauczycieli związane z postępami w 

nauce i zachowaniem, 

• nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze zazwyczaj nie odnoszą skutku. 

 

Zachowanie naganne 

• uczeń stale dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi klasy i 

statutowi szkoły, 

• nie bierze udziału w zajęciach edukacyjnych, 
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• zazwyczaj jest nieprzygotowany do zajęć, 

• jest niekulturalny, agresywny wobec pracowników szkoły, kolegów i koleżanek, 

• znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi( np. wyzywa, obraża, wymusza, poniża, 

bije, pluje, popycha, szarpie, przezywa, pluje…..), 

• przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty i używa ich do nieodpowiednich celów, 

• celowo niszczy mienie szkolne, społeczne oraz kolegów i koleżanek, 

• w szkole, w czasie wyjść i wycieczek stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu jego i 

innych osób, 

• wymaga częstej interwencji pedagoga, dyrekcji szkoły lub policji, 

• w semestrze ma powyżej 10 dni nieobecności nieusprawiedliwionej i dużo spóźnień, 

• podrabia zwolnienia, usprawiedliwienia oraz podpisy rodziców lub nauczycieli, 

• w semestrze otrzymał nie mniej niż 10 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu 

(zapisanych w dzienniku klasowym lub w zeszycie kontaktowym), 

• nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku, 

 

Ujednolicenie zapisu informacji o zachowaniu uczniów w klasach 1- 3 

w dzienniku lekcyjnym, w formie ustalonego symbolu: 

Wzorowe- ,,A’’ 

Bardzo dobre - ,,B’’ 

Poprawne- ,, C’’ 

Nieodpowiednie - ,,D ’’ 

Naganne - ,, E’’ 

1. Uznawanie autorytetów 

• w kulturalny sposób prowadzi rozmowę z nauczycielami i innymi starszymi osobami 

pracującymi w szkole, 

• zna i używa słów grzecznościowych na terenie szkoły i poza nią. 

2. Kultura osobista 

• potrafi właściwie zachowywać się na lekcjach, w kinie, teatrze, muzeum i na 

wycieczkach, 

• dba o higienę osobistą, schludny ubiór i wygląd zewnętrzny, 

• jest wzorem do naśladowania dla rówieśników. 

3. Obowiązkowość, dokładność 

• systematycznie przygotowuje się do zajęć, 
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• zadania i polecenia wykonuje poprawnie i doprowadza do końca, 

• jest punktualny, 

• dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych. 

4. Zaangażowanie, inicjatywa 

• bierze udział w konkursach, teatrzykach klasowych i szkolnych, 

• właściwie wywiązuje się z pełnienia dyżuru klasowego, 

• chętnie bierze udział w grach i zabawach, przestrzega ich regulaminu. 

5. Kontakty koleżeńskie 

• nie dokucza kolegom, nie wyśmiewa ich nie poniża, 

• potrafi zgodnie bawić się z rówieśnikami (nie popada w konflikty, nie obraża się 

z byle powodu), 

• potrafi pogodzić się z przegraną, 

• nie bije kolegów nawet sprowokowany. 

6. Poszanowanie własności 

• szanuje swoje i kolegów przybory szkolne, podręczniki i ubranie, 

• nie niszczy wyposażenia sal lekcyjnych, toalet, tablic i sprzętu na sali gimnastycznej. 

7. Słuchanie, wypełnianie poleceń 

• umie aktywnie słuchać  innych : trafnie ocenia błędy i szuka sposobu na ich 

korygowanie, 

• cicho wykonuje zadania  i polecenia nauczycieli, 

• polecenia wykonuje natychmiast ( bez prośby nauczyciela), 

8. Ekonomiczne wykorzystanie czasu  

• w właściwym tempie wykonuje polecenia i zadania na zajęciach. 

9. Utrzymanie porządku wokół siebie 

• potrafi się sam ubrać, rozebrać , złożyć, spakować, rozpakować tornister, 

• porządkuje swoje stanowisko pracy. 

10. Praca w grupie 

• zgodnie i cicho pracuje w grupie. 

 

IV. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO KLASIE I 

1. Edukacja polonistyczna:  

Uczeń: 

• słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, kolegów i koleżanek,  
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• słucha tekstów czytanych przez nauczyciela, 

•  słucha uważnie i z powagą wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, 

przedstawień, obchodów świąt narodowych,  

• czyta poprawnie wyrazy i krótkie zdania, 

• czyta cicho ze zrozumieniem, 

• dostrzega różnicę między głoską a literą, literą a dwuznakiem, 

• rozumie pytania i polecenia nauczyciela, 

• umie opowiedzieć treść wysłuchanego wcześniej tekstu, 

• stara się pisać czytelnie i estetycznie, zachowując odpowiedni kształt liter, 

• przepisuje poprawnie wyrazy i proste zdania, 

• umie samodzielnie ułożyć i zapisać wyrazy, 

• umie samodzielnie ułożyć i zapisać proste zdania,  

• wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby oraz głoski: 

samogłoski i spółgłoski.  

 

2. Edukacja matematyczna:  

Uczeń: 

• określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni,  

• porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy,  

• porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie, 

• tworzy zbiory z uwagi na wyodrębnione cechy,  

• dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym,  

• bawiąc się, wykorzystuje gry planszowe,  

• umie dodawać i odejmować liczby w zakresie 20 bez przekroczenia i z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego, 

• umie dodawać i odejmować pełne dziesiątki w zakresie 100, 

• samodzielnie układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe, 

• zna i stosuje poznane jednostki miar, 

• odczytuje pełne godziny na zegarze, 

• rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne, 

• zna kolejność pór roku, dni tygodnia 
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3. Edukacja przyrodnicza:  

Uczeń: 

• umie zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku i opowiadać 

o nich, 

• rozpoznaje i nazywa kilka gatunków roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia,  

• wie, jak opiekować się roślinami i zwierzętami,  

• wyróżnia cechy innych ekosystemów,  

• rozumie konieczność ochrony środowiska,  

• zna podstawową strukturę rodziny, klasy w szkole,  

• wie, w jakim zawodzie pracują jego rodzice,  

• zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i przestrzega ich. 

• szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych, narodów,   

• w sytuacji zagrożenia wykonuje telefon alarmowy,  

• dba o higienę i estetykę własną i otoczenia,  

• stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole,  

• ma świadomość, że nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę 

zdrowia człowieka  

4. Edukacja społeczna: 

Uczeń: 

• zna podstawową strukturę rodziny, klasy w szkole,  

• szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych, narodów,  

• uczestniczy w świętach narodowych,  

• rozpoznaje i nazywa patrona szkoły,  

• opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego,  

• wie, w jakim zawodzie pracują jego rodzice,  

• opowiada legendy związane z historią Polski,  

• prezentuje postaci wielkich Polaków,  

• wymienia nazwę stolicy Polski,  

5. Edukacja plastyczna:  

Uczeń: 

• rysuje kredką, kredą, ołówkiem,  

• maluje kredkami, farbami przy użyciu pędzli, stempli, 
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• wydziera, wycina, składa, przylepia,  

• modeluje z plasteliny, modeliny,  

• stara się estetycznie wykonywać prace plastyczne i techniczne, 

• rozpoznaje i nazywa podstawowe tematy dzieł malarskich /pejzaż, portret/,  

6. Edukacja techniczna:  

Uczeń: 

• umie organizować warsztat własnej pracy, 

• wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku w miejscu pracy ze 

względów bezpieczeństwa,  

7. Edukacja informatyczna:  

Uczeń: 

• jako przygotowanie do programowania układa w logicznym porządku obrazki, 

piktogramy, teksty, symbole,  

• uruchamia i wyłącza komputer,  

• zna i stosuje bezpieczne zasady korzystania z komputera, 

V. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO KLASIE 2  

1. Edukacja polonistyczna:  

Uczeń: 

• czyta poprawnie (głośno, płynnie, z odpowiednią intonacją),  

• czyta cicho ze zrozumieniem,  

• wypowiada się w uporządkowanej formie na dany temat, opowiada treść wysłuchanego 

wcześniej utworu literackiego, 

•  recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,  

• stosuje zasady pisowni wielką literą: na początku zdania, w pisowni imion i nazwisk,  

nazw geograficznych, 

• wyjaśnia pisownię wyrazów z ó wymiennym, 

•  zna zasadę pisowni wyrazów z rz wymiennym i po spółgłoskach, 

•  pisze z pamięci i ze słuchu, przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach 

poznanych  

  i opracowanych podczas zajęć,  

• zna kolejność liter w alfabecie,  
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• tworzy kilku zdaniowe ( 4-5 zdaniowe) wypowiedzi na dany temat - w formie ustnej  

  i pisemnej, 

•  redaguje i zapisuje: ogłoszenie, życzenia, zaproszenie, 

•  zapisuje adres nadawcy i odbiorcy, rozumie znaczenie pojęć nadawca i adresat,  

• pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), 

• porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej litery, 

•  stosuje poprawne znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, 

•  rozpoznaje i nazywa poznane części mowy: rzeczownik, czasownik, stosuje je w 

poprawnej   

  formie, 

•  dostrzega różnice między literą a głoską, dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w 

zdaniu, 

 zdania w tekście,  

• rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym i pokrewne,  

• rozróżnia i nazywa zdania oznajmujące, pytające i wykrzyknikowe,  

potrafi rozwinąć proste zdanie przez dodanie wyrazów.  

2. Edukacja matematyczna: 

Uczeń: 

• zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100,  

• porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 50 (słownie i z użyciem znaków >; <; =),  

• porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie w zakresie 50,  

• dodaje i odejmuje liczby w zakresie 50 i sprawdza wyniki odejmowania za pomocą  

dodawania,  

• wskazuje w liczbie dwucyfrowej rzędy dziesiątek i jedności,  

• mnoży i dzieli w zakresie 30,  

• rozwiązuje zadania tekstowe, wymagające wykonania jednego działania,  

• rozwiązuje łatwe zadania z niewiadomą w postaci okienka,  

• mierzy za pomocą linijki długość odcinków,  

• posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczącymi mierzenia długości, szerokości,  

(centymetr), ważenia (kilogram), odmierzania płynów (litr),  

• wykonuje łatwe obliczenia, dotyczące poznanych miar,  

• odczytuje i zapisuje znaki rzymskie od I do XII,  
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• wskazuje liczby parzyste i nieparzyste,  

• podaje i zapisuje daty, swojego urodzenia lub datę bieżącą,  

• zna kolejność dni tygodnia i miesięcy,  

• rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, trójkąty i prostokąty,  

• dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym,  

• odczytuje godziny na zegarze w systemie 24 – godzinnym, posługuje się jednostkami 

czasu 

  doba, godzina, pół godziny, 

• wykorzystuje szachy, warcaby, gry logiczne do rozwijania umiejętności myślenia 

  strategicznego, logicznego,  

• wykonuje proste obliczenia pieniężne,  

• rozróżnia nominały na monetach i banknotach (grosze, złote, banknoty: 10, 20, 50, 100 

zł).  

3. Edukacja przyrodnicza: 

Uczeń: 

• orientuje się w terenie swojego miejsca zamieszkania oraz w okolicy szkoły,  

• rozumie konieczność ochrony środowiska,  

• obserwuje zmiany w przyrodzie w naturalnym środowisku,  

• rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów takich, jak: las, park, łąka, pole 

• rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się  

  w polskim środowisku przyrodniczym,  

• wymienia nazwy czterech pór roku, podaje charakterystyczne dla nich zmiany w 

przyrodzie,  

• prowadzi obserwacje pogody i za pomocą prostych symboli notuje ich wyniki,  

• wyróżnia i nazywa części roślin,  

• odróżnia drzewa od krzewów,  

• potrafi wymienić kilka nazw warzyw, owoców i kwiatów,  

• prowadzi proste hodowle roślin,  

• zna nazwy kilku gatunków zwierząt, roślin które są pod ochroną,  

• zna cechy charakterystyczne ptaków i ssaków,  

• segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania,  

• planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze,  
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• przedstawia charakterystykę wybranych zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel,  

  lekarz, policjant, strażak, żołnierz, pielęgniarka,  

• dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia,  

• reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,  

• posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi,  

  w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,  

• sługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc:  

  Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej,  

• zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania i rozumie konieczność kontrolowania 

  stanu zdrowia,  

• wie, jakie wartości odżywcze mają mleko i jego przetwory, świeże owoce, warzywa,  

• wskazuje na mapie fizycznej Polski swoje rodzinne miasto, Warszawę, Morze Bałtyckie,  

• stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu   

  drogowym.  

4. Edukacja społeczna: 

Uczeń: 

• zachowuje się stosownie do sytuacji, właściwie reaguje na sukces lub porażkę,  

• współdziała z innymi podczas zabawy i nauki,  

• zna prawa i obowiązki ucznia i je respektuje,  

• przestrzega zasad kulturalnego zachowania w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, 

stosuje  

formy grzecznościowe,  

• odróżnia dobro od zła, stara się być uczciwym i prawdomównym,  

• opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżnia w nich postaci  

  historyczne i fikcyjne,  

• stosuje pojęcia: porozumienie, umowa, uczestniczy w wyborach do samorządu   

uczniowskiego i w klasie,  

• szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów,  

• przestrzega zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w klasie i w szkole,  

• zna symbole narodowe: godło, hymn, barwy narodowe,  

• uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej,  
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• wykonuje kotylion w barwach narodowych, potrafi się godnie zachować podczas 

śpiewania  

  i słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt,  

• rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, rozumie znaczenie pojęcia patron,  

• wie, kto jest aktualnym prezydentem Polski,  

• wymienia nazwę stolicy Polski,  

• świadomie przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych,  

• zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty,  

• umie opowiedzieć, na czym polega praca ludzi w poznanych zawodach,  

• wie, czym różni się krajobraz miejski od wiejskiego, wymienia elementy tych 

krajobrazów.  

5. Edukacja plastyczna: 

Uczeń: 

• starannie i dokładnie wykonuje pracę plastyczną  

• podejmuje działalność twórczą, poszukuje oryginalnych rozwiązań,  

• potrafi łączyć różne techniki plastyczne,  

• potrafi za pomocą środków plastycznych wyrazić własne przeżycia,  

• wyróżnia na obrazach i nazywa barwy zimne i ciepłe,  

• zna terminy: obraz, malarz, malarstwo, architektura, architekt, projektant, fotografia,  

• rozumie znaczenie terminów: portret, autoportret,  

• nazywa dziedziny sztuk plastycznych: malarstwo, rzeźba, grafika komputerowa. 

6. Edukacja techniczna: 

Uczeń:  

• właściwie planuje i organizuje pracę,  

• bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami  

• wykonuje pracę techniczną zgodnie z instrukcją,  

• umie nazwać materiały i narzędzia, których używa do pracy,  

• umie odmierzać, przecinać, formować i łączyć różne materiały,  

• wykonuje prace dokładnie, estetycznie, wyjaśnia działanie i funkcję narzędzi i urządzeń  

wykorzystywanych w gospodarstwie domowym i w szkole.  

7. Edukacja informatyczna: 

Uczeń: 
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• sprawnie posługuje się myszką,  

• pisze teksty,  

• potrafi kopiować tekst, zmieniać go i usuwać,  

• samodzielnie rysuje wykorzystując poznane narzędzia z Przybornika w edytorze grafiki,  

• potrafi kopiować, usuwać, zmniejszać i powiększać wybrane elementy rysunku,  

• korzysta ze wskazanych przez nauczyciela stron internetowych( np. strona swojej szkoły),  

• zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, stosuje się do ograniczeń 

dotyczących  

  korzystania z komputera i internetu.  

8. Wychowanie fizyczne: 

Uczeń: 

• ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń,  

• zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej koleżanek i kolegów,  

• przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń,  

• rzuca, chwyta i kozłuje piłkę oburącz,  

• rzuca małymi przyborami (woreczek, ringo) na odległość i do celu,  

• skacze przez skakankę,  

• wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie,  

• wykonuje przeskoki obunóż nad niskimi przeszkodami,  

• bierze udział w zabawach i mini- grach zespołowych, zawodach sportowych, respektując 

reguły i podporządkowując się decyzjom prowadzącego,  

• wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna,  

• dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,  

• przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych,  

• posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,  

• wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę 

swoich możliwości.  

 

VI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO KLASIE 3 

1. Edukacja polonistyczna: 

a) Osiągnięcia w zakresie słuchania .Uczeń: 

• słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób 
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• wykonuje zadania według  usłyszanej instrukcji 

• słucha tekstów czytanych i wypowiada się na ich temat 

• słucha  tekstów czytanych i wypowiada się na ich temat 

• słucha uważnie i z powagą wypowiedzi podczas uroczystości i przyjmuje 

adekwatne do niego zachowanie 

• rezygnuje ze słuchania osoby nieznanej gdy może być zagrożone jego własne 

bezpieczeństwo 

b) Osiągnięcia w zakresie mówienia .Uczeń: 

• formułuje pytania dotyczące sytuacji, wydarzeń prezentowanych w mediach, 

książkach i wydarzeniach kulturalnych 

• wypowiada się w formie  uporządkowanej i rozwiniętej na różne tematy 

• wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka 

mówionego 

• samodzielnie  porządkuje swoją wypowiedź 

• samodzielnie układa w formie ustnej opowiadanie, recytuje wiersze 

• składa ustne sprawozdania z wykonanej pracy 

c) Osiągnięcia w zakresie czytania . Uczeń: 

• czyta płynnie i wyraziście na głos teksty 

• czyta w skupieniu, po cichu teksty zapisane samodzielnie 

• wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, 

określa nastrój w utworze 

• wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis 

d) Osiągnięcia w zakresie pisania .Uczeń: 

• układa i zapisuje(wykorzystując także komputer) opowiadanie, list, życzenia, 

zaproszenie, ogłoszenie w ramach zagadnień opracowanych podczas zajęć 

• odręcznie pisze, czytelnie, płynie i kształtnie wyrazy, zdania i tekst ciągły, 

przestrzega poprawności ortograficznej 

• stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne, porządkuje wyrazy w kolejności 

alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery 

e) Osiągnięcia w zakresie świadomości językowej. Uczeń: 

• wyróżnia w wypowiedziach zdania, wyrazy, sylaby, głoski 

• rozpoznaje rodzaje zdań i przekształca je 
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• w wypowiedziach ustnych i pisemnych używa poprawnej formy gramatycznej 

2. Edukacja matematyczna: 

a) Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych  i cech 

wielkościowych. Uczeń: 

• określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w 

przestrzeni i kierunek ruchu 

• porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej ,np. 

długości, szerokości, wysokości, masy, dokonuje klasyfikacji  przedmiotów. 

b) Osiągnięcia w zakresie znajomości pojęcia liczby. Uczeń: 

• odczytuje i zapisuje za pomocą cyfr liczby od zera do miliona 

• porównuje i przekształca liczby 

• porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie 

• określa  kolejność liczb 

• porównuje liczby z zastosowaniem znaków:<, =, >; 

c) Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbą. Uczeń: 

• dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli w pamięci, wykonuje proste obliczenia 

• posługuje się znakiem równości,  znakami czterech podstawowych działań i 

nawiasami, , biegle mnoży i dzieli w zakresie 100; 

• stosuje pisemne dodawanie i odejmowanie w zakresie liczb dwucyfrowych oraz 

mnożenie i dzielenie przez liczbę jednocyfrową w zakresie tysiąca 

• wykorzystuje liczby do wykonania pomiaru długości 

• zamienia podstawowe jednostki miar 

d) Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych. Uczeń: 

• analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone 

• posługuje się odwrotnością działań przy obliczaniu wyników 

• nazywa liczby i wyniki w czterech podstawowych działaniach matematycznych, 

• rozwiązuje i układa zadania, zagadki i łamigłówki matematyczne 

e) Osiągnięcia w zakresie pojęć kształtowanych intuicyjnie, użytecznych pod 

względem innych kierunków edukacji i sytuacji życiowych. Uczeń: 

• tworzy zbiory 

• rozpoznaje i kreśli linie: krzywe, łamane, proste, odcinki prostopadłe, równoległe 

oraz figury geometryczne 
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• mierzy  długości boków wielokątów, oblicza różnymi sposobami obwody 

prostokątów, kwadratów, trójkątów 

• dzieli i na dwie i cztery równe części 

• wykonuje obliczenia pieniężne 

• posługuje się zegarem i wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu 

• posługuje się kalendarzem i odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do 

XII 

• mierzy długość i szerokość, waży, odmierza płyny 

• bawiąc się , wykorzystuje gry planszowe, logiczne i strategiczne, np. warcaby, 

szachy; przekształca je, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne. 

3. Edukacja społeczna: 

a) Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń: 

• identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy, respektuje normy i reguły 

postępowania w tej grupie; 

• zna własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu; 

• ocenia swoje postępowanie i innych osób; 

• przedstawia siebie i grupę, do której należy, posługuje się danymi osobistymi 

wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych; 

• rozpoznaje i nazywa wybrane grupy społeczne do których nie należy; 

• opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu i kraju; 

• szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów; 

• wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się i komunikuje się za pomocą 

nowych technologii. 

b) Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym. Uczeń: 

• opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, przedstawia wybrane 

legendy dotyczące regionu, w którym mieszka; 

• rozpoznaje: godło, barwy, hymn, mundur, stroje ludowe; 

• uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej;  

• rozpoznaje i nazywa patrona szkoły; 

• wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich; 

• opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka; 
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• opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje 

informacje o wielkich Polakach; 

 

4. Edukacja przyrodnicza: 

a) Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń: 

• rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt; 

• rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, pole, jezioro, rzeka, 

las itp.; 

• rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny i zwierzęta nie spotykane w polskim 

środowisku przyrodniczym; 

• odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowym, informacje 

dotyczące środowiska przyrodniczego: 

• prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami; 

• chroni przyrodę; 

• segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postepowania. 

• zna  elementy pogody, prowadzi obserwacje pogody i zapisuje je za pomocą 

prostych symboli 

• zna i wymienia  podstawowe warstwy lasu oraz potrafi wymienić przykłady roślin  

w nich występujące 

b) Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń: 

• przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi; 

• posługuje się numerami telefonów alarmowych; 

• posługuje się danymi osobowymi w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia; 

• dba o higienę oraz estetykę własną; 

• reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia 

jego lub innej osoby; 

• wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość 

znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia; 

• ubiera się odpowiednio do stanu pogody; 
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• rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym; 

• ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego; 

• ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni 

wirtualnej, publicznej; 

• stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych; 

• ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na 

utratę zdrowia człowieka; 

• ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka. 

c) Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej. Uczeń: 

• określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy; 

• wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, nazwy krain 

geograficznych; 

• czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, odczytuje podstawowe 

znaki kartograficzne map; 

• wymienia nazwy dawnych i obecnej stolicy Polski i charakterystyczne pomniki; 

• przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym. 

• rozpoznaje krajobrazy: miejski, wielski, górski i nadmorski,  wymienia ich 

charakterystyczne elementy  

 

5. Edukacja plastyczna: 

a)  Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń: 

• wyróżnia kształty obiektów, wielkości i proporcje, barwę, fakturę, cechy 

charakterystyczne ludzi i zwierząt; 

• określa w swoim otoczeniu kompozycje obiektów i zjawisk; 

  b)Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 

• rysuje; 

• maluje; 

• wydziera, wycina, składa, przylepia; 

• modeluje, lepi i konstruuje; 

• powiela za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla; 

• wykonuje prace, modele, rekwizyty; 
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• ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne; 

• tworzy przy pomocy prostej aplikacji komputerowej różne wytwory. 

c) Osiągnięcia w zakresie percepcji sztuk plastycznych. Uczeń: 

• nazywa dziedziny sztuk plastycznych; 

• rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych; 

• wyjaśnia pojęcia: oryginał, kopia, reprodukcja. 

 

6. Edukacja techniczna: 

a) Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: 

• planuje i realizuje własne projekty/prace; 

• wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej 

organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa; 

• ocenia projekty/prace; 

• organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie. 

b) Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii 

wytwarzania. Uczeń: 

• odczytuje podstawowe informacje techniczne i działa zgodnie z instrukcją; 

• wykonuje przedmioty użytkowe z zastosowaniem połączeń nierozłącznych i 

rozłącznych; 

• wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu 

działania. 

c) Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. 

Uczeń: 

• wyjaśnia działanie i funkcję narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w 

gospodarstwie domowym i w szkole; 

• posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami pomiarowymi. 

 

7. Edukacja informatyczna: 

a)Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. 

Uczeń: 

• układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia; 

• tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania; 

• rozwiązuje zadania, zagadki, łamigłówki.  
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b) Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z 

wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 

• programuje wizualnie proste sytuacje lub historyjki; 

• tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką; 

• zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu;  

c) Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i 

sieciami komputerowymi. Uczeń: 

• posługuje się komputerem przy wykonywaniu zadania; 

• korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych. 

d)Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń: 

• współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi doświadczeniami i pomysłami; 

• wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia 

się. 

e)Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 

• posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami; 

• rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób; 

• przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i 

związanych z bezpieczeństwie w internecie. 

9.  Wychowanie fizyczne: 

a)Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń: 

• utrzymuje w czystości ręce i całe ciało; 

• dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku; 

• wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia; 

• ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu 

ćwiczeń; 

• uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej. 

b)Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych. Uczeń: 

• przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń; 

• pokonuje w  biegu przeszkody naturalne i sztuczne, biega w różnym tempie, 

realizuje marszobieg; 

• rzuca i podaje piłkę, rzuca do celu, skacze; 

• wykonuje ćwiczenia zwinnościowe; 
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• wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego; 

• wykonuje ćwiczenia równoważne; 

• samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadom postawy. 

c)Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych. Uczeń: 

• organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową; 

• radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo; 

• respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych; 

• uczestniczy w zabawach i grach zespołowych; 

• wykonuje prawidłowo elementy charakterystyczne dla gier zespołowych; 

• jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym. 

 

Ocena śródroczna/roczna z języka angielskiego 

 

Ocena A, B, C, D lub E odpowiadająca opanowaniu wiadomości i umiejętności językowych 

na poziomie celującym, bardzo dobrym, dobrym, zadowalającym lub bardzo słabym:  

Ocena A – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi w oparciu o podstawę programową, wykazuje 

się pilnością wyróżniającą go na tle klasy, aktywnie uczestniczy w lekcjach języka 

angielskiego, współpracuje z innymi uczniami, regularnie odrabia zadania domowe, potrafi 

pracować samodzielnie i szanuje zasady obowiązujące w klasie, chętnie bierze udział w 

konkursach i zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego.  

Ocena B – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi w oparciu o podstawę programową, aktywnie 

uczestniczy w lekcjach języka angielskiego,  współpracuje z innymi uczniami, regularnie 

odrabia zadania domowe, potrafi pracować samodzielnie i szanuje zasady obowiązujące  w 

klasie.  

Ocena C – uczeń opanował wprawdzie pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi w oparciu o podstawę programową, ale nie 

zawsze posługuje się nimi płynnie i zdarza mu się popełniać błędy; uczeń aktywnie 

uczestniczy w lekcjach języka angielskiego, współpracuje z innymi uczniami, regularnie 

odrabia zadania domowe, potrafi pracować samodzielnie i szanuje zasady obowiązujące w 

klasie.  
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Ocena D – uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi w oparciu o podstawę programową, uczeń nie 

zawsze aktywnie uczestniczy w lekcjach języka angielskiego i nie zawsze współpracuje z 

innymi uczniami, nie zawsze odrabia zadania domowe i pracuje samodzielnie, ale szanuje 

zasady obowiązujące w klasie.  

Ocena E – uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi w oparciu o podstawę programową, ale braki 

te nie wykluczają możliwości ich opanowania w ciągu dalszej nauki; uczeń nie uczestniczy 

aktywnie w lekcjach języka angielskiego i musi być przez nauczyciela mocno mobilizowany 

do systematycznej pracy, nie zawsze współpracuje z innymi uczniami i często nie odrabia 

zadań domowych, nie potrafi pracować samodzielnie i nie zawsze szanuje zasady 

obowiązujące w klasie. 

 

Klasy IV-VIII 

Ocenianie przedmiotowe: Język polski 

 

1. Uczniowie na lekcji języka polskiego oceniani są za:  

• odpowiedzi ustne, kartkówki, wypracowania klasowe, sprawdziany, prace w grupach, 

zadania dodatkowe, zadania domowe, recytację, dyktanda, sprawdziany ortograficzne, 

aktywność. 

2. Wypracowanie zapowiedziane jest 1 tydzień wcześniej. Sprawdziany: gramatyczny, 

literacki, językowy, ortograficzny zapowiedziany jest z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem, 

3. Kartkówki: 

• są pisemną formą odpowiedzi ustnej, obejmują do trzech ostatnich tematów, 

• nie muszą być zapowiedziane i mogą być przeprowadzane na każdej lekcji, 

4. Lektury: 

• wykaz lektur oraz terminy ich analizy ustalane są we wrześniu danego roku szkolnego, 

• przed omówieniem lektury nauczyciel ma prawo przeprowadzenia testu/sprawdzianu 

ze znajomości treści lektury, 

• uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce (opinia PPP) mają obowiązek 

przeczytać wybrane przez nauczyciela fragmenty obszernych treściowo lektur lub 

mogą skorzystać z audiobook’ów.  



27 

 

5. Zasady poprawiania pisemnych form sprawdzania wiadomości uczniów:  

• oceny z wypracować klasowych nie podlegają poprawieniu, 

• uczeń, który był nieobecny ma obowiązek napisać sprawdzian lub wypracowanie w 

terminie ustalonym z nauczycielem, 

o jeżeli nieobecność była nie dłuższa niż tydzień, uczeń ma obowiązek 

nadrobienia zaległości (również napisania zaległych sprawdzianów i 

kartkówek) w ciągu kolejnego tygodnia; 

o jeżeli nieobecność wynosiła więcej niż tydzień, uczeń indywidualnie umawia 

się z nauczycielem na nadrobienie zaległości; 

6. Nieprzygotowanie do lekcji: 

• obejmuje: zadania domowe, brak zeszytu, np. do odpowiedzi, brak ćwiczeń, 

•  uczeń nie może zgłosić „np.” w związku z wcześniej zapowiedzianym sprawdzianem, 

wypracowaniem, omówieniem lektury, zadaniem domowym, 

• uczeń może zgłosić „np.” tylko z materiału zadanego „z dnia na dzień”, 

• w ciągu semestru uczeń może zgłosić „np.” 3 razy, za każde następne zgłoszenie „np.” 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

• uczeń ma obowiązek zgłosić „np.” najpóźniej w chwili sprawdzania obecności.  

7. Aktywność: 

• za szczególny, pozytywny udział w lekcji uczeń otrzymuje plusa ( trzy plusy to ocena 

bardzo dobra, trzy „-„ ocena niedostateczna).  

8. Udział w konkursach: sam udział w konkursie nie gwarantuje oceny celującej. Jest to 

zależne od zajętego miejsca. 

9. Uczeń – po wystawieniu oceny proponowanej z przedmiotu – ma prawo uzyskać 

informację, jakie warunki musi spełnić, aby otrzymać ocenę wyższą jeżeli nie 

przekroczył ustalonej dla semestru liczby zgłoszonych nieprzygotowań. Uczeń zgłasza 

chęć uzyskania oceny wyższej niż proponowana nie później niż do 5. dni roboczych 

od uzyskania informacji o propozycji oceny.  

10. Oceny z prac kontrolnych  podlegają poprawie; w terminie    do dwóch tygodni od 

oddania lub innym terminie dla uczniów wymagających dostosowań wymagań po 

indywidualnym ustaleniu terminu z nauczycielem. Przy obliczaniu średniej oceny z 

przedmiotu brana jest pod uwagę tylko ocena uzyskana w wyniku poprawy. 

 

 



28 

 

Ocenianie przedmiotowe: Język angielski 

 

1. Formy pracy: 

 

Za co będę oceniać?  
 

Ile razy w 
semestrze?  
 

odpowiedź ustna  
 

według potrzeb 

kartkówki  
 

według potrzeb 

sprawdziany wiadomości i umiejętności językowych  
 

minimum 2 

zeszyt ćwiczeń  
 

minimum 1 

projekty  
 

minimum 1 

zadania domowe i aktywność na lekcji  
 

zawsze 

przygotowanie do lekcji  
 

zawsze 

udział w konkursach 
 

według potrzeb 

prace dodatkowe  
 

według potrzeb 

maksymalnie 1 

zeszyt przedmiotowy 
 

1 

 

2. Na każdą lekcję uczeń przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt 

przedmiotowy.  

3. O zasadach wystawienia oceny na zakończenie semestru oraz roku szkolnego 

nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego. Ocena śródroczna/ roczna 

jest wynikiem stopni uzyskanych w ciągu semestru/ roku szkolnego, przy czym 

największą wagę mają oceny ze sprawdzianów oraz zaangażowanie w naukę. Średnia 

arytmetyczna z uzyskanych ocen cząstkowych jest dla nauczyciela tylko narzędziem 

pomocniczym przy wystawieniu oceny śródrocznej/ rocznej. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić w semestrze dwa razy nieprzygotowanie do lekcji, które 

odnotowane będzie symbolem np. (brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu 

przedmiotowego lub nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej 

kartkówki) oraz dwa razy brak zadania domowego, które odnotowane będzie 

symbolem bz. (brak projektu, zadania w zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym). 
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Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie lub brak zadania domowego na 

początku lekcji. Każde kolejne nieprzygotowanie/ brak zadania domowego wiąże się z 

otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. Brak przygotowania/ zadania 

domowego spowodowane dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami losowymi 

rozpatruje się indywidualnie.  

5. Nauczyciel ma prawo ocenić ucznia za pracę, wiedzę, umiejętności oraz aktywność 

prezentowane na lekcji, a także za zaangażowanie ucznia w realizację zadań z 

wykorzystaniem komputerowych programów do nauki języków obcych.  Uczeń  może 

otrzymać  plusy bądź minusy  oraz oceny w skali sześciostopniowej od 1 – 6. Ocenę 

celującą i niedostateczną uczeń otrzymuje w następujących sytuacjach: 

• ocenę celującą -  przy wyjątkowo dużej aktywności oraz znaczącym wkładzie 

pracy własnej w czasie trwania zajęć 

• ocenę  niedostateczną -  przy braku jakiekolwiek aktywności i zaangażowania 

w powierzone 

zadania, pomimo wielokrotnego upominania i motywowania ze strony 

nauczyciela 

              O formie oceniania z aktywności decyduje nauczyciel i informuje uczniów na 

początku  roku szkolnego. 

1. Na każdej lekcji nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę ucznia w formie odpowiedzi 

ustnej lub pisemnej obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji.  

2. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonaną pracę nadobowiązkową 

(jedna w semestrze). Formę i temat pracy dodatkowej uczeń ustala indywidualnie z 

nauczycielem. 

3. Uczeń biorący udział w konkursie przedmiotowym uzyskuje cząstkową ocenę 

celującą w przypadku awansu do następnego etapu konkursu bądź uzyskania w nim 

wysokiego miejsca (I-III) lub ocenę bardzo dobrą, jeżeli wyniki ucznia są na 

poziomie wyższym niż przeciętne w konkursie. 

4.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności językowych zapowiedziany jest przynajmniej 

tydzień wcześniej, obejmuje większą partię materiału i poprzedzony jest 

powtórzeniem wiadomości.  

5.  Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć materiał ze sprawdzianu w 

terminie 14 dni od dnia powrotu do szkoły. W przypadku gdy nie podejmie próby 

napisania sprawdzianu nauczyciel wpisuje do dziennika 0. 
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6.  Uczeń, który w czasie pisania sprawdzianu, kartkówki korzysta z niedozwolonych 

form pomocy (podpowiedź, ściąga), otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7.  Małe formy pisemne oceniane są według kryteriów oceniania zadań otwartych 

uszczegółowionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

8.  W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr 

roku szkolnego uczeń ma obowiązek zaliczyć wymagany zakres materiału z 

pierwszego semestru w terminie i na zasadach ustalonych z nauczycielem.  

9.  Uczeń może ubiegać się o ocenę śródroczną lub roczną wyższą od proponowanej 

jeśli spełnia następujące warunki: 

• średnia ocen cząstkowych wynosi :  

1,4 – przy poprawie na dopuszczający 

2,4 – przy poprawie na dostateczny 

3,4 – przy poprawie na dobry 

4,4 – przy poprawie na bardzo dobry 

5,4 – przy poprawie na celujący 

• napisał wszystkie sprawdziany w semestrze i nie ma żadnej niepoprawionej 

oceny niedostatecznej 

• nie ma więcej niż dwa nieprzygotowania do lekcji w semestrze 

• nie ma więcej niż dwa braki zadania w semestrze 

• otrzymał w ciągu semestru przynajmniej jedną ocenę bardzo dobrą z 

aktywności 

• prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy i ma uzupełniony zeszyt 

ćwiczeń  

10.  Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć uzyskania oceny wyższej od proponowanej w 

ciągu 5 dni roboczych  od dnia otrzymania propozycji oceny śródrocznej lub rocznej. 

Sposób uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej wyższej od proponowanej uczeń 

ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. O sposobie uzyskania wyższej 

oceny z języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu powiadamia rodzica poprzez 

zeszyt korespondencji. Potwierdzeniem otrzymania informacji jest podpis rodzica. 

11.  Nauczyciele języka angielskiego dokonują indywidualizacji procesu dydaktycznego, 

sposobu oceniania oraz formułowania wymagań edukacyjnych dla uczniów 

posiadających opinie PPP przy uwzględnieniu w tym zakresie zaleceń PPP. 
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12.  Nauczyciele języka angielskiego na bieżąco monitorują pracę uczniów oraz 

informują o  osiągnięciach edukacyjnych poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co 

i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

13. Ocena śródroczna/roczna: 

Ocena Zakres wiedzy ucznia oraz stopień zaangażowania w naukę 

celująca • uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi  w oparciu o podstawę 

programową 

• w wypełnianiu kryteriów wyznaczonych dla uzyskania oceny bardzo 

dobrej cechuje się nadzwyczajną pilnością wyróżniającą go na tle 

klasy 

• płynnie, bezbłędnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami  i umiejętnościami językowymi oraz potrafi je 

zastosować w nowych sytuacjach 

• oceny cząstkowe wskazują na wysoki poziom przygotowania do zajęć 

• chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich 

sukcesy 

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania 

związane z językiem angielskim (przedstawienia, prezentacje, 

gazetki, projekty, itp.) 

bardzo 

dobra 

• uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi w oparciu o podstawę 

programową 

• płynnie, bezbłędnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami językowymi oraz potrafi je 

zastosować w nowych sytuacjach 

• oceny cząstkowe wskazują na bardzo dobry poziom przygotowania 

do zajęć 

• systematycznie i aktywnie pracuje na lekcjach oraz w domu 

• zawsze odrabia zadanie domowe 

• zawsze ma na lekcji podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt 

przedmiotowy 
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dobra • uczeń opanował wprawdzie pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określonych wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi w 

oparciu o podstawę programową, ale nie zawsze posługuje się nimi 

płynnie i zdarza mu się popełniać błędy 

• oceny cząstkowe wskazują na dobry poziom przygotowania do zajęć 

• systematycznie i aktywnie pracuje na lekcjach oraz w domu 

• zawsze odrabia zadania domowe 

• zawsze ma na lekcji podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt 

przedmiotowy 

dostateczna • uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi  w oparciu o  

podstawę programową 

• posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

językowymi, ale popełnia błędy, udziela niepełnych odpowiedzi 

• oceny cząstkowe wskazują na dostateczny  poziom przygotowania 

do zajęć 

• nie zawsze systematycznie i aktywnie pracuje na lekcjach oraz w 

domu 

• zdarza się, że nie ma odrobionego zadania domowego 

• zdarza się, że nie ma na lekcji podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz 

zeszytu przedmiotowego 

dopuszczająca • uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności 

określonych wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi w 

oparciu o podstawę programową, ale braki te nie wykluczają 

możliwości ich opanowania w ciągu dalszej nauki 

• popełnia często błędy, udziela niepełnych odpowiedzi i wymaga 

pomocy nauczyciela (pytania naprowadzające, dodatkowe) 

• oceny cząstkowe wskazują na niski poziom przygotowania do zajęć 

• nie uczestniczy aktywnie w lekcji i musi być przez nauczyciela 

mocno mobilizowany  do systematycznej pracy 

• nie zawsze ma odrobione zadanie domowe 

• nie zawsze ma na lekcji podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt 
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przedmiotowy,  co w konsekwencji utrudnia mu pracę w czasie 

lekcji, ale uzupełnia braki 

niedostateczna • uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności językowych 

określonych wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi w 

oparciu o podstawę programową, ponadto ma tak duże braki ze 

wszystkich dziedzin, że wykluczają  one możliwość ich opanowania 

w ciągu dalszej nauki 

• oceny cząstkowe wskazują na niedostateczny poziom przygotowania 

do zajęć 

• nie wykazuje chęci do systematycznej pracy oraz nie uczestniczy 

aktywnie w lekcji mimo pomocy ze strony nauczyciela 

• nie odrabia większości zadań domowych 

• często nie przynosi na zajęcia podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz 

zeszytu przedmiotowego co w konsekwencji utrudnia mu pracę w 

czasie lekcji, ponadto nie uzupełnia tych braków 

•  wykazuje brak jakiegokolwiek zainteresowania przedmiotem 

 

14.  Zapis ocen w dzienniku:  

• odpowiedź ustna  

• kartkówka 

• sprawdzian wiadomości i umiejętności językowych  

• zeszyt ćwiczeń  

• projekt  

• aktywność  

• przygotowanie do lekcji (nieprzygotowanie do lekcji - symbol np.) 

• zadanie domowe (brak zadania domowego - symbol bz.) 

• konkurs 

• praca dodatkowa 

• zeszyt przedmiotowy 
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Ocenianie przedmiotowe: Język niemiecki dla klas 7-8 

 

     W ciągu semestru uczeń otrzymuje oceny za swoją pracę i wiedzę, a przede wszystkim za 

opanowanie poszczególnych umiejętności językowych, takich jak: mówienie, pisanie, 

czytanie ze zrozumieniem oraz rozumienie ze słuchu. 

Do oceny za pracę brane są pod uwagę: 

a) aktywność podczas lekcji 

• Za pracę na lekcji uczeń otrzymuje + (wymagane są 3 odpowiedzi na jednego +) 

• Pięć +, to ocena bardzo dobra(5) 

• Plusy nietworzące oceny w danym semestrze przechodzą na następny semestr 

bieżącego roku szkolnego 

• Za brak pracy na lekcji uczeń otrzymuje -, trzy minusy tworzą ocenę niedostateczną 

b) wykonywanie projektów 

c) terminowość i jakość 

• Terminowość-prace pisemne spóźnione, nie wynikające z choroby lub innej 

usprawiedliwionej nieobecności, oceniane są niżej: na zajęciach pierwszych to pół 

oceny niżej, na kolejnych ocenę niżej. Praca nie może być oddana później niż 2 

tygodnie od wymaganego terminu. 

d) zadania domowe i obowiązkowe prowadzenie zeszytu 

w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić 2 razy brak zadania bez podania przyczyny. Musi 

to zgłosić po sprawdzeniu obecności. W razie braku zgłoszenia otrzymuje ocenę 

niedostateczną(1).  Zadanie musi być zrobione w całości. 

Wiedza i umiejętności będą sprawdzane przy pomocy  

a) testów 

każdy test musi być zaliczony. Na poprawę testu uczeń ma 2 tygodnie od momentu oddania 

przez nauczyciela, również w razie nieobecności test należy zaliczyć w ciągu 2 tygodni od 

chwili powrotu do szkoły. 

W razie niesamodzielnej pracy, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości 

poprawy. Niesamodzielna praca świadczy o nieuczciwości wobec siebie, kolegów i 

nauczyciela. 

b) kartkówek 

kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie. W razie nieobecności kartkówkę musi uczeń 

zaliczyć w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły. Na poprawę kartkówki uczeń ma 
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również tydzień od momentu oddania. W uzasadnionych przypadkach termin ustala 

indywidualnie z nauczycielem. 

c) odpowiedzi ustnych 

Oceny semestralne wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych. Ocenę celującą otrzymuje 

uczeń, który w co najmniej dwóch obszarach z trzech obszarów (praca, wiedza, umiejętności) 

uzyskał oceny celujące, brał udział w projektach, konkursach szkolnych, międzyszkolnych 

oraz międzynarodowych i ma w nich wymierne sukcesy. 

 

 

Ocenianie przedmiotowe: Język włoski dla klas 7-8 

1. Formy pracy: 

 

Za co będę oceniać?  
 

Ile razy w 
semestrze?  
 

odpowiedź ustna  
 

według potrzeb 

kartkówki  
 

według potrzeb 

sprawdziany wiadomości i umiejętności językowych  
 

minimum 2 

zadania domowe i aktywność na lekcji  
 

zawsze 

przygotowanie do lekcji  
 

zawsze 

udział w konkursach 

 
według potrzeb 

zeszyt przedmiotowy 

 
1 

 

2. Na każdą lekcję uczeń przynosi podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy, a także 

materiały dodatkowe udostępnione przez nauczyciela. 

3. O zasadach wystawienia oceny na zakończenie semestru oraz roku szkolnego 

nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego. Ocena śródroczna/ roczna 

jest wynikiem stopni uzyskanych w ciągu semestru/ roku szkolnego, przy czym 

największą wagę mają oceny ze sprawdzianów oraz zaangażowanie w naukę. Średnia 

arytmetyczna z uzyskanych ocen cząstkowych jest dla nauczyciela tylko narzędziem 

pomocniczym przy wystawieniu oceny śródrocznej/ rocznej.     
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4. Uczeń ma prawo zgłosić w semestrze dwa razy nieprzygotowanie do lekcji, które 

odnotowane będzie symbolem np. (brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu 

przedmiotowego lub nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej 

kartkówki) oraz dwa razy brak zadania domowego, które odnotowane będzie 

symbolem bz. (brak projektu, zadania książce, zeszycie przedmiotowym). Uczeń ma 

obowiązek zgłosić nieprzygotowanie lub brak zadania domowego na początku lekcji. 

Każde kolejne nieprzygotowanie/ brak zadania domowego wiąże się z otrzymaniem 

przez ucznia oceny niedostatecznej. Brak przygotowania/ zadania domowego 

spowodowane dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami losowymi rozpatruje się 

indywidualnie.  

5. Nauczyciel ma prawo ocenić ucznia za pracę, wiedzę, umiejętności oraz aktywność 

prezentowane na lekcji: 

• ocena celująca przy wyjątkowo dużej aktywności oraz znaczącym wkładzie 

pracy własnej w czasie trwania zajęć 

• ocena niedostateczna przy braku jakiekolwiek aktywności i zaangażowania w 

powierzone 

zadania, pomimo wielokrotnego upominania i motywowania ze strony 

nauczyciela 

              O formie oceniania z aktywności decyduje nauczyciel i informuje uczniów na 

początku   

              roku szkolnego. 

6. Na każdej lekcji nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę ucznia w formie odpowiedzi 

ustnej lub pisemnej obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji.  

7. Uczeń biorący udział w konkursie przedmiotowym uzyskuje cząstkową ocenę 

celującą w przypadku awansu do następnego etapu konkursu bądź uzyskania w nim 

wysokiego miejsca (I-III) lub ocenę bardzo dobrą, jeżeli wyniki ucznia są na 

poziomie wyższym niż przeciętne w konkursie. 

8.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności językowych zapowiedziany jest przynajmniej 

tydzień wcześniej, obejmuje większą partię materiału i poprzedzony jest 

powtórzeniem wiadomości.  

9.  Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć materiał ze sprawdzianu w 

terminie 14 dni od dnia powrotu do szkoły. Za nieobecność na sprawdzianie w 
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pierwszym terminie nauczyciel wpisuje symbol 0, oznaczający że należy ten 

sprawdzian zaliczyć. 

10.  Uczeń, który w czasie pisania sprawdzianu, kartkówki korzysta z niedozwolonych 

form pomocy (podpowiedź, ściąga), otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11.  Małe formy pisemne oceniane są według kryteriów oceniania zadań otwartych 

uszczegółowionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

12.  W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr 

roku szkolnego uczeń ma obowiązek zaliczyć wymagany zakres materiału z 

pierwszego semestru w terminie i na zasadach ustalonych z nauczycielem.  

13.  Uczeń może ubiegać się o ocenę śródroczną lub roczną wyższą od proponowanej 

jeśli spełnia następujące warunki: 

a)średnia ocen cząstkowych wynosi :  

1,4 – przy poprawie na dopuszczający 

2,4 – przy poprawie na dostateczny 

3,4 – przy poprawie na dobry 

4,4 – przy poprawie na bardzo dobry 

5,4 – przy poprawie na celujący 

• napisał wszystkie sprawdziany w semestrze i nie ma żadnej niepoprawionej 

oceny niedostatecznej 

• nie ma więcej niż dwa nieprzygotowania do lekcji w semestrze 

• nie ma więcej niż dwa braki zadania w semestrze 

• otrzymał w ciągu semestru przynajmniej jedną ocenę bardzo dobrą z 

aktywności 

• prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy i ma uzupełniony zeszyt 

ćwiczeń  

14.  Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć uzyskania oceny wyższej od proponowanej w 

ciągu 5 dni roboczych  od dnia otrzymania propozycji oceny śródrocznej lub rocznej. 

Sposób uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej wyższej od proponowanej uczeń 

ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. O sposobie uzyskania wyższej 

oceny z języka włoskiego, nauczyciel przedmiotu powiadamia rodzica poprzez zeszyt 

korespondencji. Potwierdzeniem otrzymania informacji jest podpis rodzica. 
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15. Nauczyciele języka włoskiego dokonują indywidualizacji procesu dydaktycznego, 

sposobu oceniania oraz formułowania wymagań edukacyjnych dla uczniów 

posiadających opinie PPP przy uwzględnieniu w tym zakresie zaleceń 

PPP.16.Nauczyciele języka włoskiego na bieżąco monitorują pracę uczniów oraz 

informują o  osiągnięciach edukacyjnych poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co 

i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej   uczyćsię.   17. Ocena 

śródroczna/roczna: 

 

Ocena Zakres wiedzy ucznia oraz stopień zaangażowania w naukę 

celująca • uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi na podstawie 

podstawy programowej 

• w wypełnianiu kryteriów wyznaczonych dla uzyskania oceny bardzo 

dobrej cechuje się nadzwyczajną pilnością wyróżniającą go na tle 

klasy 

• płynnie, bezbłędnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami  i umiejętnościami językowymi oraz potrafi je 

zastosować w nowych sytuacjach 

• oceny cząstkowe wskazują na wysoki poziom przygotowania do 

zajęć 

• chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich 

sukcesy 

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania 

związane z językiem włoskim (przedstawienia, prezentacje, gazetki, 

projekty, itp.) 

bardzo dobra • uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi na podstawie 

podstawy programowej 

• płynnie, bezbłędnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami językowymi oraz potrafi je 

zastosować w nowych sytuacjach 

• oceny cząstkowe wskazują na bardzo dobry poziom przygotowania 

do zajęć 
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• systematycznie i aktywnie pracuje na lekcjach oraz w domu 

• zawsze odrabia zadanie domowe 

• zawsze ma na lekcji podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy 

dobra • uczeń opanował wprawdzie pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określonych wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi na 

podstawie podstawy programowej, ale nie zawsze posługuje się nimi 

płynnie i zdarza mu się popełniać błędy 

• oceny cząstkowe wskazują na dobry poziom przygotowania do zajęć 

• systematycznie i aktywnie pracuje na lekcjach oraz w domu 

• zawsze odrabia zadania domowe 

• zawsze ma na lekcji podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy 

dostateczna • uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi na podstawie 

podstawy programowej 

• posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

językowymi, ale popełnia błędy, udziela niepełnych odpowiedzi 

• oceny cząstkowe wskazują na dostateczny  poziom przygotowania do 

zajęć 

• nie zawsze systematycznie i aktywnie pracuje na lekcjach oraz w 

domu 

• zdarza się, że nie ma odrobionego zadania domowego 

• zdarza się, że nie ma na lekcji podręcznika oraz zeszytu 

przedmiotowego 

dopuszczająca • uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności 

określonych wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi na 

podstawie podstawy programowej, ale braki te nie wykluczają 

możliwości ich opanowania w ciągu dalszej nauki 

• popełnia często błędy, udziela niepełnych odpowiedzi i wymaga 

pomocy nauczyciela (pytania naprowadzające, dodatkowe) 

• oceny cząstkowe wskazują na niski poziom przygotowania do zajęć 

• nie uczestniczy aktywnie w lekcji i musi być przez nauczyciela 

mocno mobilizowany  do systematycznej pracy 

• nie zawsze ma odrobione zadanie domowe 
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• nie zawsze ma na lekcji podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy,  co w 

konsekwencji utrudnia mu pracę w czasie lekcji, ale uzupełnia braki 

niedostateczna •uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności językowych określonych 

wymaganiami edukacyjnymi sformułowanymi na podstawie podstawy 

programowej, ponadto ma tak duże braki ze wszystkich dziedzin, że 

wykluczają  one możliwość ich opanowania w ciągu dalszej nauki 

•oceny cząstkowe wskazują na niedostateczny poziom przygotowania do 

zajęć 

•nie wykazuje chęci do systematycznej pracy oraz nie uczestniczy aktywnie 

w lekcji mimo pomocy ze strony nauczyciela 

•nie odrabia większości zadań domowych 

•często nie przynosi na zajęcia podręcznika oraz zeszytu przedmiotowego co 

w konsekwencji utrudnia mu pracę w czasie lekcji, ponadto nie uzupełnia 

tych braków 

•wykazuje brak jakiegokolwiek zainteresowania przedmiotem 

 

16.  Zapis ocen w dzienniku:  

• odpowiedź ustna 

• kartkówka 

• sprawdzian 

• projekt 

• aktywność 

• przygotowanie do lekcji (nieprzygotowanie do lekcji - symbol np.) 

• zadanie domowe (brak zadania domowego - symbol bz.) 

• konkurs 

• zeszyt przedmiotowy 

 

 

Ocenianie przedmiotowe: Historia i społeczeństwo 

Z historii uczeń jest oceniany za:  

• Odpowiedzi ustne (obowiązują trzy ostatnie tematy); 

• Sprawdziany i testy (większy zakres materiału); 

• Kartkówki (maksymalnie z trzech ostatnich tematów); 
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• Zadania domowe;  

• Projekty; 

• Aktywność (trzy + ocena bardzo dobra, trzy – ocena niedostateczna); 

• Udział w konkursach. 

1. Uczeń może dwa razy w semestrze być nieprzygotowany do lekcji. Zgłasza to 

nauczycielowi tuż po sprawdzeniu obecności. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje 

oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie do lekcji rozumiane jest jako: brak zadania 

domowego, brak wymaganego zeszytu przedmiotowego, brak wymaganych ćwiczeń, brak 

wiadomości z trzech ostatnich lekcji. 

2. Z kartkówek możliwe oceny do uzyskania w skali od 1 do 6. Ze sprawdzianów i 

odpowiedzi ustnych możliwe oceny do uzyskania w skali od 1 do 6. 

3. Wszystkie oceny ze sprawdzianu podlegają poprawie w terminie do dwóch tygodni od 

oddania lub innym terminie dla uczniów wymagających dostosowań wymagań po 

indywidualnym ustaleniu terminu z nauczycielem. Przy obliczaniu średniej oceny z 

przedmiotu brana jest pod uwagę tylko ocena uzyskana w wyniku poprawy. 

4. Uczeń – po wystawieniu oceny proponowanej z przedmiotu – ma prawo uzyskać 

informację, jakie warunki musi spełnić, aby otrzymać ocenę wyższą jeżeli nie przekroczył 

ustalonej dla semestru liczby zgłoszonych nieprzygotowań. 

5. Nieobecności: 

• jeżeli nieobecność była nie dłuższa niż tydzień, uczeń ma obowiązek 

nadrobienia zaległości (również napisania zaległych sprawdzianów i 

kartkówek) w ciągu kolejnego tygodnia; 

• jeżeli nieobecność wynosiła więcej niż tydzień, uczeń indywidualnie umawia 

się z nauczycielem na nadrobienie zaległości; 

6. Udział w konkursach: sam udział w konkursie nie gwarantuje oceny celującej. Jest to 

zależne od zajętego miejsca. 

7. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, które 

mogą być sprawdzone przez nauczyciela. 

 

Ocenianie przedmiotowe: Wiedza o społeczeństwie 

1. Na ocenę semestralną składają się: wiedza, umiejętności i praca. 

2. Oceniając pracę bierze się pod uwagę: aktywność na lekcji, pracę w grupach, zadania 

domowe i prace dodatkowe. 
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3. Oceniając umiejętności bierze się pod uwagę: praktyczne zastosowanie wiedzy do 

rozwiązywania zadań problemowych, rozumienie i analizę tekstu źródłowego, 

tworzenie własnego tekstu, poprawne posługiwanie się pojęciami z zakresu wiedzy 

obywatelskiej, łączenie zjawisk i faktów w ciągi przyczynowo- skutkowe, 

prezentowanie swojej pracy na forum klasy i szkoły, efektywne współdziałanie w 

zespole. 

4. Oceniając wiedzę bierze się pod uwagę: znajomość faktów, pojęć i postaci z życia 

publicznego (jakość sprawdzianów i kartkówek, wypowiedzi ustnych i prac 

dodatkowych), znajomość treści uzupełniających i osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych. 

5. Na ocenę semestralną wpływają dodatkowo: współpraca z rówieśnikami, uważne 

słuchanie i wykonywanie poleceń, postawa na lekcji. 

6. W semestrze przeprowadza się minimum 1 pisemną pracę kontrolną (sprawdzian lub 

kartkówka ), 

7. W trakcie semestru uczeń może zgłosić przed lekcją dwa nieprzygotowania do zajęć. 

Po wyczerpaniu limitu nieprzygotowanie ucznia będzie usprawiedliwiane tylko w 

sytuacji nadzwyczajnej (na przykład dłuższa choroba), na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodzica (ew. przez dziennik elektroniczny) 

8. Uczeń może poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania w terminie i 

formie ustalonej z nauczycielem.  

9. Zaliczenie wszystkich pisemnych prac kontrolnych jest obowiązkowe. W wypadku nie 

zaliczenia sprawdzianu lub kartkówki uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10. Ocenę celującą z wiedzy o społeczeństwie otrzymuje uczeń, który może wykazać się 

całoroczną działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska ( np. wolontariat, 

samorząd szkolny, harcerstwo, stowarzyszenia) 

11. Informacje o przebiegu i wynikach procesu oceniania są jawne dla ucznia. Rodzice 

uzyskują informacje w dzienniku elektronicznym, w trakcie konsultacji i zebrań, w 

sytuacjach wyjątkowych dodatkowo w terminie umówionym z nauczycielem. 
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Ocenianie przedmiotowe: Matematyka 

 

1. Na lekcjach będą oceniane:  

a) wiedza – stopień opanowania wiadomości,  

b) umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, wykorzystywania wiedzy w 

praktyce,  

c) aktywność i zaangażowanie.  

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:  

a) wypowiedzi ustne i pisemne – min. 1 ocena w semestrze,  

b) sprawdziany, prace klasowe, testy, kartkówki – min. 3 sprawdziany i 3 kartkówki w 

semestrze,  

c) zadania domowe indywidualne lub grupowe – min. 1 ocena w semestrze,  

d) prace grupowe,  

e) zeszyt ćwiczeń,  

f) samodzielna lub grupowa praca na lekcji.  

3. Wszystkie oceny są jawne i przekazywane są przez nauczyciela ustnie lub pisemnie. 

Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika.  

4.  Na lekcjach matematyki obowiązują następujące zasady:  

1) prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe;  

2) prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy;  

3) uczeń nieobecny na pracy klasowej z powodu choroby trwającej dłużej niż tydzień 

ma obowiązek napisać ją w terminie do 2 tygodni od momentu powrotu ucznia do 

szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie dopełni tego 

obowiązku wpłynie to na obniżenie oceny końcowej (śródrocznej) z przedmiotu ( w 

miejsce „0” wpisana jest ocena niedostateczna ). W wypadku nieobecności w szkole 

tylko w dniu sprawdzianu, uczeń pisze zapowiedzianą wcześniej klasówkę w terminie 

i w sposób wyznaczony przez nauczyciela. 

4) uczeń – abyotrzymać ocenę pozytywną – musi mieć zaliczone 50% prac na ocenę 

co najmniej dopuszczającą 

5) Uczeń może poprawić każdą bieżącą ocenę w terminie 14 dni od dnia jej wpisania 

do dziennika w formie papierowej. 
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Uczniowie posiadający opinię PPP poprawiają ocenę w terminie indywidualnie 

ustalonym z nauczycielem przedmiotu przy uwzględnieniu w tym zakresie zaleceń 

PPP. 

6) Przy obliczaniu średniej oceny z przedmiotu jednorazowo brana jest pod uwagę 

tylko ocena uzyskana w wyniku poprawy, pod warunkiem, że jest to ocena otrzymana 

w wyniku pierwszej poprawy. Każda kolejna poprawa skutkuje liczeniem średniej z 

pierwszej oceny i oceny poprawionej. Średnia tych ocen jest brana pod uwagę przy 

wystawieniu oceny śródrocznej lub rocznej z przedmiotu. 

7) po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być 

oceniany przez tydzień;  

8) uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru, zgłoszenia zaraz po dzwonku, 

nieprzygotowania do lekcji; przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: 

niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak pomocy potrzebnych do lekcji, brak zadania 

domowego, brak zeszytu lub ćwiczeń;  

9) po wykorzystaniu wszystkich „nieprzygotowań” uczeń za każde nieprzygotowanie 

do lekcji lub brak zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną;  

10) zadania domowe z wykorzystaniem komputera i drukarki traktujemy jako prace 

długoterminowe i ich brak jest nieusprawiedliwiony. W wypadku niemożności 

wykonania zadania w domu należy przygotować je w szkole w terminie ustalonym z 

nauczycielem danego przedmiotu lub bibliotekarzem. 

11) każdy sprawdzian po ocenieniu nauczyciel przekazuje uczniom do wglądu. 

Sprawdziany do końca roku szkolnego znajdują się w szkole u nauczyciela i są do 

wglądu rodziców (podczas zebrań lub indywidualnych konsultacji).  

12) aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”; za 5 zgromadzonych „plusów” 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności; przez aktywność na lekcji 

rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielenie poprawnych odpowiedzi, 

rozwiązywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach;  

13) w przypadku braku pracy na lekcji lub braku uwagi uczeń otrzymuje „minusa”; za 

3 „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych 

uzyskanych w drugim półroczu. Przy wystawianiu oceny na koniec semestru/ roku brane są 

pod uwagę:  

a) średnią ocen; 
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b) przygotowanie ucznia do lekcji; 

c) zaangażowanie ucznia;  

d) umiejętność współpracy w zespole;  

e) pomoc koleżeńska;  

f) udział w konkursie zakończony sukcesem;  

g) udział w projektach edukacyjnych;  

h) nowatorskie podejście do problemów matematycznych;  

i) rozwiązywanie zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności;  

6. Uczeń może ubiegać się o ocenę śródroczną lub roczną wyższą od proponowanej, jeśli 

spełnia następujące warunki: 

- wszystkie sprawdziany  lub prace klasowe ma zaliczone na ocenę co najmniej 

dostateczną:  

- średnia ocen cząstkowych wynosi :  

1,5 – przy poprawie na dopuszczający  

2,5 – przy poprawie na dostateczny  

3,5 – przy poprawie na dobry  

4,5 – przy poprawie na bardzo dobry  

5,5 – przy poprawie na celujący 

- uczeń był w semestrze tylko maksymalnie jeden raz nieprzygotowany i nie miał 

jeden raz zadania domowego. 

- uczeń zgłosił  nauczycielowi chęć uzyskania oceny wyższej od proponowanej w 

ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji oceny śródrocznej lub rocznej. 

- jeśli uczeń ubiega się o ocenę celującą musi wykazać się aktywnością własną ( 

prezentacje, konkursy zakończone sukcesem, pomoc koleżeńska ) 

7. Sposób uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej wyższej od promowanej uczeń – po 

spełnieniu w/w warunków uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. 

Sprawdzian lub praca zaliczeniowa będzie obejmować zakres całego semestru ( lub roku w 

wypadku poprawy oceny rocznej ). 

Ocena może być podwyższona o jeden stopień. 

O sposobie uzyskania wyższej oceny z matematyki nauczyciel przedmiotu powiadamia 

rodzica poprzez zeszyt korespondencji. Potwierdzeniem otrzymania informacji jest podpis 

rodzica. 
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Ocenianie przedmiotowe: Fizyka 

1. Na lekcjach będą oceniane:  

a) wiedza – stopień opanowania wiadomości,  

b) umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, wykorzystywania wiedzy w 

praktyce,  

c) aktywność i zaangażowanie.  

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:  

a) wypowiedzi ustne i pisemne – min. 1 ocena w semestrze,  

b) sprawdziany, prace klasowe, testy, kartkówki – min. 2 sprawdziany i 2 kartkówki w 

semestrze,  

c) zadania domowe indywidualne lub grupowe – min. 1 ocena w semestrze,  

d) prace grupowe,  

e) karty pracy 

f) samodzielna lub grupowa praca na lekcji.  

3. Wszystkie oceny są jawne i przekazywane są przez nauczyciela ustnie lub pisemnie. 

Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika.  

4.  Na lekcjach fizyki obowiązują następujące zasady:  

1) prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe;  

2) prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy;  

3) uczeń nieobecny na pracy klasowej z powodu choroby trwającej dłużej niż tydzień 

ma obowiązek napisać ją w terminie do 2 tygodni od momentu powrotu ucznia do 

szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie dopełni tego 

obowiązku wpłynie to na obniżenie oceny końcowej (śródrocznej) z przedmiotu ( w 

miejsce „0” wpisana jest ocena niedostateczna ). W wypadku nieobecności w szkole 

tylko w dniu sprawdzianu, uczeń pisze zapowiedzianą wcześniej klasówkę w terminie 

i w sposób wyznaczony przez nauczyciela. 

4) uczeń – abyotrzymać ocenę pozytywną – musi mieć zaliczone 50% prac na ocenę 

co najmniej dopuszczającą 

5) Uczeń może poprawić każdą bieżącą ocenę w terminie 14 dni od dnia jej wpisania 

do dziennika. 
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Uczniowie posiadający opinię PPP poprawiają ocenę w terminie indywidualnie 

ustalonym z nauczycielem przedmiotu przy uwzględnieniu w tym zakresie zaleceń 

PPP. 

6) Przy obliczaniu średniej oceny z przedmiotu jednorazowo brana jest pod uwagę 

tylko ocena uzyskana w wyniku poprawy, pod warunkiem, że jest to ocena otrzymana 

w wyniku pierwszej poprawy. Każda kolejna poprawa skutkuje liczeniem średniej z 

pierwszej oceny i oceny poprawionej. Średnia tych ocen jest brana pod uwagę przy 

wystawieniu oceny śródrocznej lub rocznej z przedmiotu. 

7) po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być 

oceniany przez tydzień;  

8) uczeń ma prawo do jednokrotnego  w ciągu semestru, zgłoszenia zaraz po 

dzwonku, nieprzygotowania do lekcji; przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: 

niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak pomocy potrzebnych do lekcji, brak zadania 

domowego, brak zeszytu lub ćwiczeń;  

9) po wykorzystaniu wszystkich „nieprzygotowań” uczeń za każde nieprzygotowanie 

do lekcji lub brak zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną;  

10) zadania domowe z wykorzystaniem komputera i drukarki traktujemy jako prace 

długoterminowe i ich brak jest nieusprawiedliwiony. W wypadku niemożności 

wykonania zadania w domu należy przygotować je w szkole w terminie ustalonym z 

nauczycielem danego przedmiotu lub bibliotekarzem. 

11) każdy sprawdzian po ocenieniu nauczyciel przekazuje uczniom do wglądu. 

Sprawdziany do końca roku szkolnego znajdują się w szkole u nauczyciela i są do 

wglądu rodziców (podczas zebrań lub indywidualnych konsultacji).  

12) aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”; za 3 zgromadzone „plusy” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności; przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

częste zgłaszanie się na lekcji i udzielenie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie 

dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach;  

13) w przypadku braku pracy na lekcji lub braku uwagi uczeń otrzymuje „minusa”; za 

3 „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych 

uzyskanych w drugim półroczu. Przy wystawianiu oceny na koniec semestru/ roku brane są 

pod uwagę:  

a) średnią ocen; 
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b) przygotowanie ucznia do lekcji; 

c) zaangażowanie ucznia;  

d) umiejętność współpracy w zespole;  

e) pomoc koleżeńska;  

f) udział w konkursie zakończony sukcesem;  

g) udział w projektach edukacyjnych;  

h) nowatorskie podejście do problemów matematycznych;  

i) rozwiązywanie zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności;  

6. Uczeń może ubiegać się o ocenę śródroczną lub roczną wyższą od proponowanej, jeśli 

spełnia następujące warunki: 

- wszystkie sprawdziany  lub prace klasowe ma zaliczone na ocenę co najmniej 

dostateczną:  

- średnia ocen cząstkowych wynosi :  

1,5 – przy poprawie na dopuszczający  

2,5 – przy poprawie na dostateczny  

3,5 – przy poprawie na dobry  

4,5 – przy poprawie na bardzo dobry  

5,5 – przy poprawie na celujący 

- uczeń był w semestrze tylko maksymalnie jeden raz nieprzygotowany i nie miał 

jeden raz zadania domowego. 

- uczeń zgłosił  nauczycielowi chęć uzyskania oceny wyższej od proponowanej w 

ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji oceny śródrocznej lub rocznej. 

- jeśli uczeń ubiega się o ocenę celującą musi wykazać się aktywnością własną ( 

prezentacje, konkursy zakończone sukcesem, pomoc koleżeńska ) 

7. Sposób uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej wyższej od promowanej uczeń – po 

spełnieniu w/w warunków uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. 

Sprawdzian lub praca zaliczeniowa będzie obejmować zakres całego semestru ( lub roku w 

wypadku poprawy oceny rocznej ). 

Ocena może być podwyższona o jeden stopień. 

O sposobie uzyskania wyższej oceny z matematyki nauczyciel przedmiotu powiadamia 

rodzica poprzez zeszyt korespondencji. Potwierdzeniem otrzymania informacji jest podpis 

rodzica. 
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Ocenianie przedmiotowe: Przedmioty przyrodnicze 

 Przyroda, biologia, geografia, chemia 

 

I. Formy i częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

1. Krótkie odpowiedzi ustne w toku lekcji oceniane są plusami (+) za aktywność, za trzy 

plusy (+++) stawiana jest ocena bdb. 

2. Brak pracy na lekcji skutkuje wstawianiem minusa (-), za trzy minusy (---), stawiana 

jest ocena ndst. 

3. Odpowiedzi ustne, dłuższe z dwóch ostatnich tematów – ocena od ndst do cel. 

4. Kartkówki obejmujące materiał  z trzech ostatnich lekcji – zamiast odpowiedzi 

ustnych: ocena od ndst do cel. 

5. Sprawdziany – po zakończeniu działu: ocena od ndst do cel.  

6. Ocena ndst i dop. (ew. dst.) ze sprawdzianu i kartkówek podlega poprawie do dwóch 

tygodni od oddania poprawionych prac. Poprawy odbywają się podczas konsultacji 

przedmiotowych. Oceny ndst i dop. poprawia się tylko raz. 

7. Nieobecność podczas sprawdzianu: 

• Jeśli jest spowodowana dłuższą chorobą – uczeń pisze sprawdzian w ciągu tygodnia 

od przyjścia do szkoły – podczas konsultacji przedmiotowych. 

• Jeśli jest spowodowana jedno, lub dwudniową nieobecnością, uczeń pisze sprawdzian 

podczas najbliższych konsultacji przedmiotowych.  

• Nienapisanie form pisemnych w ustalonym terminie skutkuje otrzymaniem oceny 

ndst. 

8. Prace domowe – pisemne sprawdzane są na bieżąco: 

• Zadanie domowe przeczytane przez ucznia (+) 

• Zadanie domowe przedstawione ustnie – ocena od dst. do cel. 

• Brak zadania domowego zgłoszony na początku lekcji (-), kolejny brak zadania 

domowego – ocena ndst. 

• Brak zadania domowego ujawniony podczas jego sprawdzania – ocena ndst. 

9. Projekty –raz w semestrze (klasa V, VI, VII, VIII). 

• Projekt dobry pod względem estetycznym i merytorycznym, przedstawiony i 

opowiedziany podczas lekcji – ocena cel. 

• Projekt dobry pod względem estetycznym i merytorycznym przeczytany podczas 

lekcji – ocena db. lub bdb. 
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• Projekt przygotowany ale nie zaprezentowany podczas lekcji (+). 

10. Nieprzygotowanie do lekcji – zgłoszone na początku zajęć: 

• Jeden raz w semestrze – bez konsekwencji ( nie dotyczy zapowiedzianych prac 

pisemnych) 

• Kolejne nieprzygotowanie – ocena ndst. 

• Po dłuższej nieobecności uczeń ma tydzień na uzupełnienie wiadomości. 

II. Udział w konkursach zewnętrznych – ocena cel lub bdb w zależności od zajętego miejsca. 

III. Zasady podwyższenia oceny śródrocznej lub rocznej: 

Uczeń może ubiegać się o ocenę śródroczną lub roczną wyższą od proponowanej jeśli spełnia 

następujące warunki: 

• Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych wynosi: 

1,4 przy poprawie na dopuszczający 

2,4 przy poprawie na dostateczny 

3,4 przy poprawie na dobry 

4,4 przy poprawie na bardzo dobry 

5,4 przy poprawie na celujący 

• Oceny niedostateczne i dopuszczające ze sprawdzianów i kartkówek zostały 

poprawione w przewidzianym terminie. 

• Jeśli uczeń otrzymał w ciągu semestru przynajmniej jedną ocenę bdb z aktywności. 

• Jeśli zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń są uzupełnione i prowadzone 

systematycznie.  

• Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć uzyskania oceny wyższej od proponowanej w ciągu 

5 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji oceny śródrocznej lub rocznej. 

• Sposób uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej wyższej od proponowanej uczeń 

ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. 

• O sposobie uzyskania wyższej oceny z przyrody, nauczyciel przedmiotu powiadamia 

rodzica poprzez zeszyt korespondencji lub dziennik elektroniczny.  Potwierdzeniem 

otrzymania informacji jest podpis rodzica lub odbiór informacji/wiadomości w 

dzienniku elektronicznym.  
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IV. Zasady bieżącego informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce: 

Informacje dotyczące osiągnięć ucznia przekazywane są opiekunom prawnym podczas 

konsultacji, zebrań oraz za pośrednictwem dziennik elektronicznego. W sytuacjach 

szczególnych dodatkowo w terminie ustalonym z nauczycielem. 

 

Ocenianie przedmiotowe: Zajęcia techniczne i technika  

 

1.        Założenia ogólne oceniania: 

- obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami ”+” i minusami ”-”: 

- oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), 

- na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz niepublicznej poradni specjalistycznej wymagania edukacyjne z 

przedmiotu zajęcia techniczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

2.       Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 

- aktywność na lekcjach 

- prace wytwórcze wykonywane na lekcjach 

- zadania dodatkowe  

- odpowiedzi ustne 

- testy 

- zadania domowe 

- przygotowanie uczniów do zajęć. 

3.       Zasady oceniania: 

- na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary; 

- ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji 

rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie); 

- uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego, który również podlega ocenie; 

- po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do 

lekcji; 
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- w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia 1 raz nieprzygotowanie do lekcji, bez 

podania powodu; 

- sprawdziany (testy) będą zapowiadane z 1 – tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane 

do 2 tygodni; 

- czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min. 

- kartkówki z materiału bieżącego, obejmujące dwa ostatnie tematy lekcyjne, nie będą 

zapowiadane we wcześniejszym terminie, 

- przy realizacji zadań oceniane będą: 

• przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu 

• umiejętność zarządzania informacją, 

• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

• przestrzeganie prawa i zasad współżycia 

• umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy 

- każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać biorąc 

udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez 

nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem). 

- nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania 

domowego oraz nadrobienia wykonywanych pracy, sprawdzianu. Do dwóch tygodni 

należy nadrobić zaległe prace, sprawdziany, zadania. Po tym terminie nauczyciel 

wystawia ocenę niedostateczną.  

4.       Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco: 

- uczeń otrzymuje ocenę pozytywną za: 

• właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 

• gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie 

zajęć 

• podejmowanie merytorycznej dyskusji 

• szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 

• dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji 

• wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami 

• pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych 

• wykonanie pomocy do pracowni 

• inne 

- uczeń otrzymuje ocenę negatywną za brak aktywności na lekcji gdy: 
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• zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem 

• wykazuje brak oczywistych umiejętności, 

• niszczy prace kolegów 

• nie przestrzega regulaminu pracowni 

• inne 

5.       Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

- nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, 

u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty. 

- w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

• wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania 

etapami, 

• konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie 

pisemnej, 

• branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego 

walorów estetycznych, 

• możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca 

klasowa lub sprawdzian), 

• podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast 

jednego złożonego, 

• obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, 

• możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej 

6.       Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. 

- Test teoretyczny z wychowania komunikacyjnego jest obowiązkowy 

- uczeń, który nie był obecny podczas testu z przyczyn usprawiedliwionych pisze go w 

terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niż 2 tygodnie po powrocie do 

szkoły 

- niedostateczna ocena uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w 

terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem, jednak nie później, jak 2 

tygodnie po oddanym sprawdzianie 

- poprawa sprawdzianów jest dobrowolna 
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- uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia każdej oceny bieżącej 

- poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona od niej 

znakiem / 

- poprawa odbywa się poza lekcją –podczas zajęć koła technicznego 

- uczeń ma prawo poprawy ocen z odpowiedzi, prac pisemnych i innych na jego prośbę 

w porozumieniu z nauczycielem w terminie jednego tygodnia od jej uzyskania 

- uczeń ma obowiązek wykonanie i ocenienia każdej pracy wykonanej na lekcjach, 

podczas jego nieobecności, w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niż 

2 tygodnie po powrocie do szkoły i na zasadach ustalonych przez nauczyciela 

7.       Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego. 

- oceny śródroczne i roczne ustala się w oparciu o oceny bieżące .  

- przewidywana ocena zostaje zapisana w dzienniku . 

- uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do 

uzupełnienia braków z zakresu pierwszego półrocza w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela w ciągu pierwszego tygodnia po feriach zimowych. 

8.        Warunki i zasady uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana. 

- niedotrzymanie przez ucznia wyżej określonych warunków powoduje ustalenie oceny 

końcowej takiej, jak przewidywana. 

 Uczeń może ubiegać się o ocenę śródroczną lub roczną wyższą od proponowanej, jeśli 

spełnia następujące warunki: 

- wszystkie prace techniczne i testy ma zaliczone na ocenę co najmniej dostateczną 

- uczeń był w semestrze tylko maksymalnie jeden raz nieprzygotowany i nie miał jeden raz 

zadania domowego. 

Sposób uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej wyższej od promowanej uczeń – po 

spełnieniu w/w warunków uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. 

O sposobie uzyskania wyższej oceny z zajęć technicznych nauczyciel przedmiotu 

powiadamia rodzica poprzez zeszyt korespondencji. Potwierdzeniem otrzymania informacji 

jest podpis rodzica. 

Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć uzyskania oceny wyższej od proponowanej w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania propozycji oceny. 

9.       Sposoby informowania rodziców. 

- nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o czynionych przez ucznia 

postępach (lub ich braku) podczas konsultacji i zebrań okresowych dla rodziców - wg 
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harmonogramu ustalanego corocznie w terminarzu dla rodziców (prawnych 

opiekunów) 

- nauczyciel na bieżąco wpisuje do obowiązującego dziennika uzyskiwane oceny 

cząstkowe z adnotacją czego dotyczą 

- w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel poprzez wychowawcę klasy 

zaprasza rodziców (prawnych opiekunów) na konsultacje i przedstawia problem 

- uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) zgodnie z harmonogramem szkolnym 

przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikującej informowani są przez 

nauczyciela o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć technicznych. 

- Ocena semestralna i końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.  

- Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen 

cząstkowych uzyskanych                   w drugim półroczu.  

10.      Ogólne wymagania na poszczególne oceny: 

ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: 

- wiadomości przewidziane programem nauczania opanował na najwyższym poziomie, 

-  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach 

praktycznych,  

- systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji,  

- twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

- śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki,  

- swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach,  

- stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie,  

- biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu,  

- wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych,  

- może osiągać sukcesy w konkursach przedmiotowych 

ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

- opanował pełny zakres wiedzy określonej w planie wynikowym 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

- prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć 

- potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych 

- ambitnie realizuje zadania indywidualne 

- bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne 



56 

 

- jest świadomy zasad bhp podczas pracy 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

- cechuje się systematycznością, konsekwencją działania 

- systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji 

- systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację 

- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

- bierze udział w konkursach przedmiotowych szkolnych 

ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

- nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym 

- rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne 

- wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela 

- sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

- zna i stosuje zasady bhp 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

- poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

- czasami korzysta z różnych źródeł informacji 

- systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację  

ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

- opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym 

- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności 

- poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy 

- stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy 

- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy 

- rzadko korzysta z różnych źródeł informacji 

- systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie 

ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy: 

- ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym 

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

- posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami 

- w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia 
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- posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

- wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania 

- nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

- prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie 

ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

- nie opanował minimum wiedzy określonej w planie wynikowym 

- nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań 

- nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów 

- posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

- nie potrafi organizować pracy 

- jest niesamodzielny 

- nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

- nie prowadzi dokumentacji 

 

Ocenianie przedmiotowe: informatyka 

1. Zasady oceniania:  

• uczeń ma obowiązek systematycznego przygotowania się do lekcji.  

• po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do 

lekcji,  

• w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji bez 

podania powodu,  

• sprawdziany lub testy będą zapowiadane z jednotygodniowym wyprzedzeniem i 

oceniane w ciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia,  

• czas trwania sprawdzianu lub testu wynosi 40 minut,  

• każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za udział w konkursach, za 

przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat określony przez nauczyciela lub za 

wykonanie pracy według własnego projektu (po uzgodnieniu z nauczycielem),  

• nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku odrobienia zadania domowego 

, prac które były wykonywane na lekcji na ocenę oraz opanowania wiadomości i 

umiejętności.  

2. Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną oceniane następująco:  
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a) uczeń otrzymuje ocenę pozytywną z aktywności na lekcji za:  

• właściwe i szybkie rozwiązywaniebieżącego problemu,  

• gotowość do wykonania ćwiczenia i zadania w trakcie zajęć,  

• podejmowanie merytorycznej dyskusji,  

• szybkość i trafność spostrzeżeń,  

• dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,  

• wykazanie się szczególnymiwiadomościami lub umiejętnościami,  

• pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy,  

• wykonanie pomocy do pracowni.  

b) uczeń otrzymuje ocenę negatywną z braku aktywności na lekcji za:  

• zajmowanie się czynnościaminiezwiązanymi z realizowanym tematem,  

• wykazywanie braku oczywistych umiejętności,  

• niszczenie prac kolegów,  

• nieprzestrzeganie regulaminu pracowni.  

3. Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej: 

a) w ocenianie uczniów z dysfunkcjami uwzględnionezostają zalecenia poradni:  

• wydłużenie czasu wykonania ćwiczeń praktycznych,  

• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,  

• zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego podczas 

odpowiedzi ustnych,  

• możliwość udzielania pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.  

4. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej:  

a)  zadania praktyczne są obowiązkowe,  

b)  uczeń, który nie był obecny na lekcji z przyczyn usprawiedliwionych, wykonuje pracę 

terminie ustalonym  z nauczycielem, ale nie później, niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły. 

Po tym terminie nauczyciel za brak pracy wystawia ocenę niedostateczną.  

c)  uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny bieżącej jeden raz,  

d)  poprawiona ocena jest odnotowana w dzienniku obok uzyskanej wcześniej oceny,  
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e)  poprawa ocen odbywa w terminie ustalonym z nauczycielem, 

5. Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego:  

a)  oceny śródroczne i roczne ustala się w oparciu o oceny bieżące,  

b)  nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach zgodnie 

z harmonogramem szkolny. 

c)  ocena śródroczna i roczna  zajęć komputerowych zostaje wpisana do dziennika 

przed radą klasyfikacyjną zgodnie z harmonogramem 

d)  uczeń który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną jest zobowiązany do 

uzupełnienia braków z pierwszego półrocza w ciągu pierwszych dwóch tygodni po 

feriach zimowych.  

6.       Warunki i zasady uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana. 

- niedotrzymanie przez ucznia wyżej określonych warunków powoduje ustalenie oceny 

końcowej takiej,  jak przewidywana. 

 Uczeń może ubiegać się o ocenę śródroczną lub roczną wyższą od proponowanej, jeśli 

spełnia następujące warunki: 

- wszystkie prace  i sprawdziany ma zaliczone na ocenę co najmniej dostateczną 

- uczeń był w semestrze tylko maksymalnie jeden raz nieprzygotowany i nie miał jeden raz 

zadania domowego. 

Sposób uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej wyższej od promowanej uczeń – po 

spełnieniu w/w warunków uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. 

O sposobie uzyskania wyższej oceny z zajęć komputerowych nauczyciel przedmiotu 

powiadamia rodzica poprzez zeszyt korespondencji. Potwierdzeniem otrzymania informacji 

jest podpis rodzica. 

Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć uzyskania oceny wyższej od proponowanej w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania propozycji oceny. 

7. Wymagania ogólne na poszczególne oceny z zajęć komputerowych: 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętnościobejmujące pełny 

zakres programu, a w szczególności:  

• potrafi korzystać z różnychźródeł informacji (Internet, multimedia itp.),  

• potrafi rozwiązywać zadania z o dużym stopniu trudności,  

• korzysta z literatury fachowej,  
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• ze sprawdzianów uzyskuje 98% - 100% punktów,  

• biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniuproblemów 

teoretycznych i praktycznych, 

• bierze udział w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich, międzynarodowych 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował treści 

przewidziane realizowanym programem, a w szczególności potrafi:  

• stosować poprawną terminologię informatyczną,  

• wybierać, łączyć i celowo stosować różnenarzędzia informatyczne do rozwiązywania 

typowych problemów praktycznych i szkolnych,  

• przeprowadzać rozumowania dedukcyjne w sytuacjach nietypowych,  

• ma rozwiniętemyślenie abstrakcyjne,  

• rozumie i stosuje w praktyce normy prawne dotyczące ochrony praw autorskich,  

• dostrzega korzyści i zagrożeniazwiązane z rozwojem zastosowań komputerów,  

• wyróżniasię systematycznością i obowiązkowością.  

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym treści zawarte w 

realizowanym  

programie nauczania, a w szczególności potrafi:  

• samodzielnie rozwiązywać umiarkowanie złożone problemy,  

• stosować różnenarzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych praktycznych i 

szkolnych problemów,  

• samodzielnie, świadomie i bezpiecznie posługuje się systemem komputerowym i jego 

oprogramowaniem,  

• swobodnie posługuje się poznanymi pojęciami,  

• przeprowadza niezbyt złożone rozumowania dedukcyjne,  

• wyróżniasię systematycznością i obowiązkowością.  

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń,który opanował wszystkie treści zawarte w podstawie 

programowej,  a w szczególności potrafi:  

• operować podstawowymi pojęciami i terminologią informatyczną,  

• rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie podstawy programowej,  
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• precyzyjnie formułuje swoje myśli,  

• stosuje zdobytą wiedzę w innych dziedzinach do pracy z komputerem,  

• sprawnie i bezpiecznie posługuje się urządzeniami, systemem komputerowym oraz 

oprogramowaniem,  

• korzysta z różnych multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za 

pomocą komputera.  

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował prawie wszystkie treści 

przewidziane w podstawie programowej, jednak wykazuje pewne braki, a w szczególności 

potrafi:  

• korzystać z usług systemu operacyjnego przy drobnej pomocy nauczyciela,  

• samodzielnie i bezpiecznie posługuje się komputerem, jego urządzeniami i 

oprogramowaniem 

• prawidłowo formułuje swoje wypowiedzi opisujące zadania wykonywane z pomocą 

komputera,  

• w bardzo prostych sytuacjach stosuje różnenarzędzia informatyczne do rozwiązywania 

typowych praktycznych i szkolnych problemów,  

• opanował materiał w takim czasie, żemożliwe jest kształcenie na wyższym poziomie.  

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych w podstawie 

programowej,  a w szczególności:  

• nie potrafi samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się sprzętem komputerowym,  

• nie zna podstawowych elementów komputera i ich funkcji,  

• nie umie wykorzystać podstawowych usług systemu operacyjnego,  

• nie potrafi rozwiązać, mimo pomocy nauczyciela prostych zadań opartych o schematy,  

• nie opanował podstawowych pojęć i terminologii komputerowej,  

• nie wykazuje żadnychpostępów w przyswojeniu wiedzy w wyznaczonym terminie,  

• stopień opanowania czynności wykonywanych przy komputerze uniemożliwia 

kształcenie na wyższym poziomie. 

 

Ocenianie przedmiotowe: Wychowanie fizyczne 
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Każda jednostka lekcyjna jest podsumowana w następujący sposób: 

0- uczeń nie ćwiczy, brak stroju 

1- przygotowany do lekcji, nie wykazuje aktywności 

2- uczeń wymaga ciągłego motywowania do aktywności ruchowej 

3- aktywny i wykazuje właściwą postawę 

4- aktywny, stara się podnieść swoje umiejętności i wykazuje właściwą postawę 

5- aktywny, samodzielnie prowadzi rozgrzewkę- informując uczniów jakie ćwiczenia 

wykonuje, motywuje do pracy innych, dostrzega błędy, które robią inni uczniowie, wykazuje 

właściwą postawę podczas zajęć, wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela 

Ocenie podlega każda jednostka lekcyjna 

• zaangażowanie 

• chęć podwyższenia własnej sprawności 

• samoocena własnej sprawności 

• ocena koleżeńska 

• przygotowanie do zajęć 

• umiejętność pracy w zespole, stosunek do partnera i przeciwnika 

• stosowanie zasad fair play podczas zajęć na w-f 

Ocenę miesięczną otrzymuje się dzieląc sumę punktów cząstkowych przez ilość jednostek 

lekcyjnych na których uczeń był oceniony. Uczeń, który świadomie unika wychowania 

fizycznego- jest nieobecny a na innych przedmiotach jest w szkole- otrzymuje 0. Lekcje na 

których uczeń nie ćwiczył ze względów niezależnych np. z powodu zwolnienia lekarskiego 

lub nieobecności usprawiedliwionej przez rodzica- opiekuna nie podlegają ocenie, jeżeli tylko 

uczeń przyniesie do nauczyciela wychowania fizycznego usprawiedliwienie lub zwolnienie 

lekarskie w ciągu 5 dni od swojego powrotu do szkoły. 

Przyporządkowanie oceny miesięcznej do skali punktowej: 

0- niedostateczny (1) 
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1,0- 2,0 dopuszczający (2) 

2,1- 2,9 dostateczny (3) 

3,0- 3,5 dobry (4) 

3,6- 4,5 bardzo dobry (5) 

4,6- 5 celujący (6) 

W I semestrze uczeń otrzyma 4-5 ocen cząstkowych- miesięcznych, ocena semestralna 

stanowić będzie średnią tych ocen. Ocena za drugi semestr stanowić będzie średnią z 5 -6 

ocen cząstkowych. Do 10 każdego miesiąca wystawia się ocenę za miesiąc poprzedni. Uczeń, 

który więcej niż 2 razy w semestrze otrzymał 0 pkt. nie może otrzymać oceny bardzo dobrej i 

celującej na semestr. Uczeń może sobie poprawić w/w punkty np. biorąc czynny udział w 

zajęciach poza lekcyjnych tj. w ramach SKS-u (dwukrotny udział w tych zajęciach zmienia 0 

na 4 punkty). Uczeń zgłasza chęć uzyskania oceny wyższej od proponowanej w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania w/w oceny. Nie może ubiegać się o ocenę wyższą od 

proponowanej uczeń, który miał 2 i więcej nieprzygotowań (tj.0 pkt) i ich nie odrobił na SKS-

ie. 

 

Ocenianie przedmiotowe:  Plastyka 

 

1. Przedmiotowy system oceniania z plastyki został opracowany na podstawie: 

- Rozporządzenia MKiDN, 

- Statutu Zespołu Szkół nr 20, 

- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

- Podstawy programowej dla szkoły podstawowej. 

2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• wyróżnia się rozległą wiedzą plastyczną w ramach programu nauczania. 
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• reprezentuje wysoki poziom artystyczny umiejętności plastycznych, 

• doskonale zna terminologię plastyczną i swobodnie się nią posługuje w praktyce, 

• bierze czynny udział w konkursach plastycznych, 

• systematycznie i samodzielnie wykonuje elementy dekoracyjne, oraz wszystkie prace 

realizowane na lekcjach, jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć. 

• aktywnie uczestniczy w lokalnych wystawach plastycznych, wernisażach. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, systematycznie 

realizuje zadania przewidziane programem nauczania, rzetelnie  przygotowuje  się do zajęć. 

• umiejętności plastyczne wynikają z zaangażowania i zrozumienia problemu, 

• zna i poprawnie stosuje terminologię plastyczną, 

• wykonuje elementy dekoracyjne ,bierze czynny udział w konkursach plastycznych i 

wystawach szkolnych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń ,który: 

• aktywnie pracuje w grupie i zespole, stara się systematycznie realizować obowiązkowe 

zadania, systematycznie przygotowuje się do zajęć, choć zdarzają się niewielkie uchybienia. 

• opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem 

 nauczania , zna terminologię plastyczną, 

• podczas wykonywania prac plastycznych jest mało samodzielny, elementy 

dekoracyjne wykonuje z pomocą nauczyciela, 

• uczestniczy w wystawach plastycznych. 
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Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń, który: 

• pracuje w grupie i zespole , wybiórczo opanował wiadomości i umiejętności 

przewidziane programem nauczania , słabo opanował terminologię plastyczną, 

• jego prace są nieczytelne i mało staranne, nie zawsze pracuje systematycznie, często nie ma 

odpowiednich przyborów. 

• w interpretacji dzieła sztuki popełnia błędy. 

 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 

• ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach plastycznych, lecz z 

 pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić,  w pracy zespołowej oczekuje pomocy 

rówieśników lub nauczyciela, 

• niewystarczająco opanował terminologię plastyczną, 

• słabo angażuje w prace zespołowe, pracuje, ale niesystematycznie, często nie jest 

przygotowany do zajęć. 

• prace oddaje do oceny ze znacznym opóźnieniem, 

• ma kłopoty z interpretacją dzieła sztuki. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który: 

• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności plastycznych, 

• nie pracuje w grupie, zespole, nie przygotowuje się do lekcji. 

• nie zna terminologii plastycznej i nie wyraża chęci jej poznania, 

• nie prowadzi zeszytu ćwiczeń, 

• nie wykonuje prac plastycznych, 
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• nie potrafi zinterpretować dzieła sztuki. 

• nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem 

 

Dodatkowo uczeń może uzyskać ocenę za: 

• udział w konkursach plastycznych, 

• wykonanie dodatkowych prac plastycznych np. dekoracje okolicznościowe. 

3. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

• wykonywanie prac  plastycznych na lekcji (wszystkie prace wykonywane podczas zajęć 

obowiązują) 

•kartkówki,  odpowiedzi ustne, przygotowanie referatu, prezentacji  

• aktywność na lekcji (3 plusy „+” bdb.)  

• prowadzenie zeszytu, prace  pisemne, zadania domowe, kartkówki 

Dodatkowo uczeń może uzyskać ocenę za: 

• udział w konkursach plastycznych, 

• wykonanie dodatkowych prac plastycznych np. dekoracje okolicznościowe, gazetki ścienne, 

autorskie wystawy prac . 

4. Wagi ocenianych form pracy ucznia: 

Prace plastyczne- wytwórcze , zadania domowe, odpowiedzi oraz prezentacje otrzymują 

ocenę wagi „1”. Przce pisemne- kartkówki otrzymują ocenę wagi „2” 

5. Zasady poprawiania ocen i zaliczania prac, z których uczeń otrzymał „O” z powodu  

nieobecności 

- wszystkie prace wykonywane na lekcjach są obowiązkowe, uczeń, który nie wykonał pracy 

otrzymuje „0” w danej kategorii i musi w ciągu 2 tygodni  pracę nadrobić.  Nieoddanie pracy 

jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. W wyjątkowych przypadkach 

losowych uczeń może otrzymać dłuższy termin nadrobienia zaległości.  

- uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny. 
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- poprawy prac pisemnych ( kartkówek ) odbywają się po lekcjach w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 

6. Uzasadnianie ocen i udostępnianie prac: 

Każdy uczeń oraz jego rodzic ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych i wytwórczych. 

Uczniowie mogą to robić po lekcji w terminie uzgodnionym z nauczycielem, zaś rodzice w 

czasie konsultacji. Nauczyciel krótko uzasadnia wystawione oceny w czasie lekcji, jednak w 

sytuacji, gdy jest to niewystarczające, na prośbę ucznia bądź rodzica , może szerzej omówić 

problem w czasie indywidualnych konsultacji. 

7. Warunki otrzymywania oceny klasyfikacyjnej rocznej wyższej niż ocena 

przewidywana 

- uczeń może otrzymać ocenę semestralną wyższą od proponowanej, jeśli wykona pracę 

dodatkową (np. konkursową) wykraczającą poza treści realizowane w czasie lekcji. Temat i 

zakres tej pracy musi być wcześniej uzgodniony z nauczycielem. 

Ocenianie przedmiotowe: Religia dla klas 1-8 

 

Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.  

1. W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:  

a) obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania, 

b) jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich 

zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły), 

c) instruktywność – wskazanie na występujące braki, 

d) sprawiedliwość, 

e) mobilizacja do dalszej pracy.  

2. Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:  

a) kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie 

kształcenia), 

b) kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia), 

c) kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia), 

d) kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia 

procesu).  

3. Metody kontroli i ocen:  
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a) Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, 

ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.), 

b) Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy 

pomocy zróżnicowanych zadań testowych).  

4. Sposoby oceniania: wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.  

5. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:  

a) Ilość i jakość prezentowanych wiadomości, 

b) zainteresowanie przedmiotem, 

c) stosunek do przedmiotu, 

d) pilność i systematyczność, 

e) umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu, 

f) postawa.  

6. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W 

wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny 

wymiarem duszpasterskim. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie 

sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności 

twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania 

cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, 

pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.  

7. Cele oceniania:  

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

b) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

c) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

d) systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  

8. Ocenie podlegają:  

a) pisemne prace kontrolne i kartkówki, 

b) odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji, 

c) wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp., 

d) praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, 

e) znajomość podstawowych prawd wiary, 
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f) prowadzenie zeszytu ucznia, 

g) pilność, systematyczność, postawy, umiejętności, 

h) korzystanie z Pisma świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych, 

i) postawy wskazujące na potrzebę wartościowania, 

j) inne formy aktywności ucznia:  

• praca w grupie (udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespołu),  

• aktywność na zajęciach lekcyjnych,  

• referaty, prezentacje,  

• udział w olimpiadach, konkursach.  

k) praktyki religijne nie podlegają ocenie.  

9. Zasady oceniania: 

a) nauczyciel religii na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o:  

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznej i rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej:  

uczeń może ubiegać się o ocenę śródroczną lub roczną wyższą od przewidywanej, jeśli 

spełnia następujące warunki: 

-  poprawi wszystkie oceny niedostateczne, otrzymane w danym semestrze w określonym 

przez nauczyciela terminie, 

- wykona dodatkową pracę (np. pisemną, plastyczną lub prezentację). Jej temat, zakres 

materiału oraz termin realizacji wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem. 

*Sposób uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej wyższej od przewidywanej, uczeń 

ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. 

*O sposobie uzyskania wyższej oceny z religii, nauczyciel przedmiotu powiadamia 

rodzica przez zeszyt korespondencji. Potwierdzeniem otrzymania informacji jest podpis 

rodzica, 

*Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć uzyskania oceny wyższej od przewidywanej – w 

ciągu pięciu dni roboczych, od uzyskania propozycji oceny śródrocznej lub rocznej. 

b) oceny cząstkowe – śródroczne i roczne – wyrażone są według skali:  

• celujący (6),  
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• bardzo dobry (5),  

• dobry (4),  

• dostateczny (3),  

• dopuszczający (2),  

• niedostateczny (1).  

c) w ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy 

oceny cząstkowe.  

d) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców 

nauczyciel religii uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły, 

e) pisemne prace kontrolne przeprowadzane są  co najmniej raz w ciągu semestru. 

Obejmują więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Zapowiedziane są co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem, a sprawdzane są przez nauczyciela do dwóch tygodni. 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać, w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. W sytuacji otrzymania oceny niedostatecznej, ma obowiązek 

poprawienia jej. Uczeń ma także prawo do poprawienia każdej oceny bieżącej. 

      Zakres materiału kartkówek powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki 

lekcyjne lub   materiał podstawowy.   

     Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia z religii są udostępniane do wglądu 

uczniowi  lub jego rodzicom.  

f) odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.  

g) Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji , za 

wyjątkiem wcześniej zapowiadanych kartkówek sprawdzianów. Uczeń zgłasza 

nieprzygotowanie na początku lekcji, po odczytaniu listy obecności. Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do 

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu, uczeń 

otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.    

h) praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana jest na bieżąco, a 

oceniania przynajmniej raz w ciągu semestru.  

i) kontrola znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana jest podczas odpowiedzi 

ustnej  lub pisemnej, 

j) zeszyt ucznia (ćwiczenia) sprawdzany jest według ustaleń nauczyciela. Przynajmniej 

jeden raz w semestrze przeprowadzana jest kompleksowa ocena zeszytu, 
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k) uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach 

lekcyjnych i pracach domowych. 

l) promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością 

poprawiania. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać 

się bezpośrednio przed wystawianiem oceny śródrocznej lub rocznej. Przeprowadza 

się je według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez 

nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej, 

m) przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciel religii jest zobowiązany poinformować ucznia i jego 

rodziców o przewidywanej dla niego rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych w terminie i formie określonych w statucie szkoły, 

n) ocena śródroczna i roczna nie ma charakteru średniej arytmetycznej ocen 

cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze 

lub w ciągu całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, 

referatów, o ile prezentacja ich przejmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form 

pracy o charakterze samodzielnym (praca na lekcji, postawa ucznia ), 

o) uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co 

najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny rocznej o jeden 

stopień, 

p) laureaci konkursów przedmiotowych z religii o zasięgu wojewódzkim (diecezjalnym), 

międzywojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata ww. 

konkursów bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z religii, 

q) uczeń może nie być klasyfikowany z religii jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia z 

religii w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z religii, 

r) egzamin klasyfikacyjny z religii zdaje również uczeń:  

• realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

• spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  
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s) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z religii została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych, 

t) informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu winna być przekazana 

uczniowi i jego rodzicom na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel religii 

przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych 

wiadomości i umiejętności, 

u) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę 

niedostateczną z religii może zdawać egzamin poprawkowy, 

v) w oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z 

religii dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

współorganizującego kształcenie integracyjne, 

w) nauczyciel religii jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe    lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ww. wymaganiom.  

10. Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz 

zastosowanie  ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów: 

a) wymagania ponadprogramowe (wykraczające):  

 

Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń:  

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, 

• prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ, 

• samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, 

• wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się 

terminologią przedmiotową i inną, 

• angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce 

katechetyczne itp.),  

• jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi 

żadnych zastrzeżeń, 
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• opanował w stopniu najwyższym wiadomości przewidziane w podstawie 

programowej. 

 

b) Wymagania dopełniające: 

 

Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń:  

 

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej, 

• opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania 

religii, 

• prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ, 

• umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela, 

• wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, 

• odznacza się pełną znajomością pacierza, 

• wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,  

• aktywnie uczestniczy w religii, 

• uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej, 

• jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem, 

• odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego, 

• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela 

programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających 

samodzielności, 

• inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.  

 

c) Wymagania rozszerzające: 

 

Na ocenę DOBRĄ uczeń:  

 

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej, 

• opanował materiał programowy z religii, 

• prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi, 

• poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska 

inspirowane przez nauczyciela, 
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• stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych, 

• wykazuje się dobrą znajomością pacierza, 

• w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe, 

• korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt 

ucznia i inne), 

• systematycznie uczestniczy w zajęciach religii, 

• jest zainteresowany przedmiotem, 

• wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, 

• postawa ucznia nie budzi wątpliwości, 

• stara się być aktywnym podczas lekcji, 

• wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla 

danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny, 

• inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.  

 

d) Wymagania podstawowe: 

 

Na ocenę DOSTATECZNĄ uczeń:  

 

• opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności, 

• prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii, 

• wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi, 

• dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska 

z pomocą nauczyciela, 

• potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela, 

• w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy, 

• odznacza się małą kondensacją wypowiedzi, 

• wykazuje się podstawową znajomością pacierza, 

• w zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych, 

• prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem,  

• wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i 

umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i 
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umiejętności należą                                    do przystępnych, o średnim stopniu 

złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się, 

• inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną.  

 

e) Wymagania konieczne:  

 

Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń:  

 

• opanował konieczne pojęcia religijne, 

• wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych, 

• prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności, 

• wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień, 

• cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

• nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela, 

• podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, 

• prowadzi zeszyt ucznia, 

• ma problemy ze znajomością pacierza, 

• wykazuje poprawny stosunek do religii, 

• opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla 

danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, 

proste i praktyczne, niezbędne  w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym, 

• inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.  

 

f) Ocena NIEDOSTATECZNA  

 

Uczeń:  

• wykazuje rażący brak wiadomości programowych, 

• cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami, 

• prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, 

• wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.  

• podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.  

• nie wykazuje się znajomością pacierza.  
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• nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję.  

• lekceważy przedmiot.  

• opuszcza lekcje religii.  

• inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.  

 

Ocenianie przedmiotowe: Etyka dla klas 1-8 

 

I. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA. 

Zakończenie realizacji kompleksowego programu nauczania etyki powinno zaowocować 

następującymi kompetencjami ucznia: 

● Wrażliwość na kwestie moralne i etyczne.  

● Rozumienie znaczenia wartości w życiu, odróżnianie wartości moralnych od wartości 

innego rodzaju.  

● Gotowość do budowania własnego systemu wartości na fundamencie wiedzy uzyskanej 

na lekcjach etyki.  

● Gotowość do chronienia wartości poprzez aktywne życie, włączanie się w różne 

działania, jak też inicjowanie własnych na rzecz np. środowiska, obrony słabych i 

pokrzywdzonych.  

● Gotowość do aktywnego przeciwstawiania się wszelkim przejawom zła, takim jak 

niesprawiedliwość itp.  

● Rozumienie pojęć z zakresu etyki i prawidłowe posługiwanie się nimi.  

● Umiejętność podejmowania właściwych decyzji w oparciu o posiadaną wiedzę, 

wyniesioną z lekcji etyki oraz nie unikanie odpowiedzialności za swoje decyzje, czyny i ich 

następstwa.  

● Otwartość, dociekliwość, ciekawość świata przy zachowaniu stanowiska 

zdroworozsądkowego, zagwarantowanego uważną percepcją oraz logicznym, krytycznym 

myśleniem, a także samodzielnością w tworzeniu sądów i opinii.  

● Rozumienie wartości i wyjątkowości własnej kultury, przy poszanowaniu dla innych 

kultur, religii czy światopoglądów.  

● Rozumienie konieczności nieustannego doskonalenia się etycznego, moralnego, pracy 

nad samodyscypliną i ogólnym rozwojem. 

 

II. METODY PRACY. 
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Zgodnie z celami przedmiotu, jakim jest etyka, ma on kształtować w uczniach określone 

postawy, wrażliwość i umiejętności. Zdobywanie wiedzy jest podporządkowane kształceniu 

sprawności moralnych. 

Nauczyciel pomaga uczniowi w nabywaniu i uporządkowaniu wiedzy poprzez stosowanie 

takich metod, jak: 

- ćwiczenia 

- dyskusja 

- debata 

- burza mózgów 

- drzewo decyzyjne 

- inscenizacja 

- praca z tekstami kultury 

 

I. ZAKRES OCENY. 

 Ocenianiu podlegają: 

 

1. Wiedza filozoficzna i etyczna ucznia (wybrane pojęcia, problemy, teorie, nurty i 

koncepcje etyczne).  Uczeń nie jest oceniany ze względu na rodzaj zajmowanej 

postawy ani za przekonania i poglądy religijne czy moralne. Nauczyciel nie ocenia 

osobistych poglądów ucznia, ale poprawność i rzeczowość w ich prezentacji. 

2. Umiejętność wykorzystania powyższej wiedzy w analizie wybranych problemów 

moralnych, krytycznej analizie tekstów o tematyce etycznej, dyskusji i formułowaniu 

własnych przykładów. 

3. Tworzenie własnego tekstu o charakterze etycznym. 

4. Sprawność w opisywaniu i ocenie rzeczywistości. 

5. Umiejętność rozpoznawania w wypowiedziach i czynach ludzkich założeń i poglądów 

moralnych. 

6. Samodzielność myślenia. 

7. Precyzja i jasność wypowiedzi. 

8. Stosowana argumentacja. 

9. Poniższe obszary aktywności ucznia: 

– Poruszanie się w języku przedmiotu. 
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– Rozwiązywanie problemów. 

– Praca projektowa – abstrakcyjność myślenia, sposób ujęcia zagadnienia, umiejętność 

pracy grupowej. 

– Aktywność na lekcjach. 

– Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

– Praca w grupach. 

– Aktywność dodatkowa (poza zajęciami). 

– Samodzielna praca na lekcjach. 

– Prace długoterminowe (np. projekt). 

– Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. 

– Wkład pracy (postępy) ucznia. 

– Dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela. 

  

IV. NARZĘDZIA POMIARU. 

 

a) Formy ustne: 

- odpowiedzi; 

- wypowiedzi, argumentacje, formułowanie wniosków, tworzenie przykładów;  

- dyskusja. 

  

b) Formy pisemne: 

- prace klasowe; 

- prace domowe; 

- efekty pracy zespołowej. 

  

c) Formy praktyczne: 

- praca w grupie; 

- praca metodą projektu. 

  

d) Zeszyt przedmiotowy: 

- systematyczność prowadzenia notatek; 

-  treść; 

- walory estetyczne. 
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V. KRYTERIA OCEN. 

  

Ocena Kryteria oceniania 
  

celująca – uczeń w pełni opanował wiadomości i 

umiejętności podstawowe objęte programem 

nauczania; 

– uczeń bierze czynny, zaangażowany i 

twórczy udział w zajęciach lekcyjnych; 

– potrafi prezentować i uzasadniać 
własne stanowisko; formułuje dojrzałe 

wnioski; 

– uczeń systematycznie i wzorowo 

prowadzi zeszyt przedmiotowy pod 

względem merytorycznym i estetycznym; 

– uczeń wykazuje dociekliwość oraz 

rozwija swoje umiejętności i nawyki oraz 

postawy; 

– dokonuje syntezy posiadanej wiedzy; 

– uczeń posiada wiedzę i umiejętności 

wykraczające poza program; które są 
owocem samodzielnych poszukiwań i 

przemyśleń; 
– uczeń biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z 

programu nauczania; 

– uczeń jest przykładem dla innych; 

– uczeń osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych kwalifikując 

się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia; 

– uczeń uczestniczy w imprezach 

(przygotowanie imprez dla młodzieży 

szkolnej i pozaszkolnej); 

– w ciągu semestru nie otrzymał ani 

jednej oceny niedostatecznej i 

dopuszczającej. 

  

bardzo dobra – uczeń w pełni opanował wiadomości 

podstawowe i ponadpodstawowe, 

uzupełniając je samodzielnie dobranymi lub 

wskazanymi przez nauczyciela źródłami 

informacji na temat przedmiotu nauczania 

lub w wyniku rozważania nad realizowanymi 

treściami; 
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– uczeń sprawnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami i 

umiejętnościami; 

– uczeń rozwiązuje (wykonuje) 

samodzielnie problemy teoretyczne i 

praktyczne objęte programem nauczania, 

wykorzystując rozmaite źródła; 

– uczeń potrafi stosować posiadaną 
wiedzę i umiejętności do rozwiązywania 

zadań trudnych i problemów w nowych 

sytuacjach (zastosowanie nauczanych treści 

w nauce, pracy i życiu codziennym); 

– uczeń wykazuje się aktywnością 
podczas zajęć; 

– uczeń systematycznie i wzorowo 

prowadzi zeszyt przedmiotowy pod 

względem merytorycznym i estetycznym; 

– uczeń samodzielnie i starannie 

wykonuje zadania; 

– uczeń systematycznie jest 

przygotowany pod względem 

merytorycznym do zajęć; 
– prezentuje wiadomości powiązane ze 

sobą w logiczny sposób; 

– umiejętnie analizuje teksty źródłowe; 

– samodzielnie zestawia i ukazuje 

sprzeczne racje; 

– wykazuje zainteresowanie 

problematyką etyczną; 
- w ciągu semestru nie otrzymał ani 

jednej oceny niedostatecznej. 

dobra – uczeń w stopniu dobrym opanował 

wiadomości i umiejętności podstawowe i 

ponadpodstawowe; 

– uczeń poprawnie stosuje wiadomości i 

umiejętności zdobyte w procesie kształcenia; 

– uczeń stosuje wiadomości i 

umiejętności do rozwiązywania (wykonania) 

samodzielnego typowych zadań 
teoretycznych lub praktycznych; 

– uczeń systematycznie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy pod względem 

merytorycznym i estetycznym; 

– uczeń bierze udział w lekcji oraz 

wykazuje gotowość i zdolność zabierania 

głosu w dyskusjach (ewentualnie po 

zachęceniu ze strony nauczyciela); 

– uczeń starannie wykonuje ćwiczenia 

obligatoryjne; 

– rozumie fakty i związki między nimi 
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zachodzące, jednak nie zawsze czyni to w 

sposób poprawny; 

– umiejętnie operuje pojęciami natury 

filozoficznej; 

– poprawnie analizuje źródła; 

– wypowiada się płynnie i w sposób 

zachowujący rzeczowy charakter; 

– wykazuje się aktywnością na zajęciach. 

  

dostateczna – uczeń opanował podstawowe 

wiadomości i umiejętności objęte programem 

nauczania; 

– uczeń posiada luki w wiadomościach o 

charakterze szczegółowym; 

– uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o 

średnim stopniu trudności; 

– uczeń wykazuje gotowość do 

zabierania głosu w dyskusjach po zachęceniu 

ze strony nauczyciela; 

– uczeń wykonuje ćwiczenia 

niestarannie, ale poprawnie; 

– poprawnie stosuje część właściwej 

terminologii; 

– nie w pełni rozumie związki 

zachodzące między faktami; 

– przeciętnie opanował znajomość 
realiów kulturowych, historycznych i 

społecznych; 

– radzi sobie w sposób umiarkowany z 

należytą analizą tekstów źródłowych. 

dopuszczająca – uczeń ma niewielkie braki w 

opanowaniu wymagań podstawowych, ale 

braki te nie przekreślają możliwości 

wykonania prostych zadań; 
– uczeń rozwiązuje (wykonuje), 

korzystając ze wskazówek nauczyciela, 

typowe zadania praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności; 

– uczeń ma kłopoty z poprawnym 

wykonaniem zadań, ale wykonuje je w 

sposób staranny w stosunku do swoich 

możliwości; 

– uczeń wykazuje bierność podczas 

zajęć; 
– uczeń wykonuje przy pomocy 

nauczyciela łatwiejsze ćwiczenia; 

– wykazuje brak podstawowej 

umiejętności kojarzenia związków pomiędzy 

faktami i wyjaśniania zjawisk; 
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– formułuje powierzchowne wnioski i 

płytkie oceny; 

– operuje językiem w sposób niespójny; 

– słabo opanował znajomość realiów 

kulturowych, historycznych i społecznych; 

– wypowiadanie się na temat problemów 

etycznych sprawia mu znaczące trudności. 

niedostateczna – uczeń ma braki w opanowaniu 

wymagań podstawowych, braki te 

przekreślają możliwości uzyskania przez 

danego ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu; 

– uczeń nie jest w stanie, nawet przy 

pomocy nauczyciela, rozwiązać (wykonać) 
typowych zadań praktycznych o niewielkim 

stopniu trudności; 

– uczeń nie prowadzi zeszytu 

przedmiotowego; 

– nie wykazuje znajomości terminologii 

filozoficznej, bądź też posługuję się nią w 

sposób całkowicie błędny; 

– nie potrafi analizować źródeł; 

– popełnia poważne błędy o charakterze 

merytorycznym; 

– uczeń przejawia lekceważący stosunek 

do postawionych mu zadań i poleceń; 
– uczeń wykazuje brak zainteresowania 

przedmiotem, nie pracuje na lekcji i nie 

wykazuje dobrych chęci do pracy, pomimo 

zachęty nauczyciela. 

 

 

VI. POPRAWIANIE OCEN. 

 

Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji (brak zeszytu i potrzebnych pomocy, brak 

zadania domowego), ale otrzymuje wówczas punkty ujemne (10 punktów ujemnych jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną). 

Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych. 

Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż dwa tygodnie od momentu oddania pracy przez 

nauczyciela lub uzyskania oceny). 
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Uczeń ma prawo do poprawy oceny, jeżeli nie satysfakcjonuje go osiągnięty poziom 

wiedzy i umiejętności, choć otrzymał ocenę pozytywną. W dzienniku lekcyjnym obok 

uzyskanej oceny stawia się ocenę uzyskaną na sprawdzianie poprawkowym. 

 Uczeń nie ma możliwości poprawiania zaległych prac, ocen cząstkowych lub oceny 

semestralnej i rocznej na tydzień przed klasyfikacją. 

 

 

 

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW  KLAS  4 – 8 

 

Wprowadza się w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu, w klasach 4 - 8 punktowy system 

oceniania, który ma na celu: 

• Zwiększenie obiektywizmu w wystawianiu ocen z zachowania. 

• Wskazanie jasnych kryteriów oceniania zachowania uczniów naszej szkoły. 

• Ujednolicenie sposobu oceniania uczniów. 

Wskazano liczby punktów jakie zdobywa uczeń za działania pozytywne – punkty dodatnie i 

liczby punktów jakie traci uczeń za działania negatywne – punkty ujemne. 

Ustalono sumy punktów składające się na poszczególne oceny. 

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje „kredyt” w wysokości 100 punktów, które 

odpowiadają ocenie dobrej. W ciągu semestru uczeń zyskuje lub traci punkty przez konkretne 

zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele i wychowawcy oraz umieszczają je w dzienniku 

elektronicznym. Dzięki takim działaniom uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco 

monitorować postępy w zakresie zachowania.  

Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru 

sumę punktów.  

 

I.  Punkty  uzyskane przez uczniów przelicza się na stopnie wg skali: 

 

ZACHOWANIE  ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW 

WZOROWE 190 i więcej 

BARDZO DOBRE 141 – 189 

DOBRE 100 – 140 
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POPRAWNE 51 – 99 

NIEODPOWIEDNIE 21 – 50 

NAGANNE 20 i mniej 

 

II. PUNKTY DODATNIE 

LP. ZACHOWANIE/REAKCJE UCZNIA ILOŚĆ 

PUNKTÓW 

I. STOSUNEK DO NAUKI I OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

 

1. Uczciwość , sumienność i systematyczność w zdobywaniu 

wiedzy szkolnej na miarę swoich możliwości  

3 pkt. 

2. Terminowość usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień ( 

do tygodnia od przyjścia do szkoły) 

2 pkt. 

3 . Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego. 1 pkt.(za 

każdy dyżur) 

 4. Noszenie zeszytu korespondencji. 1 pkt. 

II. ROZWIJANIE WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ 

 

1. Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych 

organizowanych przez szkołę (min. 80% obecności),np. koła 

zainteresowań, SKS, koła przedmiotowe. 

2 pkt. 

2. Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym, zawodach 

sportowych, konkursach muzycznych. 

4 pkt. I 

miejsce 

3 pkt. II 

miejsce 

2 pkt.III 

miejsce 

1 pkt. 

wyróżnienie 

i udział 

3. Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych, konkursach muzycznych na szczeblu: miejskim, 

wojewódzkim, ogólnopolskim. 

6 pkt. I 

miejsce 

5 pkt. II 
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miejsce 

4 pkt.III 

miejsce 

3 pkt. 

wyróżnienie 

2 pkt. udział 

III. KULTURA OSOBISTA 

 

1. Wyjątkowa kultura osobista – okazywanie szacunku 

pracownikom szkoły i innym uczniom, brak wulgarnego 

słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, 

nieuleganie nałogom, brak agresywnych zachowań. Podczas 

przerw i wycieczek. 

6 pkt.  

2. Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych 

przedmiotach. 

3 pkt. 

3. Dbałość o wygląd podczas zajęć szkolnych, uroczystości 

szkolnych, i  imprez szkolnych – zgodnie z procedurami. 

2 pkt. 

4. Nieużywanie telefonów komórkowych podczas lekcji. 1 pkt. 

5. Pochwała w dzienniku. 1 pkt. 

6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe 

reagowanie na przejawy zagrożenia. 

2 pkt. 

7. Nieuleganie nałogom. 1 pkt. 

8.  Przestrzeganie norm obyczajowych na terenie szkoły. 2 pkt. 

IV. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

 

1. Czynna działalność w samorządzie szkolnym, wolontariacie. 6 pkt. 

2. Czynny udział w pracach samorządu klasowego. 

 

3 pkt. 

3. Praca na rzecz klasy, szkoły – np. pomoc w bibliotece, 

drobne prace porządkowe, przygotowanie imprez klasowych 

itp. 

1 pkt. za 

każdą 

wykonaną 

pracę 

4. Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej. 2 pkt. za 
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każdą 

imprezę. 

5. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na 

terenie szkoły. 

2 pkt. za 

każdą akcję. 

 

III. PUNKTY UJEMNE 

 

LP. ZACHOWANIE/REAKCJE UCZNIA ILOŚĆ 

PUNKTÓW 

I. STOSUNEK DO NAUKI I OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH. 

 

1. Notoryczny brak zeszytu do korespondencji. -2 pkt. 

 

2. Samowolne opuszczenie szkoły. -5 pkt 

3. Brak zmiany obuwia w sezonie jesienno – zimowym. -1 pkt. 

kazdorazowo 

4. Przeszkadzanie na lekcji – np. rozmowy podczas lekcji, 

wstawanie z ławki, śmiechy i głośne uwagi pod adresem 

kolegów. 

-2 pkt. 

5. Niewykonanie poleceń nauczyciela związanych z 

czynnościami porządkowymi na terenie szkoły. 

-2 pkt. 

6. Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej 

osoby. 

-6 pkt. 

7. Niewłaściwe zachowanie podczas przerw – przebywanie w 

niedozwolonych miejscach, granie w piłkę, bieganie po 

korytarzu. 

-2 pkt. 

każdorazowo 

8. Niewypełnianie obowiązków dyżurnego. - 1 pkt. 

każdorazowo 

9.  Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych. -4 pkt. 

 

10. Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia. -6pkt. 

 

II. FREKWENCJA 
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1. Spóźnienia na lekcje z własnej winy. 

2 spóźnienia  

3 – 4spóźnień  

5 i więcej spóźnień 

 

-1 pkt. 

-2 pkt. 

-3 pkt. 

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji/lekcjach ( 

wagary) 

-3 pkt. za 

każdą 

godzinę 

 

III. KULTURA OSOBISTA 

 

1. Brak szacunku dla pracowników szkoły. Np. brak powitania, 

aroganckie zachowania wobec pracowników szkoły, 

okłamywanie. 

-1 pkt. 

każdorazowo 

2. Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, 

ubliżanie, przezywanie innych uczniów szkoły). 

-3 pkt 

każdorazowo 

3. Udział w bójce. -5 pkt. 

4. Pobicie innego ucznia. -10 pkt. 

5. Udział w zorganizowanej przemocy , zastraszanie innych 

uczniów, wyłudzanie pieniędzy. 

-10 pkt. 

6. Stwierdzona kradzież. -10 pkt. 

7. Zachowania zagrażające zdrowiu lub życiu np. bójki, 

podkładanie nóg, popychanie na schodach, zamykanie w 

toalecie. 

-10 pkt. 

8. Stosowanie używek. -5 pkt 

9. Używanie wulgaryzmów. -3 pkt 

każdorazowo 

10. Zakłócanie imprez szkolnych – głośne komentarze, 

wyśmiewanie innych. 

-3 pkt 

11. Używanie telefonów komórkowych podczas lekcji za 

wyjątkiem używania w celach dydaktycznych – za zgodą 

nauczyciela. 

-3 pkt. 

każdorazowo 

12. Fotografowanie lub filmowanie innych osób bez ich zgody. -6 pkt. 
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13. Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych 

na nich osób. 

-10 pkt. 

13  Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż. -2 pkt. 

każdorazowo 

14. Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, i innych 

niebezpiecznych przedmiotów i substancji. 

-10 pkt. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA 

Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH 

 

• RYTMIKA 

KLASA PIERWSZA 

Uczniów obowiązuje: 

− Podręcznik „Nasza muzyka” kl 1. wyd . Euterpe 

− Solfeż kl. 1 M. Wacholc 

− Zeszyt w pięciolinię, ołówek, gumka, 

− Obuwie zmienne. 

Notacja muzyczna i wiadomości teoretyczne: 

− wartości rytmiczne nut: ćwierćnuta, ósemki, półnuta, cała nuta, półnuta z 

kropką,  szesnastki  i ich pauzy, 

− takty o ćwierćnutowej jednostce miary: 
2

4
, 

3

4
,
4

4
, 

5

4
, 

− grupa rytmiczna: ćwierćnuta z kropką – ósemka, 

− uzupełnienie ćwierćnutowe. 

Wyrażanie rytmu i metrum: 

− ruchowe wykonanie wartości rytmicznych nut i pauz, 

− realizowanie ruchem tematów rytmicznych z taktowaniem oraz nrytmów 

piosenek i utworów z literatury dziecięcej, 

dyktanda rytmiczne (pamięciowe, układanki, korekta błędów schematyczne, 

fragmentaryczne). 

Słuchanie muzyki i postrzeganie jej elementów; reakcja ruchowa na elementy 
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dzieła muzycznego, rozpoznawanie budowy utworu i jego analiza. 

Ćwiczenia wpływające na rozwój aparatu ruchowego: 

− ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, 

− ćwiczenia użytkowe (marsz, bieg, podskoki, formowanie koła, par, 

szeregów, rzędów), 

ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne. 

Ekspresja muzyczna i muzyczno–ruchowa: 

− interpretacja ruchowa utworów z literatury muzycznej, tańców, 

− muzykowanie na instrumentach perkusyjnych Orff’a, dzwonkach, boom-

boom rurkach, 

− akompaniament do piosenek. 

KLASA DRUGA 

Uczniów obowiązuje: 

− Podręcznik „Nasza muzyka” kl 2. wyd . Euterpe 

− Solfeż kl. 2 M. Wacholc 

− Zeszyt w pięciolinię, ołówek, gumka, 

Obuwie zmienne. 

Notacja muzyczna i wiadomości teoretyczne: 

− wartości rytmiczne nut: ćwierćnuta, ósemki, półnuta, cała nuta, półnuta z 

kropką, cała nuta z kropką, szesnastki  i ich pauzy. 

− wprowadzenie trioli ósemkowej i grup szesnastkowych: ósemka- dwie 

szesnastki , dwie szesnastki-ósemka , ósemka z kropką-szesnastka , 

szesnastka-ósemka z kropką , szesnastka-ósemka- szesnastka, 

− takty o ćwierćnutowej jednostce miary : 
2

4
, 

3

4
,
4

 4
,  

5

4
,
6

 4
 

− grupa  rytmiczna: ćwierćnuta z kropką-ósemka, 

−   uzupełnienie ćwierćnutowe i ósemkowe.  

Wyrażanie rytmu i metrum: 

− ruchowe wykonanie wartości rytmicznych nut i pauz, 

− realizowanie ruchem tematów rytmicznych z taktowaniem oraz nrytmów 

piosenek i utworów z literatury dziecięcej, 

dyktanda rytmiczne (pamięciowe, układanki, korekta błędów schematyczne, 

fragmentaryczne). 
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Słuchanie muzyki i postrzeganie jej elementów; reakcja ruchowa na elementy 

dzieła muzycznego, rozpoznawanie budowy utworu i jego analiza. 

Ćwiczenia wpływające na rozwój aparatu ruchowego: 

− ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, 

− ćwiczenia użytkowe (marsz, bieg, podskoki, formowanie koła, par, 

szeregów, rzędów), 

ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne. 

Ekspresja muzyczna i muzyczno–ruchowa: 

− interpretacja ruchowa utworów z literatury muzycznej, tańców, 

− muzykowanie na instrumentach perkusyjnych Orff’a, dzwonkach, boom-

boom rurkach, 

− akompaniament do piosenek. 

KLASA TRZECIA 

Uczniów obowiązuje: 

− Podręcznik „Nowy Solfeż” wyd. Euterpe 

− Zeszyt w pięciolinię, ołówek, gumka, 

Obuwie zmienne. 

Notacja muzyczna i wiadomości teoretyczne: 

− wartości rytmiczne nut: ćwierćnuta, ósemki, półnuta, cała nuta, półnuta z 

kropką, cała nuta z kropką, szesnastki  i ich pauzy. 

− Utrwalenie: trioli ósemkowej i grup szesnastkowych: ósemka- dwie szesnastki 

, dwie szesnastki-ósemka , ósemka z kropką-szesnastka , szesnastka-ósemka z 

kropką, szesnastka-ósemka- szesnastka, 

− grupa rytmiczna: ćwierćnuta z kropką-ósemka, ósemka-ćwierćnuta z kropką, 

− synkopa i jej rodzaje, 

− takty o ćwierćnutowej jednostce miary: 
2

4
, 

3

4
,
4

 4
,  

5

4
,
6

 4
 

− takty o ósemkowej jednostce miary: 
3

8
, 

6

8
, 

9

8
, 

12

8
, 

− przekształcanie taktów ćwierćnutowych do ósemkowych i odwrotnie, 

− augmentacja i diminucja rytmu, 

− polirytmia dwugłosowa, tematy z ostinatem, 

− kanon, rondo, forma zwrotkowa, 
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uzupełnienie ćwierćnutowe i ósemkowe. 

Wyrażanie rytmu i metrum: 

− ruchowe wykonanie wartości rytmicznych nut i pauz, 

− realizowanie ruchem tematów rytmicznych z taktowaniem oraz nrytmów 

piosenek i utworów z literatury dziecięcej, 

dyktanda rytmiczne (pamięciowe, układanki, korekta błędów schematyczne, 

fragmentaryczne). 

Słuchanie muzyki i postrzeganie jej elementów; reakcja ruchowa na elementy 

dzieła muzycznego, rozpoznawanie budowy utworu i jego analiza. 

Ćwiczenia wpływające na rozwój aparatu ruchowego: 

− ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, 

− ćwiczenia użytkowe (marsz, bieg, podskoki, formowanie koła, par, 

szeregów, rzędów), 

ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne. 

Ekspresja muzyczna i muzyczno–ruchowa: 

− interpretacja ruchowa utworów z literatury muzycznej, tańców, 

− muzykowanie na instrumentach perkusyjnych Orff’a, dzwonkach, boom-

boom rurkach, 

− akompaniament do piosenek. 

 

 

• KSZTAŁCENI E SŁUCHU 

kl. I  

semestr I semestr II 

• pięciolinia, klucz wiolinowy, zapis i 

nazwy nut literowo i solmizacją 

(sukcesywnie)   

• metrum 2/4-6/4, puls, taktowanie 

• cała nuta, półnuta, ćwierćnuta 

• P, C; +, O – rozpoznawanie, śpiew 

• ósemki 

• półnuta z kropką 

• P, C, +, O utrwalanie słuchowe, 

odnajdywanie w gamie C 

• praca na materiale tonacji C :  

ćwiczenia solfeżowe, układanie 

melodii na podstawie stopni gamy 

• utrwalanie toniki w C 

• wprowadzenie: 

interwały: 2>, 2, 1, 5, 8 
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• pauzy: całonutowa, półnutowa, 

ćwierćnutowa, ósemkowa 

• gama C  budowa, śpiew (liter. i 

solmiz.) 

• tonika w C  zapis, śpiew 

• solfeż w C 

• dyktanda rytmiczne 

• dyktanda melodyczne  

(w tym „uzupełnianki”) 

• piosenki (z tekstem, ćw. intonacyjne) 

• utrwalanie materiału 

 

rozpoznawanie słuchowe i w tekście 

muzycznym 

• znaczenie i zapis krzyżyka, bemola, 

kasownika 

• grupa 4 szesnastek (bez pauzy 16-

kowej) 

• ligatura 

• solfeż w C oraz ćwicz. rytm. 

• dyktanda rytmiczne, 

• dyktanda melodyczne  

• piosenki (na pamięć) 

• utrwalanie materiału 

Uczniów obowiązuje: 

Podręcznik „Nasza muzyka” tom 1, wyd. Euterpe 

„Solfeż elementarny” t. 1 M. Wacholc 

zeszyt w pięciolinię, ołówek, gumka 

 

Na zajęciach nauczyciel korzysta ponadto z: 

 „Dyktand elementarnych” t. 1 Ćwiklińskiej, Rogozińskiej 

 

 

kl. II 

semestr I semestr II 

• powtórzenie: 

2>, 2, 1, 5, 8, gama C i tonika w C  

(zapis, śpiew), znaki 

chromatyczne, wartości i grupy 

rytmiczne, pauzy 

• wprowadzenie: 

interwały 4, 3>, 3  słuchowo i w 

budowie 

• pełna triada harmoniczna w C 

• utrwalanie słuchowe interwałów:  

1, 2>, 2, 3>, 3, 4, 5, 8 

• enharmonia – ćwiczenia  

• budowanie poznanych interwałów od 

danego dźwięku (w górę, w dół) 

• wprowadzenie: 

budowanie trójdźwięków +, O 

(w górę, w dół) 

• gamy D, B wraz z triadami 
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• gamy G, F  wraz z triadami 

harmonicznymi – zapis, śpiew 

• grupy 16-kowe, grupy 16-kowe z 

kropką 

• ćwierćnuta z kropką i ósemka 

• triola ósemkowa                                                                  

• dyktanda melodyczno-rytmiczne, 

• dyktanda rytmiczne 

• solfeż w C, G, F 

• utrwalanie materiału 

harmonicznymi – zapis, śpiew 

• budowanie interwałów gamowłaściwych 

w ton. do dwóch znaków przy kluczu  

• dyktanda melodyczno-rytmiczne 

• dyktanda rytmiczne 

• solfeż do 2 znaków w dur 

• utrwalanie materiału 

Uczniów obowiązuje: 

Podręcznik „Nasza muzyka” tom 2, wyd. Euterpe 

„Solfeż elementarny” M. Wacholc t. 2 

zeszyt w pięciolinię 

Na zajęciach nauczyciel korzysta ponadto z: 

„Dyktand elementarnych” Ćwiklińskiej, Rogozińskiej 

(tom ćwiczeń dobrany adekwatnie do umiejętności uczniów) 

 

 

kl. III 

semestr I semestr II 

• powtórzenie: 

utrwalanie interwałów 1, 2>, 2, 3>, 3, 

4, 5, 8 rozpoznawanie i budowanie, 

utrwalanie gam i triad harmonicznych  

w C, G, F, D, B   zapis, śpiew 

• wprowadzenie: 

• gamy A, Es  wraz z triadami 

harmonicznymi – zapis, śpiew 

• gamy molowe: 

a, e, d  w odmianach wraz z triadami 

harmonicznymi – zapis, śpiew 

• gamy h, g, fic, c  w odmianach wraz  

z triadami harmonicznymi – zapis, 

śpiew 

(we wszystkich gamach molowych 

triada tylko w odmianie 

harmonicznej) 

• rozpoznawanie słuchowe gam 

molowych  

w odmianach 

• interwały gamowłaściwe we 

wszystkich poznanych tonacjach 
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(we wszystkich gamach molowych 

triada tylko w odmianie 

harmonicznej) 

• pokrewieństwo tercjowe gam 

• pauza 16-kowa 

• synkopa 

• grupowanie w metrum  3/8, 6/8  

• solfeż do 3 znaków w dur i do 1 

znaku  

w moll 

• ćwiczenia rytmiczne z solfeża 

• dyktanda melodyczno-rytmiczne 

• dyktanda rytmiczne w metrum 

ćwierćnutowym i ósemkowym 

• utrwalanie materiału 

 

 

durowych  

i molowych 

• enharmonia,  

• rozpoznawanie i budowanie 

poznanych interwałów (w górę, w 

dół) 

• budowanie +, o (w górę, w dół) 

• śpiew gam molowych w odmianach  

do 3 znaków 

• ćwiczenia solfeżowe do 3 znaków w 

dur  

i 3 znaków w moll (ćw. zadane) 

• ćwiczenia a’vista do 3 znaków w dur  

i do 1 znaku w moll 

• ćwiczenia rytmiczne z solfeża 

• dyktanda melodyczno-rytmiczne 

• dyktanda rytmiczne w metrum 

ćwierćnutowym i ósemkowym 

• utrwalanie materiału 

Uczniów obowiązuje: 

„Nowy Solfeż” wyd. Euterpe  

zeszyt w pięciolinię 

Na zajęciach nauczyciel korzysta ponadto z: 

„Dyktand elementarnych” Ćwiklińskiej, Rogozińskiej 

 (tomy ćwiczeń adekwatne do umiejętności uczniów) 
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kl. IV  
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semestr I  semestr II  
 

• powtórzenie: 

interwały 1, 2>, 2, 3>, 3, 4, 5, 8  

rozpoznawanie słuch. i budow.,  gamy oraz 

triady harm. w tonacjach do  

3 znaków dur i moll – zapis i śpiew, 

rozpoznaw. słuch. gam moll w odm., poznane 

wartości i grupy rytmiczne, grupowanie w 

metrum ósemkowym 

• wprowadzenie: 

interwały (sukcesywnie) 6>, 6, 7, 7< słuchowo 

i w budowie, tr słuchowo,  

(rozróżnienie tr na 4< i 5> tylko  

w budowie) 

• przewroty interwałów 

• trójdźwięki w przewrotach dur i moll 

słuchowo oraz budowanie na podstawie triady 

harm. w przewrotach do 3 znaków 

• trójdźwięki zm i zw rozpoznawanie, śpiew, 

budowanie (w górę, w dół) 

• dyktanda melodyczno-rytmiczne 

• dyktanda rytmiczne w metrum 

ćwierćnutowym i ósemkowym 

(w tym zapis rytmu z linii melodycznej) 

• ćwiczenia pamięciowe melodyczne  

i rytmiczne 

• solfeż do 3 znaków w dur i w moll 

• utrwalanie materiału 

 
• utrwalanie: 

tonacji do 3 znaków dur  

i moll, trójdźwięków w 

przewrotach słuchowo, 

budowania triad harm.  

w tonacjach do 3 znaków 

• trójdźwięki w przewrotach + 

i O 
od danego dźwięku – 

budowa, śpiew  

(w górę, w dół)  

• transpozycja, progresja 

• dyktanda melodyczno-

rytmiczne 

• dyktanda rytmiczne w 

metrum ćwierćnutowym i 

ósemkowym 

(w tym zapis rytmu z linii 

melodycznej) 

• ćwiczenia pamięciowe 

melodyczne  

i rytmiczne 

• solfeż do 3 znaków w dur i 

moll 

• utrwalanie materiału 

 

 

Uczniów obowiązuje: 

„Nowy Solfeż” wyd. Euterpe 
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kl. V  
semestr I semestr II  

 

• powtórzenie: 

interwały 1-8 rozpoznawanie słuchowe 

i budowanie (rozróżnienie na 4<, 5> tylko w 

budowie), gamy oraz triady harm. w przewr. 

w ton. do 3 znaków dur (nat.) i odm. moll 

harm. (bud., śpiew), zm, zw (budowa, 

śpiew), rozpoznaw. słuch. gam moll w odm., 

poznane wartości i grupy rytmiczne 

• wprowadzenie: 

• trytony gamowłaściwe w poznanych 

tonacjach 

• triada harmoniczna w przewrotach  

w tonacjach do 3 znaków w dur (nat.)  

i 3 znaków  w odm. moll harmonicznej 

budowanie, śpiew 

• klucz basowy: notacja, dyspozycje 

teoretyczne, ćwiczenia solfeżowe, dyktanda 

melodyczno-rytmiczne 

• D
7
 w przewrotach: rozpoznawanie słuchowe, 

śpiew, budowanie w tonacjach do 3 znaków  
w dur (nat.) i w moll (harmonicznej) 

• Rozwiązania �7 w przewrotach w tonacjach 

do 3 znaków  dur i moll  

• dyktanda melodyczno-rytmiczne  

• dyktanda rytmiczne w metrum 

ćwierćnutowym i ósemkowym, w tym zapis 

rytmu z linii melodycznej 

• ćwiczenia pamięciowe melodyczne i 

rytmiczne 

• solfeż do 3 znaków  w dur  i moll w kluczu 

wiolinowym i basowym 
• utrwalanie materiału 

 

 

• triada harmoniczna w przewrotach w 

gamach durowych (nat.) i odm. moll 

harmonicznej  

do 3 znaków  – budowanie w kluczu 

wiolinowym i basowym, śpiew triady 

harmonicznej 

• rozwiązywanie trytonów 

gamowłaściwych 

we wszystkich poznanych tonacjach dur  

i moll do 3 znaków   
• utrwalanie �7w przewrotach z 

rozwiązaniem: rozpoznawanie słuchowe, 

budowanie  

w kluczu wiolinowym i basowym w 

tonacjach  

do 3 znaków   
• dyktanda melodyczno-rytmiczne 

• dyktanda rytmiczne w metrum 

ćwierćnutowym i ósemkowym 

• ćwiczenia pamięciowe melodyczne  

i rytmiczne 

• solfeż do 3 znaków  w dur i moll w kluczu 

wiolinowym i basowym 
• utrwalanie materiału 

 

Uczniów obowiązuje: 

„Nowy Solfeż” wyd. Euterpe 

zeszyt w pięciolinię 
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kl. VI  
semestr I  semestr II  

 

• powtórzenie: 

interwały 1-8 rozpozn. słuch. ibudow. (rozróżn. 

na 4<, 5>słuch. i w bud.),  gamy oraz triady 

harm. w przewrotach 

w ton. do 3 znaków  dur (nat.) i odm. moll harm. 

(budowa, śpiew), zm, zw (budowa, śpiew), rozw. 

trgamowł. we wszystkich poznanych tonacjach,  

D
7
 w przewr. z rozw.słuch. i w bud. do 3 znaków   

rozpoznaw. słuch. gam moll  

w odm., klucz basowy, poznane wartości i grupy 

rytmiczne 

• wprowadzenie: 

• trytony gamowłaściwe z rozwiązaniem w 

poznanych tonacjach  

• trójdźwięki w przewrotach oraz zm, zw – 

rozpoznawanie, budowanie (od danego dźwięku 

w górę, w dół) w kluczu wiolinowym i basowym 

• D
7
 w przewrotach z rozwiązaniem: 

rozpoznawanie słuchowe, budowanie, śpiewanie 

w tonacjach do 3 znaków   
w kluczu wiolinowym i basowym 

• kadencja i jej rodzaje  

• dyktanda melodyczno-rytmiczne 1 i 2 głosowe 

(na jednym systemie, w kluczu wiolinowym i 

basowym) 

• dyktanda rytmiczne w metrum ćwierćnutowym i 

ósemkowym, w tym zapis rytmu z linii 

melodycznej 

• ćwiczenia pamięciowe melodyczne i rytmiczne 

• solfeż do 3 znaków  w dur i moll w kluczu 

wiolinowym i basowym 
• utrwalanie materiału 

 

 

• gamy durowe w odmianach – 

rozpoznawanie, zapis, śpiew  

do 3 znaków   
w kluczu wiolinowym i basowym 

• triady harmoniczne w przewrotach  

w gamach durowych w odmianach  

oraz gamach molowych w odmianach  

do 3 znaków   
• D9>, D9 słuchowo i w budowie 

w tonacjach do 5 znaków dur i moll  

• dyktanda melodyczno-rytmiczne 

1 i 2-głosowe z dźwiękami obcymi  

w melodii (dyktanda 2-głosowe na 

jednym systemie oraz w kluczu 

wiolinowym i basowym) 

• dyktanda rytmiczne w metrum 

ćwierćnutowym i ósemkowym, w tym 

zapis rytmu z linii melodycznej 

• ćwiczenia pamięciowe melodyczne  

i rytmiczne 

• solfeż do 3 znaków  w dur i moll  

w kluczu wiolinowym i basowym 

• utrwalanie materiału 

 

Uczniów obowiązuje: 

„Nowy Solfeż” wyd. Euterpe 

zeszyt w pięciolinię 
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♫ AUDYCJE MUZYCZNE 

TREŚCI NAUCZANIA: 

Klasa IV Klasa V Klasa VI 

1. Rodzaje muzyki. 

2. Elementy dzieła muzycznego. 

3. Faktura utworu muzycznego. 

4. Budowa utworu muzycznego. 

5. Polskie tańce narodowe. 

6. Polska Muzyka ludowa. 

7. Tańce innych narodów. 

1. Suita. 

2. Rondo. 

3. Temat z wariacjami. 

4. Sonata. 

5. Forma sonatowa. 

6. Utwory polifoniczne. 

7. Instrumentoznawstwo. 

1. Omówienie epok i ich 

twórców. 

Uczniów obowiązuje: 

podręcznik: Nasza muzyka A. Kreiner-Bogdańska, 

Zeszyt w kratkę, długopisy, zakreślacze 

 

 

 

♫ CHÓR 

Uczniów obowiązuje: 

− teczka na nuty, ołówek  

− w nutach wymagane jest 

zapisywanie ustaleń, 

których nie ma w druku 

Ocenianie: 

− co miesiąc wystawiana jest ocena za aktywność, 

− dodatkowe oceny uczniowie otrzymują za czynny 

udział w koncertach, 

− wystawiane są także oceny z wiadomości na temat 

funkcjonowania aparatu głosowego i prawidłowego 

jego wykorzystywania, 

−  uczniowie zobowiązani są do opanowania utworu 

na pamięć w czasie dwóch tygodni od jego 

rozczytania, 

− uczniowie mają prawo do 1 nieprzygotowania i 1 

braku nut na semestr z tym, że nie mają już szansy 

na ocenę celującą. 
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KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje się bardzo dobrym opanowaniem obowiązujących dla danej klasy 

zagadnień, a także dużą wiedzą i aktywnością na lekcji, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych  i praktycznych, 

 wykazuje się bogatą inwencją twórczą, ponadprogramową korelacją słuchowo-

ruchową, samodzielnością, estetyką i bezbłędnością w wykonywaniu ćwiczeń 

słuchowo-głosowych, 

 posiada oceny cząstkowe bardzo dobre, 

 jest laureatem konkursu o zasięgu conajmniej międzyszkolnym o tematyce ściśle 

spójnej z treścią przedmiotu lub bezbłędnie wykona zadania                           z zestawu 

ćwiczeń na ocenę celującą przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego (zestawy 

takie mogą otrzymać jedynie uczniowie spełniający wszystkie powyższe kryteria, 

którzy nie uczestniczyli bądź nie są laureatami konkursów o zasięgu conajmniej 

międzyszkolnym). 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 całkowicie spełnia wymagania edukacyjne, 

 posiada pełny zasób wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wymaganych na 

danym etapie kształcenia, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

 bezbłędnie wykonuje zadania, wykazuje się własną inwencją twórczą, 

samodzielnością i dbałością o estetykę wykonywanych zadań. 

 

Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymogi edukacyjne w niepełnym zakresie, ale nie przewiduje się problemów 

w dalszym kształceniu, 

 wykonuje ćwiczenia metrorytmiczne przy niewielkiej pomocy nauczyciela, posiada 

małą inwencję twórczą oraz ma trudności w estetycznym wykonywaniu ćwiczeń. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował jedynie w niewielkim stopniu obowiązujący materiał, 



101 

 

 rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, często przy pomocy 

nauczyciela, 

 wykazuje wyraźne braki z zakresu wiadomości teoretycznych i umiejętności 

praktycznych, co może oznaczać trudności  w toku dalszego kształcenia – istnieje 

jednak możliwość nadrobienia i uzupełnienia braków. 

 

Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne w stopniu minimalnym, co poważnie utrudni, a nawet 

uniemożliwi dalsze kształcenie, 

 nie potrafi sprostać wymaganiom programowym, 

 zadania typowe o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje tylko przy pomocy 

nauczyciela. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie – braki te uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy  z danego przedmiotu i kontynuowanie dalszego kształcenia. 

 

 

 

 

 

Aktualizacja z dnia 12 marca 2018r. 

 

 


