
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 
 ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. 
2. Ocenianie uczniów na lekcjach biologii dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku 

włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach. 
3. Ustalenie minimalnej liczby ocen  dla przedmiotu realizowanego w wymiarze : 

jedna godzina w tygodniu – min. 3 oceny 

dwie godziny w tygodniu – min. 4 oceny 

4. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia się przez cały okres nauki. 
5. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe. 
6. Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie dezorganizuje lekcji. 
7. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 
8. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiedzy (informacja zapisywana w dzienniku). 
9. Kartkówki (10 – 15 min.) obejmujące treści kształcenia z dwóch-trzech ostatnich różnych tematów lekcji  nie 

muszą być zapowiadane, ocena nie podlega poprawie. 
10. Wszystkie zaległości spowodowane nieobecnością ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną 

lekcję chyba, że nauczyciel ustanowi inny termin. 
11. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu 2 tygodni od 

dnia powrotu do szkoły, po zajęciach lekcyjnych. 
12. Ocenę uczeń ma prawo poprawić w terminie i na zasadach ustalonych wspólnie z nauczycielem ( w ciągu 2 

tygodni od daty podania oceny , po zajęciach lekcyjnych). Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę 

średnia z obu ocen. 
13. Wszystkie prace pisemne ucznia są w każdej chwili udostępniane rodzicom do wglądu i są przechowywane  

w dokumentacji nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego. 
14. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji( na początku zajęć), 

które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą skrótu np.( nie dotyczy lekcji , na których ma odbyć 

się wcześniej ustalony sprawdzian) 
15. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 
16. Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych umożliwiających uzyskanie 

wyższej oceny. 
17. Informacje o ocenach rodzice uzyskują na bieżąco poprzez wpis oceny do dziennika elektronicznego lub zeszycie 

przedmiotowym. Uczeń ma obowiązek poprosić rodzica o podpisanie uzyskanej oceny. 
18. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narządzi: 
• sprawdziany, testy (waga5) 

• testy próbne, testy roczne testy półroczne wewnętrzne (waga 4)- nie podlegają poprawie 
• kartkówki (waga3)- nie podlegają poprawie 
• odpowiedzi ustne,(waga 4) 
• prace domowe (waga 2), prace długoterminowe (waga 3) 
• inne formy aktywności np. udział w konkursach, wykonywanie pomocy dydaktycznych(waga od 1 do 5) 

• obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach. 
19. Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania oceny końcoworocznej. 

Dotyczy to uczniów: 
- którzy w II półroczu wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w nauce w stosunku do I półrocza 
- w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu itp.) 

20. Wszystkie formy aktywności oceniane są w skali stopniowej. 
21. Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg następującej  skali: 
• 100%-98 %celujący 
• 97% - 91% bardzo dobry 
• 90% - 75% dobry 
• 74% - 53% dostateczny 
• 52% - 35% dopuszczający 
• 34% - 0% niedostateczny 
• Ocena z plusem - +0,5, ocena z minusem - - 0,25 
22. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku. (średnia ważona) 

 
 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 
ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. 
2. Ocenianie uczniów na lekcjach chemii dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włożonego  

w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach. 
3. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia się przez cały okres nauki. 
4. Ustalenie minimalnej liczby ocen  dla przedmiotu realizowanego w wymiarze : 

dwie godziny w tygodniu – min. 4 oceny 

5. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe. 
6. Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie dezorganizuje lekcji. 
7. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 
8. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiedzy (informacja zapisywana w dzienniku). 
9. Kartkówki (10 – 15 min.) obejmujące treści kształcenia z dwóch-trzech ostatnich różnych tematów lekcji  nie muszą być 

zapowiadane ,ocena nie podlega poprawie. 
10. Wszystkie zaległości spowodowane nieobecnością ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję chyba, 

że nauczyciel ustanowi inny termin. 
11. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu 2 tygodni od dnia 

powrotu do szkoły, po zajęciach lekcyjnych. 
12. Ocenę uczeń ma prawo poprawić w terminie i na zasadach ustalonych wspólnie z nauczycielem (w ciągu 2 tygodni od 

daty podania oceny, po zajęciach lekcyjnych). Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę średnia z obu ocen. 
13. Wszystkie prace pisemne ucznia są w każdej chwili udostępniane rodzicom do wglądu i są przechowywane w 

dokumentacji nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego. 
14. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji( na początku zajęć), które 

będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą skrótu np.( nie dotyczy lekcji , na których ma odbyć się wcześniej 
ustalony sprawdzian) 

15. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 
16. Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych umożliwiających uzyskanie wyższej 

oceny. 
17. Informacje o ocenach rodzice uzyskują na bieżąco poprzez wpis oceny do dziennika elektronicznego lub zeszycie 

przedmiotowym. Uczeń ma obowiązek poprosić rodzica o podpisanie uzyskanej oceny. 
18. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narządzi: 
 sprawdziany, testy (waga5) 

 testy próbne, testy roczne testy półroczne wewnętrzne (waga 4)- nie podlegają poprawie 
 kartkówki (waga3)- nie podlegają poprawie 

 odpowiedzi ustne,(waga 4) 

 prace domowe (waga 2), prace długoterminowe (waga 3) 

 inne formy aktywności np. udział w konkursach, wykonywanie pomocy dydaktycznych(waga od 1 do 5) 

 obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach. 
19. Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania oceny końcoworocznej. 

 Dotyczy to uczniów: 
a. którzy w II półroczu wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w nauce w stosunku do I półrocza 
b. w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu itp.) 

20. Wszystkie formy aktywności oceniane są w skali stopniowej. 
21. Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg następującej  skali: 

 100%-98 %celujący 

 97% - 91% bardzo dobry 

 90% - 75% dobry 

 74% - 53% dostateczny 

 52% - 35% dopuszczający 

 34% - 0% niedostateczny 

 Ocena z plusem - +0,5, cena z minusem - - 0,25 
22. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku. (średnia ważona) 

 

 



Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów: 

◦ samodzielne prace (albumy tematyczne, mapy, schematy, wykresy, katalogi)
◦ odpowiedź ustna,
◦ kartkówki,
◦ sprawdziany, 
◦ testy, 
◦ aktywność na zajęciach (uczestnictwo w dramie, pracy w grupach, ćwiczeniach 

praktycznych, projektach, dyskusji),
◦ poprawność działania (np. w algorytmie RKO, opatrywania krwotoków, oparzeń, 

odmrożeń...),
◦ logika argumentacji, oryginalność i przydatność proponowanych rozwiązań).

2. Ocenianie prac pisemnych (punkty na sprawdzianach, kartkówkach przeliczane będą na
procenty):

celujący             98% - 100%
bardzo dobry     91% - 97%
dobry                 75% - 90%
dostateczny        53% - 74%
dopuszczający   35% - 52%
niedostateczny   poniżej 35%

3. Informacje ogólne:
• Sprawdziany zapowiadane będą z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane.

 W  przypadku  nieobecności  w  szkole  uczeń  ma  obowiązek  napisania  zaległych
sprawdzianów i kartkówek (w ciągu dwóch tygodni) bądź (w przypadku działu Podstawy
Pierwszej Pomocy) zaliczenia odpowiednich algorytmów postępowania.

 Nauczyciel  oceniając  ucznia  uwzględnia  opinie  PPP,  dostosowując  jednocześnie  
wymagania i formę pracy.

 Uczeń  ma  prawo  do  poprawienia  oceny  ze  sprawdzianów  w  ciągu  dwóch  tygodni  od
otrzymania poprawionej pracy, po ustaleniu terminu z nauczycielem. 

 Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej brane są pod uwagę obydwie oceny.
Każdą ocenę - z wyjątkiem oceny za trzy minusy, ocen za kartkówki - można poprawić, po
wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem.

 Uczeń ma prawo do  jednego nieprzygotowania,  co zgłasza nauczycielowi  na początku
lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje: zadanie domowe, odpowiedzi ustne, niezapowiedziane
kartkówki,  brak  podręcznika  i  zeszytu,  natomiast  nie  obejmuje  zapowiedzianych
sprawdzianów, kartkówek i powtórek.
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 Uczeń zobowiązany jest do systematycznej i samodzielnej pracy. Za niesamodzielną pracę 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną wagi przewidzianej dla danej pracy. 

 Za brak zaangażowania w pracę na lekcji, niezgłoszony brak zeszytu i podręcznika uczeń
otrzymuje  „-”  (minus)  lub  ocenę  niedostateczną.  Trzy  minusy  skutkują  oceną
niedostateczną. Za wykonanie prac dodatkowych i aktywność na lekcji uczeń otrzymuje „+”
(plus) lub ocenę bardzo dobrą. Pięć plusów skutkuje oceną bardzo dobrą, a siedem plusów
oceną celującą. Na lekcji można otrzymać nieograniczoną liczbę plusów.

 Uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu przedmiotowego i podręcznika.

 W przypadku trudności ze zrozumieniem tematów lub zagadnień uczeń powinien zwrócić
się do nauczyciela zaraz po zakończeniu lekcji lub na początku następnej lekcji.

 Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 Uczeń,  który  został  finalistą  lub  laureatem  Wojewódzkiego  Konkursu  Przedmiotowego,
otrzymuje z danego przedmiotu najwyższą ocenę roczną (niezależnie od średniej ważonej).

4. Objaśnienie zasad oceniania metodą „średniej ważonej”.

Podstawą wystawienia oceny śródrocznej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu
całego  półrocza.  Oceny  różnią  się  między  sobą  znaczeniem,  czyli  wagą,  a  wynika  to  przede
wszystkim z różnego nakładu pracy ucznia na zdobycie konkretnej oceny, np. przygotowanie do
sprawdzianu z większej partii materiału, kartkówki z bieżącego materiału czy zdobycie oceny za
aktywność.  Waga  oceny  z  poprawy ma taką  samą wartość  jak  ocena,  która  była  przez  ucznia
poprawiana.

Lp
.

Rodzaj pracy Waga

1 Aktywność na lekcji, samodzielne prace 1-3
2 Nieprzygotowanie do zajęć po wyczerpaniu „np”- ocena niedostateczna 1
3 Praca w grupach na lekcji 2-3
4 Projekty 3-5
5 Kartkówki z bieżącego materiału (tematyka 3 ostatnich zajęć) 3
6 Odpowiedź ustna 4
7 Sprawdziany, testy itp. 5

8
Ćwiczenia praktyczne – algorytmy posytępowania w Pierwszej Pomocy

Przedmedycznej
5

9 Udział w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich z EDB 5
10 Tytuł finalisty Konkursów z EDB 5
11 Plagiat i praca niesamodzielna– ocena niedostateczna, bez możliwości poprawy 1-5

Ocena klasyfikacyjna półroczna zależy od wyniku średniej ważonej następująco:

od 0 do 1,69                       - niedostateczny

od 1,70 do 2,69                 - dopuszczający

od 2,70 do 3,69                 - dostateczny

od 3,70 do 4,69                 - dobry

od 4,70 do 5,69                 - bardzo dobry

od 5,70 do 6,00                 - celujący



Przy wystawianiu oceny  końcoworocznej nauczyciel  bierze pod uwagę ocenę śródroczną.

Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania 
oceny końcoworocznej. Dotyczy to uczniów: a) którzy w II półroczu wykazali się znacznym 
wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w nauce w stosunku do I półrocza b) w uzasadnionych 
wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu, itp.)

5. Informowanie ucznia:

 Uczeń każdorazowo otrzymuje pracę pisemną do wglądu.
 Ustne wypowiedzi ucznia oraz ćwiczenia praktyczne (Pierwsza Pomoc Przedmadyczna) są 

omówione przez nauczyciela.
 Uczeń ma prawo do pełnej informacji o swoich ocenach z przedmiotu.

6. Informowanie rodziców:

 Nauczyciel wpisuje oceny uzyskane przez ucznia do dziennika Librus.
 Podczas wywiadówek czy indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje 

o postępach w nauce, ma także prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka.

 Rodzice mają obowiązek sprawdzania  postępów ucznia  w nauce w dzienniku  
elektronicznym Librus.
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ETYKI W KLASACH I-VIII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 

IM. GEN.J.H.DĄBROWSKIEGO 

W POZNANIU 

1. Wymagania programowe 

Uczeń: 

- rozumie, co oznacza bycie dobrym kolegą/koleżanką, zna zasady koleżeństwa i stara się 

stosować je w praktyce; 

- potrafi określić swoje mocne i słabe strony, przedstawia propozycje doskonalenia swoich 

relacji z bliskimi, także z kolegami; 

- ocenia postawę bohaterów baśni, przedstawia własne propozycje pomocy potrzebującym; 

- poszukuje odpowiedzi zawartej w temacie, poszukuje treści moralnej w utworach 

literackich; 

- prezentuje właściwą postawę wobec osób podlegających osądowi; 

- wie, na czym polega trudna sytuacja bycia nowym, wypracowuje sposoby zachowania 

wobec osób niepełnosprawnych; 

- wskazuje bariery i trudności w życiu osób niepełnosprawnych i wskazuje drogi ich 

pokonywania; 

- jest świadomy możliwości wyborów, dokonuje wyborów zgodnych z sumieniem i z 

obowiązującymi w społeczeństwie regułami; 

- rozumie, dlaczego kłamstwo jest czymś niewłaściwym, potrafi podać przykłady 

negatywnych skutków kłamania z własnego doświadczenia, ocenia bohaterów literackich 

mówiących nieprawdę, samodzielnie podejmuje próby załagodzenia konfliktów; 

- wie, co znaczy bycie asertywnym; 

- rozumie, dlaczego należy przestrzegać przepisów, jest odpowiedzialny za swoje 

bezpieczeństwo; 

- potrafi ocenić postępowanie bohaterów filmowych, zna konsekwencje braku 

odpowiedzialności; 

- rozumie, dlaczego przyroda jest ważna dla człowieka; 

- rozumie powody, dla których człowiek powinien szanować zwierzęta i o nie dbać, potrafi 



podać przykłady niewłaściwego zachowania ludzi wobec zwierząt, podaje propozycje 

środków zaradczych; 

- ocenia i wartościuje postawy ludzi wobec zwierząt; 

2. Przedmiotowy System Oceniania z Etyki 

 Ocena za pierwsze półrocze i końcowa wystawiona jest na podstawie ocen za: 

- aktywne uczestnictwo oraz zaangażowanie w lekcji, 

- wypowiedzi ustne i pisemne, 

- przygotowanie materiałów do lekcji, przygotowanie argumentów do dyskusji, 

- prace domowe. prace dodatkowe; 

Uczeń może poprawić ocenę uzupełniając zaległe prace, zaliczając sprawdziany lub poprosić 

nauczyciela o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

Przy ocenianiu sprawdzianów pisemnych przyjmuje się następujące kryteria oceniania: 

celujący 98% - 100% 

bardzo dobry 91% - 97% 

dobry 75% - 90% 

dostateczny 53% - 74% 

dopuszczający 35% - 52% 

niedostateczny poniżej 35% 

 Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

Pozostałe postanowienia regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

3. Wymagania na poszczególne oceny w szkole: 

Ocena celująca: 

- wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania etyki, 

- zna terminy i pojęcia etyczne oraz poglądów filozoficznych dotyczących etyki, rozumie istotę 

problemów etycznych, 

- formułuje dojrzałe wnioski (w obrębie programu przewidzianego dla określonej klasy), 

- aktywność podczas lekcji, własne zainteresowania. 

Ocena bardzo dobra: 

- wykazuje dobrą orientację w zagadnieniach etycznych objętych programem (dla odpowiedniej 

klasy), 



- posiada umiejętność określania i precyzowania terminów etycznych, 

- umiejętnie stosuje argumentacje etyczną w dyskusjach, rozumie istotę i zakres problematyki 

moralnej (w obrębie programu przewidzianego dla określonej klasy). 

Ocena dobra: 

- posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach etycznych omawianych w danej klasie, 

- rozumie problemy moralne, 

- wykazywanie aktywności podczas dyskusji, 

- wypowiada się płynnie oraz poprawnie. 

Ocena dostateczna: 

- zna główne terminy etyczne, zagadnienia i problemy moralne (objętych programem dla 

odpowiedniej klasy), 

- umiejętnie mówi o nich w sposób uporządkowany i sensowny, 

- posługuje się językiem komunikatywnym o wysokim stopniu poprawności. 

Ocena dopuszczająca: 

- posiada minimum wiedzy o głównych zagadnieniach etycznych (objętych programem 

określonej klasy), 

- posługuje się językiem komunikatywnym z dopuszczonymi błędami. 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował w stopniu elementarnym wiedzy przedmiotowej, 

- prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 

 

 

mgr Katarzyna Jacolik-Gmurczyk 



Przedmiotowe zasady oceniania -  Fizyka 

Rok szkolny 2019/2020 

1. Na lekcji zachowujemy się zgodnie z zasadami kultury, szanując siebie nawzajem. 

2. Praca ucznia na lekcji i w domu jest oceniana zgodnie z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. Nauczyciel informuje o wadze zadanie. Ocena semestralna 

jest średnią ważoną ocen otrzymanych w I semestrze, ocena roczna jest średnią 

ważoną ocen otrzymanych w ciągu całego roku szkolnego. 

3. Każdy uczeń ma swój zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik (jeden na ławkę). 

Zadania wykonuje samodzielnie, pracuje systematycznie, uzupełnia zaległości 

powstałe np. z powodu nieobecności.  

4. Uczeń otrzymuje oceny za sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania 

domowe, prace dodatkowe, aktywność, prace długoterminowe. 

5. Sprawdziany podsumowujące dział będą zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Nauczyciel zobowiązuje się oddać ocenione prace w ciągu dwóch 

tygodni od ich napisania. 

6. Każdy uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 

lub brak zadania domowego – przed rozpoczęciem lekcji. Nie można zgłosić 

nieprzygotowania jeśli na dany dzień zapowiedziany był sprawdzian lub 

kartkówka.  

7. Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu lub kartkówki ma obowiązek napisać ją w innym 

terminie po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem (ma na to  dwa 

tygodnie) w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.  

8. Uczeń ma możliwość jednej poprawy sprawdzianu w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem w czasie 2 tygodni od otrzymania pierwszej oceny. Termin poprawy 

nauczyciel wpisuje w dzienniku Librus. (nie ma popraw kartkówek ani odpowiedzi 

ustnych). 

9. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plusy. Istnieje możliwość otrzymania 

minusów za np. negatywne zachowanie w czasie zajęć, brak zadania domowego- 

którego uczeń nie zgłosił przed lekcją.  

10. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu pracowni Fizyko-

Chemicznej.  

 

              Podpis ucznia                                                  Podpis rodzica 



 



Zasady oceniania osiągnięć ucznia na lekcjach geografii 

 

Rok szkolny 2019/2020 
 

 

1. Prace pisemne 

 

 Kartkówki - mogą odbywać się bez zapowiedzi, obejmują materiał trzech ostatnich lekcji, są obowiązkowe, nie 

podlegają poprawie. 

 

 Sprawdziany - odbywają się po każdym przerobionym dziale, zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, w 

przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany napisać go w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela.   

Ocenę ze sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić w terminie i na zasadach ustalonych wspólnie z nauczycielem ( w 

ciągu 2 tygodni od daty podania oceny, po zajęciach lekcyjnych). Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod 

uwagę średnia z obu ocen. 

 

Wszystkie prace pisemne ucznia są w każdej chwili udostępniane rodzicom do wglądu i są przechowywane  

w dokumentacji nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego. 

 

 

2. Odpowiedzi ustne 

 

Na każdej lekcji nauczyciel ma prawo zapytania ucznia z trzech ostatnich lekcji. 

 

3.  Zgłaszanie nieprzygotowania 

 

W ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić dwa razy nieprzygotowanie, za trzecim razem automatycznie otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Przez nieprzygotowanie rozumiem: brak zadania domowego, brak przygotowania z bieżącego materiału, brak 

materiałów do pracy. Nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek. 

 

4. Zeszyt przedmiotowy 

 

Uczeń jest zobowiązany prowadzić systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

 

5. Zadania domowe 

 

Każdy z uczniów zobowiązany jest do wykonywania zadań domowych, jeżeli uczeń nie zgłosi jego braku przed lekcją (w ramach 

nieprzygotowania) otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku braków w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń 

uczeń w uzasadnionych przypadkach otrzymuje ocenę niedostateczną  ( zaległe zadania). 

 

6.  Zadania dla chętnych (prace długoterminowe) 

 

Uczeń w ciągu półrocza może wykona ć pracę długoterminową na ocenę. Tematyka i termin wykonania pracy ustala nauczyciel i 

podaje uczniom do wiadomości (zeszyt i dziennik Librus). Praca wykonana po terminie nie będzie oceniana. 

 

7. Punkty ze sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na stopnie wg progów procentowych zawartych w Wewnątrzszkolnych 

Zasadach Oceniania. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII  

I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - r.sz 2019/2020 
 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

A) Pisemne: 

-     testy z obowiązującego zakresu programowego historii/wiedzy o społeczeństwie 

- kartkówki z bieżącego materiału 

- zadania domowe 

- sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego 

- projekty 

- praca z mapą 

B) Ustne: 

- odpowiedzi ustne z bieżącego materiału i podstawowe wiadomości z całego roku 

- aktywność na lekcjach 

- projekty 

 

2. Ocenianie prac pisemnych (punkty na sprawdzianach, kartkówkach przeliczane 

będą na procenty) 

celujący   powyżej 98% - 100% 

bardzo dobry   91% - 97% 

dobry   75% - 90% 

dostateczny 53% - 74% 

dopuszczający 35% - 52% 

niedostateczny poniżej 35% 

 

3. Zasady ogólne 

-      nauczyciel oceniając ucznia uwzględnia  opinie PPP, dostosowując jednocześnie 

wymagania i formę pracy 

- prace pisemne zapowiadane będą z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem 

- kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane  

- w przypadku nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek napisania zaległych 

sprawdzianów i kartkówek. Jeżeli uczeń nie był obecny w szkole tylko tego dnia kiedy 

miał miejsce sprawdzian (kartkówka) to pisze zległy sprawdzian (kartkówkę) od razu na 

następnej lekcji historii/wiedzy o społeczeństwie. Natomiast jeżeli była to dłuższa 

nieobecność, to pisze zaległy sprawdzian (kartkówkę) w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem (do 2 tygodni od powrotu ucznia do szkoły) 
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- uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianów w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania poprawionej pracy, po ustaleniu terminu z nauczycielem. Poprawy 

nie odbywają się na lekcji. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej 

brane są pod uwagę obie oceny. Każdą ocenę - z wyjątkiem oceny za trzy minusy  

i kartkówkę - można poprawić, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. 

- nie ocenia się ucznia po dłuższej niż tygodniowa nieobecność. Czas potrzebny  

na uzupełnienie zaległości jest ustalany indywidualnie. 

- uczeń ma prawo do 1 nieprzygotowania (1 lekcja historii tygodniowo) lub  2-krotnego  

(2 lekcje historii tygodniowo, 2 lekcje wiedzy o społeczeństwie) nieprzygotowania  

w półroczu, co zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Nieprzygotowanie:  

 obejmuje: zadanie domowe, odpowiedzi ustne, niezapowiedziane kartkówki, brak 

podręcznika i zeszytu, prasówki (wiedza o społeczeństwie) 

 nie obejmuje zapowiedzianych: sprawdzianów, kartkówek i powtórek 

- uczeń zobowiązany jest do systematycznej i samodzielnej pracy. Za niesamodzielną pracę 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Za brak zaangażowania w pracę na lekcji, brak 

zeszytu i podręcznika uczeń otrzymuje „-” (minus) lub ocenę niedostateczną. Trzy minusy 

skutkują oceną niedostateczną. Za wykonanie prac dodatkowych i aktywność na lekcji 

uczeń otrzymuje „+” (plus) lub ocenę bardzo dobrą. Pięć plusów skutkuje oceną bardzo 

dobrą, a siedem plusów oceną celującą. Na lekcji można otrzymać nieograniczoną liczbę 

plusów. 

- uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu i podręcznika oraz notowania tego,  

co poleca nauczyciel 

- w przypadku trudności ze zrozumieniem tematów lub zagadnień uczeń powinien zwrócić 

się do nauczyciela zaraz po zakończeniu lekcji lub na początku następnej lekcji 

- w każdym z półroczy uczeń powinien uzyskać co najmniej 3 (1 lekcja historii 

tygodniowo) lub 4 (2 lekcje historii tygodniowo, 2 lekcje wiedzy o społeczeństwie) oceny 

- uczeń, który został finalistą lub laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego, 

otrzymuje z danego przedmiotu najwyższą ocenę końcoworoczną (niezależnie od średniej 

ważonej). 

4. Informowanie ucznia: 

- uczeń każdorazowo otrzymuje pracę pisemną do wglądu (na pracy zaznaczone są błędy 

oraz zastosowana punktacja z wskazaniem procentowym zdobytych punktów, uczeń ma 

możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnienia wystawionej oceny  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela). 

- ustna wypowiedź ucznia jest omówiona przez nauczyciela. 

- uczeń ma prawo do pełnej informacji o swoich ocenach z przedmiotu. 
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5.    Informowanie rodziców: 

- nauczyciel  wpisuje oceny uzyskane przez ucznia do dziennika Librus 

- podczas wywiadówek czy indywidualnych konsultacji, rodzic ma prawo uzyskać informacje  

   o postępach w nauce oraz wglądu do prac pisemnych swojego dziecka. 

- rodzice mają obowiązek sprawdzania postępów ucznia w nauce w dzienniku   

   elektronicznym Librus. 

6. Objaśnienie zasad oceniania metodą „średniej ważonej”. 

Podstawą wystawienia oceny śródocznej będzie średnia ważona ocen otrzymanych  

w ciągu całego półrocza .Oceny różnią się między sobą znaczeniem, czyli wagą, a wynika 

to przede wszystkim z różnego nakładu pracy ucznia na zdobycie konkretnej oceny, np. 

przygotowanie do sprawdzianu z większej partii materiału, kartkówki z bieżącego 

materiału czy zdobycie oceny za aktywność. Jeśli uczeń poprawiał ocenę to nauczyciel 

oblicza średnią oceny przed i po poprawie, i wpisuje do Librusa ocenę uśrednioną, 

natomiast w komentarzu do oceny pozostaje wpis o pierwotnie uzyskanej ocenie.  

 

Przypisanie wag poszczególnym ocenom zdobywanym przez ucznia 

Lp. Zakres Przykład Waga 

1 

Oceny za zadania 

obejmujące duży zakres 

omawianego materiału 

Sprawdziany z wielu tematów, konkursy, obszerne 

zadania dodatkowe (rozbudowane prezentacje, 

filmy itp.), projekty, testy śródroczne i roczne  

5 

Diagnoza 0 

2 

Oceny za zadania 

obejmujące mały zakres 

omawianego materiału 

Kartkówki, odpowiedź ustna, zadania dodatkowe -

referaty, karty pracy (indywidualna praca),mały 

projekt 

3 

Praca w grupach, aktywność na lekcjach, 

prowadzenie zeszytu przedmiotowego 
2 

3 Oceny bieżące Zadania domowe, nieprzygotowanie do lekcji. 1 
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Ocena klasyfikacyjna semestralna zależy od wyniku średniej ważonej następująco: 

od 0 do 1,69                       - niedostateczny 

od 1,70 do 2,69                 - dopuszczający 

od 2,70 do 3,69                 - dostateczny 

od 3,70 do 4,69                 - dobry 

od 4,70 do 5,69                 - bardzo dobry 

od 5,70 do 6,00                 - celujący 

Przy wystawianiu oceny  końcoworocznej nauczyciel  bierze  pod uwagę ocenę 

śródroczną. 

Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania 

oceny końcoworocznej. Dotyczy to uczniów: 

 a) którzy w II semestrze wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w nauce  

w stosunku do I semestru.  

b) w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu itp.) 

 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W 

KLASACH IV-VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU 

rok szkolny 2019/2020 

 

 

1. Ustalenie minimalnej liczby ocen  dla przedmiotu realizowanego w 

wymiarze : 

 Jedna  godzina w tygodniu – min. 3 ocen 

 

2. Formy i sposoby oceniania, zakres materiału 

1. Ćwiczenia praktyczne przy komputerze. 

2. Sprawdziany, kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji 

lub sprawdzające daną umiejętność. 

3. Odpowiedzi ustne  

4. Prace domowe  

5. Prezentacje, prace w grupie 

6. Udział w konkursach  

7. Zadania dodatkowe 

8. Aktywność 

3. Dodatkowe zadania podlegające ocenie 

1. Laureat  konkursu szkolnego, międzyszkolnego, rejonowego otrzymuje 

ocenę   celującą wagi  2. 

2. Laureat konkursu rejonowego oraz uczeń, który zakwalifikował się do 

etapu wojewódzkiego otrzymuje ocenę celującą wagi 4. 

3. Laureat konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego otrzymuje cenę 

celującą wagi 5. 

4. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusy. Pięć plusów = ocena 

celująca.  

5. Uczeń otrzymuje minusy za brak pracy na lekcji, brak aktywności 

podczas pracy w grupie. Sześć minusów = ocena niedostateczna. 

 

4. Kryteria poszczególnych ocen w przypadku punktowanych form 

oceniania 

 

           Celujący –         98%-100% maks. pkt. 

           Bardzo dobry – 91%-97% maks. pkt. 

           Dobry –             75%-90% maks. pkt. 



           Dostateczny –    53%-74% maks. pkt. 

           Dopuszczający – 35%-52% maks. pkt. 

           Niedostateczny  -  0- 34% pkt. 

 

5. Kryteria oceniania - wymagania na poszczególne oceny zgodnie 

z WZO 

6. Tryb poprawiania ocen cząstkowych lub ich uzyskania w przypadku 

nieobecności ucznia 

 

Lekcja poprawkowa – pod koniec każdego półrocza. 

 

7. Możliwość  skorzystania z dodatkowej pomocy  ze strony nauczyciela 

w przypadku trudności w nauce  i nadrobienie braków i  zaległości przez 

ucznia 

 

W terminie uzgodnionym indywidualnie pomiędzy uczniem i nauczycielem 

 

8. Sposób ustalania oceny śródrocznej i końcowo rocznej ,  wpływ 

poszczególnych  ocen cząstkowych na oceny końcowe 

 

 Ocena śródroczna jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych. 

 Ocena końcoworoczna ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych w 

ciągu całego roku szkolnego. 

Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas 

wystawiania oceny końcoworocznej.   Dotyczy to uczniów: 

    1. którzy w II semestrze wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 

0,5)  w nauce w stosunku do I semestru. 

    2. w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w 

szpitalu itp.) 

 

ŚREDNIA WAŻONA OCEN: 

 

WAGA 5 Prace klasowe i 

ich poprawy 

 

Sprawdziany 

testy 

  

 

 

 

 

Konkursy, 

WAGA 4 Testy próbne 

Testy roczne  

Testy półroczne 

Praca w 

klasie, 

kartkówki, 

wypowiedź 

ustna 

WAGA 3 Recytacja, 

ćwiczenia 

 



praktyczne, karty 

pracy (praca 

indywidualna), 

dyktanda 

 

 

Prace 

długoterminowe, 

projekty 

zadania 

dodatkowe, 

występy 

WAGA 2 Zeszyt ćwiczeń – 

po całkowitym 

wypełnieniu 

Zadanie 

domowe, 

praca w 

grupie, 

aktywność 

na lekcji 

WAGA1 Nieprzygotowanie, 

czytanie 

 

Od 1,70 do 2,69 – dopuszczający 

Od 2,70 do 3,69 – dostateczny 

Od 3,70 do 4,69 – dobry 

Od 4,70 do 5,69 – bardzo dobry 

Od 5,70 do 6,00 – celujący 

Ocena z plusem - +0,5 

Ocena z minusem - - 0,25 

 



Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

dla klas IV - VIII 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 

a) Pisemne: 

 sprawdziany i prace klasowe z obowiązującego zakresu programowego języka 

angielskiego, testy półroczne i roczne, testy diagnozujące, itp.  

 kartkówki z bieżącego materiału 

 dyktanda 

 zadania domowe 

 dłuższe formy wypowiedzi 

 

b) Ustne: 

 dialog, odpowiadanie na pytania, wypowiedzi na forum klasy 

 czytanie głośne,  

 projekty 

 

c) Inne formy: 

 praca w grupie, 

 wytwory pracy ucznia, 

 zadania dodatkowe, projekty długoterminowe. 

 

2. Ocenianie: 

 

a) Skala ocen ze sprawdzianów i kartkówek :  

 

100-98% celujący 

91-97% bardzo dobry 

75-90% dobry 

53-74% dostateczny 

35-52% dopuszczający 

0 - 34% niedostateczny 

b) ocenianie na podstawie średniej ważonej 

Podstawą wystawienia oceny śródrocznej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w 

ciągu całego półrocza. Oceny różnią się między sobą znaczeniem, czyli wagą, a wynika to 

przede wszystkim z różnego nakładu pracy ucznia na zdobycie konkretnej oceny, np. 

przygotowanie do sprawdzianu z większej partii materiału, kartkówki z bieżącego materiału 



czy zdobycie oceny za aktywność. Waga oceny z poprawy ma taką samą wartość jak ocena, 

która była przez ucznia poprawiana. 

 

Lp

. 
Rodzaj pracy Waga 

1 Aktywność na lekcji 1-3 

2 Nieprzygotowanie do zajęć po wyczerpaniu „np”- ocena niedostateczna 1 

3 Zadania domowe  2-3 

4 Praca w grupach na lekcji 2-3 

5 Projekty – w tym projekty e-Twinning, Erasmus+ 3-5 

6 Dyktanda 2-3 

7 Prace pisemne domowe 3 

8 Kartkówki z bieżącego materiału 3 

9 Dłuższe prezentacje ustne  4 

10 Prace pisemne na lekcji 3-5 

11 Prace klasowe, sprawdziany, testy itp. 5 

12 testy półroczne i roczne, wewnętrzne testy próbne 4 

13 
Tytuł uczestnika rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Angielskiego oraz udział na etapie rejonowym w innych konkursach 
5 

14 Tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 5 

15 Plagiat i praca niesamodzielna– ocena niedostateczna, bez możliwości poprawy 1-5 

 

Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna zależy od wyniku średniej ważonej według skali: 

od 0 do 1,69                       - niedostateczny 

od 1,70 do 2,69                 - dopuszczający 

od 2,70 do 3,69                 - dostateczny 

od 3,70 do 4,69                 - dobry 

od 4,70 do 5,69                 - bardzo dobry 

od 5,70 do 6,00                 - celujący 

Przy wystawianiu oceny końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę śródroczną. 

Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania 

oceny końcoworocznej. Dotyczy to uczniów:  

            a) którzy w II półroczu wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w 

nauce w stosunku do I półrocza  

            b) w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu, 

itp.) 

Plagiat skutkuje oceną niedostateczną, która nie podlega poprawie. 

c) Nieprzygotowania 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia (przed lekcją) dwóch nieprzygotowań w półroczu. Nie mają 

one wpływu na ocenę półroczną. 



- Trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną wagi 1. Nieprzygotowanie to np. 

brak zad. domowego, brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego, a także brak 

wiedzy przedmiotowej. 

- Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić przed jej rozpoczęciem. Niezgłoszenie 

nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną wagi 1. 

- Nie uznaje się nieprzygotowania przed zapowiedzianymi formami sprawdzania wiedzy - 

sprawdzianami, kartkówkami. 

d) Sprawdziany 

Po zrealizowaniu działu uczeń pisze sprawdzian wiadomości. Jego termin ustala nauczyciel 

razem z uczniami co najmniej tydzień wcześniej i wpisuje do terminarza w Librusie. 

Sprawdzian poprzedzony jest powtórką materiału, do której uczeń powinien się przygotować. 

Udział w sprawdzianie jest obowiązkowy. Jeżeli uczeń z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności nie napisał sprawdzianu lub kartkówki, przystępuje do zaliczenia materiału w 

innym uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

e) Kartkówki 

Uczeń zobowiązany jest do przygotowywania się do każdej lekcji: sprawdzenie wiadomości z 

3 ostatnich lekcji może mieć formę odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki. 

Ocena z kartkówki nie podlega poprawie – jest to element oceniania bieżącego. 

f) Dłuższe prace pisemne  

W klasach VII – VIII prace pisemne oceniane są według kryteriów egzaminu ósmoklasisty, 

ustalonych przez CKE: 

• treść: od 0 do 4 pkt  

• spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt  

• zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt  

• poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt. 

g) Poprawy 

Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i 

w czasie z nim uzgodnionym, termin poprawy nauczyciel wpisuje w terminarz w dzienniku 

Librus. 

Ocena poprawiona przez ucznia zostaje wpisana do dziennika zgodnie z zasadami 

określonymi w WZO.  

W przypadku nieuzasadnionej nieobecności na sprawdzianie poprawkowym uczeń traci 

możliwość poprawy. 

Poprawie nie podlegają testy półroczne i roczne oraz testy próbne. 

Ocena z testów diagnostycznych nie jest liczona do średniej. 

4. Informacje ogólne 



a) Na każdej lekcji uczeń zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy, podręcznik i 

ćwiczenia. 

b) Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia i uzupełniania na bieżąco zeszytu 

przedmiotowego oraz ćwiczeń. 

c) W razie jednokrotnej nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na 

najbliższe zajęcia. W przypadku dłuższej nieobecności termin uzupełnienia wiadomości jest 

ustalany indywidualnie z nauczycielem. 

d) Uczeń za swoją aktywność na lekcji może otrzymać „+”. Uzyskanie sześciu plusów jest 

jednoznaczne z otrzymaniem oceny celującej wagi 1. 

Istnieje możliwość otrzymania minusa za brak pracy na lekcji. Trzy minusy zamieniane są na 

ocenę niedostateczną. 

Do aktywności wliczane są także zad. domowe dla chętnych, które są nagradzane +. 

Ilość + ustala nauczyciel w zależności od zadania. 

e) Na koniec półrocza i roku szkolnego nie przewiduje się zaliczania materiału w celu 

podwyższenia oceny. 

 

5. Informowanie ucznia: 

a) Uczeń każdorazowo otrzymuje pracę pisemną do wglądu (na pracy zaznaczone są błędy 

oraz zastosowana punktacja, uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i 

uzasadnienia wystawionej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela). 

b) Ustna wypowiedź ucznia jest omówiona przez nauczyciela. 

c) Uczeń ma prawo do pełnej informacji o swoich ocenach z przedmiotu. 

 

 

6. Informowanie rodziców: 

a) Nauczyciel  systematycznie wpisuje oceny uzyskane przez ucznia do dziennika Librus. 

b) Podczas wywiadówek czy indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać 

informacje o postępach w nauce, ma także prawo wglądu do prac pisemnych swojego 

dziecka.   

c) Rodzice mają obowiązek  sprawdzania  postępów ucznia  w nauce w dzienniku 

elektronicznym Librus. 

 



Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA  

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 

a) Pisemne: 

 sprawdziany i prace klasowe z obowiązującego zakresu programowego języka 

niemieckiego, testy półroczne i roczne, testy diagnozujące, itp.  

 kartkówki z bieżącego materiału 

 dyktanda 

 zadania domowe 

 dłuższe formy wypowiedzi 

 

b) Ustne: 

 dialog, odpowiadanie na pytania, wypowiedzi na forum klasy 

 czytanie głośne,  

 projekty 

 

c) Inne formy: 

 praca w grupie, 

 wytwory pracy ucznia, 

 zadania dodatkowe, projekty długoterminowe. 

 

2. Ocenianie: 

 

a) Skala ocen ze sprawdzianów i kartkówek :  

100-98% celujący 

91-97% bardzo dobry 

75-90% dobry 

53-74% dostateczny 

35-52% dopuszczający 

0 - 34% niedostateczny 

b) ocenianie na podstawie średniej ważonej 

Podstawą wystawienia oceny śródrocznej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w 

ciągu całego półrocza. Oceny różnią się między sobą znaczeniem, czyli wagą, a wynika to 

przede wszystkim z różnego nakładu pracy ucznia na zdobycie konkretnej oceny, np. 

przygotowanie do sprawdzianu z większej partii materiału, kartkówki z bieżącego materiału 

czy zdobycie oceny za aktywność. Waga oceny z poprawy ma taką samą wartość jak ocena, 

która była przez ucznia poprawiana. 



 

Lp

. 
Rodzaj pracy Waga 

1 Aktywność na lekcji 1-3 

2 Nieprzygotowanie do zajęć po wyczerpaniu „np”- ocena niedostateczna 1 

3 Zadania domowe  2-3 

4 Praca w grupach na lekcji 2-3 

5 Projekty – w tym projekty e-Twinning, Erasmus+ 3-5 

6 Dyktanda 2-3 

7 Prace pisemne domowe 3 

8 Kartkówki z bieżącego materiału 3 

9 Dłuższe prezentacje ustne  4 

10 Prace pisemne na lekcji 3-5 

11 Prace klasowe, sprawdziany, testy itp. 5 

12 testy półroczne i roczne, wewnętrzne testy próbne 4 

13 
Tytuł uczestnika rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Angielskiego oraz udział na etapie rejonowym w innych konkursach 
5 

14 Tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego 5 

15 Plagiat i praca niesamodzielna– ocena niedostateczna, bez możliwości poprawy 1-5 

 

Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna zależy od wyniku średniej ważonej według skali: 

od 0 do 1,69                       - niedostateczny 

od 1,70 do 2,69                 - dopuszczający 

od 2,70 do 3,69                 - dostateczny 

od 3,70 do 4,69                 - dobry 

od 4,70 do 5,69                 - bardzo dobry 

od 5,70 do 6,00                 - celujący 

Przy wystawianiu oceny końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę śródroczną. 

Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania 

oceny końcoworocznej. Dotyczy to uczniów:  

            a) którzy w II półroczu wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w 

nauce w stosunku do I półrocza  

            b) w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu, 

itp.) 

Plagiat skutkuje oceną niedostateczną, która nie podlega poprawie. 

c) Nieprzygotowania 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia (przed lekcją) dwóch nieprzygotowań w półroczu. Nie mają 

one wpływu na ocenę półroczną. 

- Trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną wagi 1. Nieprzygotowanie to np. 

brak zad. domowego, brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego, a także brak 

wiedzy przedmiotowej. 



- Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić przed jej rozpoczęciem. Niezgłoszenie 

nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną wagi 1. 

- Nie uznaje się nieprzygotowania przed zapowiedzianymi formami sprawdzania wiedzy - 

sprawdzianami, kartkówkami. 

d) Sprawdziany 

Po zrealizowaniu działu uczeń pisze sprawdzian wiadomości. Jego termin ustala nauczyciel 

razem z uczniami co najmniej tydzień wcześniej i wpisuje do terminarza w Librusie. 

Sprawdzian poprzedzony jest powtórką materiału, do której uczeń powinien się przygotować. 

Udział w sprawdzianie jest obowiązkowy. Jeżeli uczeń z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności nie napisał sprawdzianu lub kartkówki, przystępuje do zaliczenia materiału w 

innym uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

e) Kartkówki 

Uczeń zobowiązany jest do przygotowywania się do każdej lekcji: sprawdzenie wiadomości z 

3 ostatnich lekcji może mieć formę odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki. 

Ocena z kartkówki nie podlega poprawie – jest to element oceniania bieżącego. 

f) Dłuższe prace pisemne  

W klasach VII – VIII prace pisemne oceniane są według kryteriów egzaminu ósmoklasisty, 

ustalonych przez CKE: 

• treść: od 0 do 4 pkt  

• spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt  

• zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt  

• poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt. 

g) Poprawy 

Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i 

w czasie z nim uzgodnionym, termin poprawy nauczyciel wpisuje w terminarz w dzienniku 

Librus. 

Ocena poprawiona przez ucznia zostaje wpisana do dziennika zgodnie z zasadami 

określonymi w WZO.  

W przypadku nieuzasadnionej nieobecności na sprawdzianie poprawkowym uczeń traci 

możliwość poprawy. 

Poprawie nie podlegają testy półroczne i roczne oraz testy próbne. 

Ocena z testów diagnostycznych nie jest liczona do średniej. 

4. Informacje ogólne 

a) Na każdej lekcji uczeń zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy, podręcznik i 

ćwiczenia. 



b) Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia i uzupełniania na bieżąco zeszytu 

przedmiotowego oraz ćwiczeń. 

c) W razie jednokrotnej nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na 

najbliższe zajęcia. W przypadku dłuższej nieobecności termin uzupełnienia wiadomości jest 

ustalany indywidualnie z nauczycielem. 

d) Na koniec półrocza i roku szkolnego nie przewiduje się zaliczania materiału w celu 

podwyższenia oceny. 

 

5. Informowanie ucznia: 

a) Uczeń każdorazowo otrzymuje pracę pisemną do wglądu (na pracy zaznaczone są błędy 

oraz zastosowana punktacja, uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i 

uzasadnienia wystawionej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela). 

b) Ustna wypowiedź ucznia jest omówiona przez nauczyciela. 

c) Uczeń ma prawo do pełnej informacji o swoich ocenach z przedmiotu. 

 

 

6. Informowanie rodziców: 

a) Nauczyciel  systematycznie wpisuje oceny uzyskane przez ucznia do dziennika Librus. 

b) Podczas wywiadówek czy indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać 

informacje o postępach w nauce, ma także prawo wglądu do prac pisemnych swojego 

dziecka.   

c) Rodzice mają obowiązek  sprawdzania  postępów ucznia  w nauce w dzienniku 

elektronicznym Librus. 
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Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 

A) Pisemne: 

 sprawdziany i prace klasowe z obowiązującego zakresu programowego języka polskiego i 

lektur, np. dotyczące gramatyki, testy „Lepszej Szkoły”, testy półroczne i roczne, testy 

diagnozujące, itp.  

 kartkówki z bieżącego materiału 

 dyktanda 

 zadania domowe 

 sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, segregatora 

  

B) Ustne: 

 dialog, streszczenie, odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie problemu, recytacja, 

wypowiedzi na forum klasy 

 czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem, intonacją, modulowaniem głosu, 

odpowiednim tempem 

 projekty 

  

C) Inne formy: 

 praca w grupie, 

 wytwory pracy ucznia, 

 zadania dodatkowe, np. gazetki, projekty długoterminowe. 

 

2. Ocenianie prac pisemnych (punkty na sprawdzianach, kartkówkach przeliczane będą na 

procenty): 

  

celujący             98% - 100% 

bardzo dobry     91% - 97% 

dobry                 75% - 90% 

dostateczny        53% - 74% 

dopuszczający   35% - 52% 

niedostateczny   poniżej 35% 

 

3. Kryteria oceniania dyktand: 

cel (6) - 0 bł. ort    

cel- (6-) - 1 bł. int 

bdb+ (5+) - 1 bł. ort.           

bdb (5) - 2  bł. ort.              

bdb- (5-)  - 3  bł. ort. 

db+ (4+) - 4 bł. ort.               

db (4) - 5 bł. ort.                       

db- (4-) - 6 bł. ort. 

dst+ (3+) - 7 bł. ort.              



 

dst (3) - 8 bł. ort.                   

dst- (3-) - 9 bł. ort. 

dop+ (2+) - 10  bł. ort.          

dop (2) - 11 bł. ort.                 

dop- (2-) - 12  bł. ort. 

ndst (1) - 13 i więcej bł. ort. 

 

Uczniowie z opinią PPP – znajomość zasad ortograficznych. 

3 błędy interpunkcyjne= 1 błąd ortograficzny 

  

4. Kryteria oceniania prac pisemnych 

 

Obowiązujące formy: opowiadanie z dialogiem i twórcze; pamiętnik; dziennik, list; 

sprawozdanie; opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, przeżyć wewnętrznych; charakterystyka; 

ogłoszenie; zaproszenie; notatka, dedykacja; streszczenie; scenariusz filmowy; rozprawka; 

recenzja; podanie; życiorys; CV; list motywacyjny; przemówienie i wywiad. 

 

NR KRYTERIA 

OCENY 

Klasy IV - VI 

I Zrozumienie tematu Tekst jest zgodny z tematem. 

II Charakterystyczne 

cechy formy 

wypowiedzi 

W zależności od formy wypowiedzi. 

III Kompozycja 1. Tekst ma kompozycję trójdzielną - stosowanie akapitów 

2. Tekst jest spójny( istnieją językowe powiązania pomiędzy 

poszczególnymi częściami pracy). 

3. Tekst jest logicznie uporządkowany( nie pojawiają się 

nieuzasadnione powtórzenia). 

IV Język i styl 1. Poprawnie zastosowane słownictwo, również w związkach 

frazeologicznych. 

2. Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania 

zdań pojedynczych w zdania złożone. 

3. Trafnie dobrane środki stylistyczne (nie pojawiają się: 

nieuzasadnione kolokwializmy, powtórzenia wyrazowe, 

zbytnia skrótowość czy też rozwlekłości wypowiedzi, 

pustosłowia, mieszania stylów 

V Ortografia i 

interpunkcja 

       1. Ortografia. 

       2. Interpunkcja 

 

 

Kryteria oceny wypracowań dla klas VII – VIII oparte są na zasadach oceny prac pisemnych na 

egzaminie ósmoklasisty, ustalonych przez CKE. 

Ocena wypracowania (0-20p) 

 

1. Realizacja tematu wypowiedzi (0-2p) 

2. Elementy twórcze  LUB 

    Elementy retoryczne   (0-5p) 

3. Kompetencje literackie i kulturowe (0-2p) 

4. Kompozycja tekstu (0-2p) 

5. Styl (0-2p) 
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6. Język (0-4p) 

7. Ortografia (0-2p) 

8. Interpunkcja (0-1p) 

 

5. Zadania powtórkowe uczeń otrzymuje cyklicznie do samodzielnego wykonania w domu. 

Za każde zadanie przyznawane są punkty, a za cykl 3 zadań uczeń może otrzymać 15 

punktów. Ocena wystawiana jest za cykl 3 zadań. Oddanie zadania do 3 dni po terminie 

skutkuje obniżeniem punktacji o 1p., a brak zadania do czasu podania kolejnego zadania – 

0p. za opuszczone zadanie. 

 

6. Informacje ogólne: 

 

 Nauczyciel oceniając ucznia uwzględnia opinie PPP, dostosowując jednocześnie  

 wymagania i formę pracy. 

 Prace pisemne zapowiadane będą z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane. 

 W przypadku nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek napisania zaległych 

sprawdzianów i kartkówek. Jeżeli uczeń nie był obecny w szkole tylko w dniu 

zapowiedzianej formy sprawdzania wiedzy lub kartkówki, to pisze zaległy sprawdzian 

(kartkówkę) od razu na następnej lekcji języka polskiego. Natomiast jeżeli była to dłuższa 

nieobecność, to pisze zaległy sprawdzian (kartkówkę) w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły). 

 Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni od 

otrzymania poprawionej pracy,  po ustaleniu terminu z nauczycielem.  

 Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej brane są pod uwagę obydwie oceny. 

Każdą ocenę - z wyjątkiem oceny za trzy minusy, testu półrocznego i rocznego, ocen za 

kartkówki - można poprawić, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. 

 Nie ocenia się ucznia po dłuższej niż tygodniowa nieobecności. Czas potrzebny na 

uzupełnienie zaległości jest ustalany indywidualnie. 

 Uczeń ma prawo do 3-krotnego nieprzygotowania, co zgłasza nauczycielowi na początku 

lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje: zadanie domowe, odpowiedzi ustne, niezapowiedziane 

kartkówki, brak podręcznika i zeszytu, zeszytu ćwiczeń, lektury, natomiast nie obejmuje 

zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i powtórek. 

 Uczeń zobowiązany jest do systematycznej i samodzielnej pracy. Za niesamodzielną pracę 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną wagi przewidzianej dla danej pracy.  

 Za brak zaangażowania w pracę na lekcji, niezgłoszony brak zeszytu i podręcznika uczeń 

otrzymuje „-” (minus) lub ocenę niedostateczną. Trzy minusy skutkują oceną 

niedostateczną. Za wykonanie prac dodatkowych i aktywność na lekcji uczeń otrzymuje „+” 

(plus) lub ocenę bardzo dobrą. Pięć plusów skutkuje oceną bardzo dobrą, a siedem plusów 

oceną celującą. Na lekcji można otrzymać nieograniczoną liczbę plusów. 

 Uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 

podręcznika i omawianej lektury. 

 W przypadku trudności ze zrozumieniem tematów lub zagadnień uczeń powinien zwrócić 

się do nauczyciela zaraz po zakończeniu lekcji lub na początku następnej lekcji. 

 Wypracowania uczeń oddajemy na estetycznej kartce w formacie A4, z marginesem. 



 

 Brak oddania wypracowania na czas skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń ma prawo do 

późniejszego oddania wypracowania w określonym przez nauczyciela terminie, w dzienniku 

wpisana zostaje ocena poprawiona zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. 

 W każdym półroczu uczeń powinien uzyskać co najmniej 6 ocen. 

 Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów  zaliczeniowych 

 Uczeń, który został finalistą lub laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego, 

otrzymuje z danego przedmiotu najwyższą ocenę roczną (niezależnie od średniej ważonej). 

 

7. Objaśnienie zasad oceniania metodą „średniej ważonej”. 

 

Podstawą wystawienia oceny śródrocznej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego 

półrocza. Oceny różnią się między sobą znaczeniem, czyli wagą, a wynika to przede wszystkim z 

różnego nakładu pracy ucznia na zdobycie konkretnej oceny, np. przygotowanie do sprawdzianu z 

większej partii materiału, kartkówki z bieżącego materiału czy zdobycie oceny za aktywność. Waga 

oceny z poprawy ma taką samą wartość jak ocena, która była przez ucznia poprawiana. 

 

Lp

. 
Rodzaj pracy Waga 

1 Aktywność na lekcji 1-3 

2 Nieprzygotowanie do zajęć po wyczerpaniu „np”- ocena niedostateczna 1 

3 Zadania domowe (inne niż wypracowania) 2-3 

4 Praca w grupach na lekcji 2-3 

5 Projekty 3-5 

6 Dyktanda 3 

7 Prace pisemne domowe 3 

8 Kartkówki z bieżącego materiału 3 

9 Dłuższe prezentacje ustne (w tym recytacja) 4 

10 Prace pisemne na lekcji 3-5 

11 Prace klasowe, sprawdziany, testy itp. 5 

12 testy półroczne i roczne, wewnętrzne testy próbne 4 

13 
Tytuł uczestnika rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 

oraz udział na etapie rejonowym w innych konkursach kuratoryjnych 
5 

14 Tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 5 

15 Plagiat i praca niesamodzielna– ocena niedostateczna, bez możliwości poprawy 1-5 

 

Ocena klasyfikacyjna półroczna zależy od wyniku średniej ważonej następująco: 

od 0 do 1,69                       - niedostateczny 

od 1,70 do 2,69                 - dopuszczający 

od 2,70 do 3,69                 - dostateczny 

od 3,70 do 4,69                 - dobry 

od 4,70 do 5,69                 - bardzo dobry 

od 5,70 do 6,00                 - celujący 

Przy wystawianiu oceny  końcoworocznej nauczyciel  bierze  pod uwagę ocenę śródroczną. 

Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania oceny 

końcoworocznej. Dotyczy to uczniów: a) którzy w II półroczu wykazali się znacznym wzrostem 



5 

wyników (o  min. 0,5)  w nauce w stosunku do I półrocza b) w uzasadnionych wypadkach (np. 

przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu, itp.) 

 

           8. Informowanie ucznia: 

 

 Uczeń każdorazowo otrzymuje pracę pisemną do wglądu (na pracy zaznaczone są błędy 

oraz zastosowana punktacja, uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i 

uzasadnienia wystawionej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela). 

 Ustna wypowiedź ucznia jest omówiona przez nauczyciela. 

 Uczeń ma prawo do pełnej informacji o swoich ocenach z przedmiotu. 

 

9. Informowanie rodziców: 
 

 Nauczyciel  wpisuje oceny uzyskane przez ucznia do dziennika Librus. 

 Podczas wywiadówek czy indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje 

o postępach w nauce, ma także prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka.   

 Rodzice mają obowiązek sprawdzania  postępów ucznia  w nauce w dzienniku  

elektronicznym Librus. 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI  

W KLASACH IV-VII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU 

rok szkolny 2019/2020 

 

 

1. Ustalenie minimalnej liczby ocen  dla przedmiotu realizowanego w 

wymiarze : 

 Cztery i więcej godzin w tygodniu – min. 6 ocen 

 

2. Formy i sposoby oceniania, zakres materiału 

1. Testy i Prace klasowe, Sprawdziany - obejmujące jeden dział  materiału 

2. Testy próbne, testy śródroczne i końcoworoczne - obejmujące  większy 

zakres materiału 

3.  Kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji lub 

sprawdzające daną umiejętność np. działania pisemne, wzory 

matematyczne itp. 

4. Odpowiedzi ustne  

5. Prace domowe  

6. Zeszyty ćwiczeń  

7. Prace długoterminowe, prezentacje, prace w grupie 

8. Udział w konkursach matematycznych 

9. Zadania dodatkowe 

10.  Aktywność 

11.  Projekty 

      3.Dodatkowe zadania podlegające ocenie 

       1. Laureat  konkursu szkolnego, międzyszkolnego, rejonowego otrzymuje 

ocenę   celującą wagi  2 

      2. Laureat konkursu rejonowego oraz uczeń ,który zakwalifikował się do 

etapu wojewódzkiego otrzymuje ocenę celującą wagi 4 

    3. Laureat konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego otrzymuje cenę 

celującą wagi 5 

   4.  Uczeń może otrzymać plusy. Pięć plusów = ocena celująca.  

        5. Uczeń otrzymuje minusy za brak pracy na lekcji, brak przyborów 

geometrycznych, brak ćwiczeń, brak aktywności podczas pracy w grupie, brak 



zadania domowego zgłoszonego przed lekcją. Szósty minus = ocena 

niedostateczna. 

6. Nie można zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym 

sprawdzianem i pracą klasową. Nie zrobione zadanie domowe należy 

uzupełnić na następną lekcję.  

7. Przekroczenie terminu oddania pracy długoterminowej i zeszytu ćwiczeń 

skutkuje obniżeniem oceny.  

4.Terminy wcześniejszego powiadamiania uczniów o pracach pisemnych 

          1. Prace klasowe, sprawdziany, testy, testy próbne, testy śródroczne i 

końcoworoczne-   jeden  tydzień 

2. Kartkówki, odpowiedź ustna, zadania domowe - bez zapowiedzi 

 

5.  Kryteria poszczególnych ocen w przypadku punktowanych form 

oceniania 

 

           Celujący –         98%-100% maks. pkt. 

           Bardzo dobry – 91%-97% maks. pkt. 

           Dobry –             75%-90% maks. pkt. 

           Dostateczny –    53%-74% maks. pkt. 

           Dopuszczający – 35%-52% maks. pkt. 

           Niedostateczny  -  0- 34% pkt. 

 

  6. Kryteria oceniania wymagania na poszczególne oceny zgodnie z WZO 

 

  7. Tryb poprawiania ocen cząstkowych lub ich uzyskania w przypadku 

nieobecności ucznia 

 

Prace Klasowe, Sprawdziany – uczeń ma możliwość poprawienia 

ocen w terminie 14 dni od daty podania informacji o ocenie lub w terminie 

ustalonym z nauczycielem; 

 ocena z poprawy -  średnia ocen  (pierwszej i poprawionej)  

Kartkówki, Testy próbne, Testy śródroczne i końcoworoczne– nie podlegają 

poprawie 

Zadania domowe – obowiązek okazania wszystkich zaległych prac 

 



8. Możliwość  skorzystania z dodatkowej pomocy  ze strony nauczyciela w 

przypadku trudności w nauce  i nadrobienie braków i  zaległości przez 

ucznia 

 

W terminie uzgodnionym indywidualnie pomiędzy uczniem i nauczycielem 

 

9. Sposób ustalania oceny śródrocznej i końcoworocznej,  wpływ 

poszczególnych  ocen cząstkowych na oceny końcowe 

 

 Ocena śródroczna jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych. 

 Ocena końcoworoczna ustalana jest na podstawie wszystkich ocen 

otrzymanych w ciągu roku. 

 Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 

podczas wystawiania oceny końcoworocznej.   Dotyczy to uczniów: 

    1. którzy w II półroczu wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 

0,5  w nauce w stosunku do I półrocza. 

    2. w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w 

szpitalu itp.) 

 

ŚREDNIA WAŻONA OCEN: 

1 

WAGA 5 Prace klasowe i 

ich poprawy 

 

Sprawdziany, 

testy 

  

 

 

 

 

Konkursy, 

zadania 

dodatkowe, 

występy 

WAGA 4 Testy próbne 

Testy roczne  

Testy półroczne 

Praca w 

klasie, 

kartkówki, 

wypowiedź 

ustna 

WAGA 3 Recytacja, 

ćwiczenia 

praktyczne, karty 

pracy (praca 

indywidualna), 

dyktanda 

 

 

 

Prace 

długoterminowe, 

projekty 

WAGA 2 Zeszyt ćwiczeń – 

po całkowitym 

wypełnieniu 

Zadanie 

domowe, 

praca w 

grupie, 

aktywność 

na lekcji 

WAGA1 Nieprzygotowanie, 

czytanie 



Od 1,70 do 2,69 – dopuszczający 

Od 2,70 do 3,69 – dostateczny 

Od 3,70 do 4,69 – dobry 

Od 4,70 do 5,69 – bardzo dobry 

Od 5,70 do 6,00 – celujący 

 

Ocena cząstkowa z plusem - +0,5 

Ocena cząstkowa z minusem - - 0,25 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ Z MUZYKI ZGODNE Z WZO 

 
1) Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie na zajęciach z muzyki. Bierze się przede wszystkim 

pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia. Ocena nie będzie obniżana z powodu 

niewielkich postępów dziecka w nauce, jeśli źródłem niepowodzeń jest brak uzdolnień 

muzycznych.  

2) Ocenie podlegają opanowanie wiedzy teoretycznej (jednakowe kryteria dla całej klasy) oraz 

umiejętności praktyczne (w kontekście predyspozycji muzycznych ucznia).  

3) Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny.  

4) Nauczyciel ma prawo dokonać krótkiego sprawdzianu pisemnego (w formie kartkówki).  

5) Kartkówka/odpowiedź ustna może obejmować trzy ostatnie lekcje.  

6) Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub 

występy artystyczne.  

7) Uczniowie mają obowiązek posiadania zeszytu.8) Uczeń ma obowiązek posiadania 

instrumentu muzycznego na każdą lekcję muzyki.  

8) Uczeń może być nagradzany plusami za poprawną odpowiedź, lub karany minusami za 

odpowiedź błędną. Za każde pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5), a za każde 

pięć minusów ocenę niedostateczną (1).  

9) Uczeń za nieposiadanie zeszytu, książki, instrumentu na lekcji muzyki, będzie karany 

minusami, które łączą się z powyższym punktem.  

Uczeń ma prawo:  

- być nieprzygotowany do lekcji jeden raz w półroczu - każde kolejne nieprzygotowanie to ocena 

niedostateczna.  

- poprawić niedostateczną ocenę z gry na instrumencie, śpiewu na najbliższej lekcji.  

 

Formy sprawdzania umiejętności uczniów:  

-kartkówki lub odpowiedzi ustne;  

-zadania domowe i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego;  

- twórczość (m.in. śpiew, gra na instrumentach muzycznych, tworzenie własnych kompozycji 

muzycznych);  

- aktywność (m. in. praca na lekcji, dodatkowe zadania, udział w konkursach muzycznych, 

uczestnictwo w życiu muzycznym szkoły i regionu, uczestnictwo w kole muzycznym).  
 

ELEMENTY OCENIANIA:  

• śpiew;  

• gra (na instrumencie melodycznym, na flażolecie, dzwonkach oraz na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych),  

• wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych,  

• działania twórcze,  

• znajomość terminów i wiedza muzyczna,  

• aktywność na lekcjach,  

• zeszyt przedmiotowy.  

 
 



VI. KRYTERIUM OCENIANIA  

Celujący  

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:  
prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru 
dodatkowego;  

prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z 

repertuaru dodatkowego;  

samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór;  

potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego;  

posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą;  

bierze czynny udział w pracach szkolnego koła muzycznego;  

jest bardzo aktywny muzycznie;  

wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny 

do piosenki.  

Bardzo dobry  

Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który:  
Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania dla danej 
klasy  

prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie 
nauczania,  

prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii 

przewidzianych w programie nauczania,  

umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gesto-dźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,  

potrafi rytmizować teksty,  

rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,  

zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,  

podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.  

 

Dobry  

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:  
poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pie- śni i piosenki jednogłosowe,  

poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do 
piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym,  

wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,  

rytmizuje łatwe teksty,  

zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają,  

prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.  

 

Dostateczny  

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:  
niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w 
programie nauczania,  

niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie 
melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,  

wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodź- więkami i na instrumentach 
perkusyjnych niemelodycznych,  

zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,  

prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.  

 

 



Dopuszczający  

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:  
niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek 
przewidzianych w programie nauczania,  

niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka 
najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania,  

niechętnie podejmuje działania muzyczne,  

myli terminy i pojęcia muzyczne,  

dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,  

najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela.  

 

Niedostateczny  

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych 

starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w 

zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności 

przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać 

najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu 

przedmiotowego. 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ZGODNE Z WZO 

PLASTYKA  

                

 

I Ogólne kryteria i zasady oceniania: 

 
1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu; 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II obszary aktywności ucznia; 

3. Każdy uczeń może być nieprzygotowany do lekcji tylko dwa razy  w semestrze.                              

Za nieprzygotowanie lub brak materiałów potrzebnych do zajęć lekcyjnych uczeń otrzymuje 

minus.  Cztery minusy kwalifikują do  obniżenia oceny na koniec semestru o pół stopnia; 

4. Materiały do wykonywania prac wytwórczych organizują uczniowie we własnym zakresie. 

5. Prace wytwórcze powinny być wykonywane samodzielnie (w szkole w czasie zajęć) 

 i w określonym terminie. 

6. Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej               

w szkole; 

7. Uczniom z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostosowuje się ćwiczenia             

do ich możliwości. Ponad to mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela. 

8. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej, przy czym: 

 liczba prac dodatkowych wykonanych w czasie jednego semestru jest ustalona przez 

nauczyciela 

 temat, forma, zakres i termin realizacji pracy są uzgodnione z nauczycielem 

9. Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który wykazuje wyjątkową bierność na zajęciach 

lekcyjnych lub brak zainteresowania przedmiotem; 

10. O ocenie semestralnej decydują oceny cząstkowe.  

11. Uczniowie informowani są  o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na pierwszych 

zajęciach lekcyjnych, natomiast  zainteresowani rodzice na indywidualnych spotkaniach. 

 

 

II Sposób oceniania poszczególnych działań ucznia: 

 
Skala ocen obejmuje stopnie od 1 do 6 oraz „+” i „-’’.  

 

 prace  plastyczne  wykonane  na  lekcjach  plastyki za pomocą różnorodnych technik i materiałów 

plastycznych;  

            każda praca plastyczna oceniana jest pod względem merytorycznym i estetycznym:  

 czy jest zgodna z celami i wymogami wskazanymi przez  nauczyciela?  

 jest wykonana  techniką właściwą danej lekcji,  

 jest staranna i estetyczna,  

 oddał pracę w przewidzianym terminie.  

 wypowiedzi  ustne i pisemne, referaty, prezentacje; 

 

 przygotowanie  do  lekcji  (materiały,  przybory,  blok,  podręcznik,  zeszyt)  według  ustaleń  

nauczyciela; 

 

 udział  w  konkursach  plastycznych; 

 

 prace  dodatkowe,    

 

 formy pracy twórczej pozalekcyjnej. 



III Wymagania na poszczególne oceny: 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

 posiadł wiedzę i umiejętności  obejmujące  program plastyki danej klasy, 

 reprezentuje szkołę na konkursach plastycznych i osiąga sukcesy, 

 samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia plastyczne poprzez:  wykonywanie prac dodatkowych  

 biegle posługuje się wiadomościami z plastyki i wiedzy o sztuce w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

 proponuje niekonwencjonalne rozwiązania, 

 jest wzorowo przygotowany do każdych zajęć. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony 

programem nauczania danej klasy, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

 rozwiązuje samodzielnie problemy z zakresu treści, formy i ekspresji w pracach plastycznych, 

 potrafi zastosować zdobytą wiedzę z  zakresu plastyki do rozwiązywania zadań i problemów                

w różnych sytuacjach, 

 systematycznie pracuje na każdej lekcji i w określonym czasie oddaje swoją pracę do oceny, 

 jest przygotowany do zajęć. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony 

programem nauczania danej klasy, 

 poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej 

czasu na realizację postawionych zadań, 

 jest pracowity i gotowy do podjęcia pracy, 

 prawie zawsze jest przygotowany do zajęć. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował podstawowe  umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem 

nauczania danej klasy umożliwiające mu rozwiązywanie zadań plastycznych o średnim stopniu 

trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela, 

 wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, 

 zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 w ograniczonym zakresie rozwiązuje problemy plastyczne o minimalnym stopniu trudności                   

i najczęściej przy pomocy nauczyciela, 

 nie jest przygotowany do lekcji, nie dba o swój podstawowy warsztat pracy. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 pomimo pomocy  i działań terapeutycznych nauczyciela nie nabył umiejętności i wiedzy                        

o minimalnym stopniu trudności, 

 jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, 

 nie wykazuje chęci podjęcia jakichkolwiek działań. 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY 
 ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. 
2. Ocenianie uczniów na lekcjach przyrody dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku 

włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach. 
3. Ustalenie minimalnej liczby ocen  dla przedmiotu realizowanego w wymiarze : 

dwie godziny w tygodniu – min. 4 oceny 

4. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia się przez cały okres nauki. 
5. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe. 
6. Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie dezorganizuje lekcji. 
7. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 
8. Sprawdziany są zapowiadane , z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiedzy (informacja zapisywana w dzienniku). 
9. Kartkówki (10 – 15 min.) obejmujące treści kształcenia z dwóch-trzech ostatnich różnych tematów lekcji  nie 

muszą być zapowiadane, ocena nie podlega poprawie. 
10. Wszystkie zaległości spowodowane nieobecnością ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną 

lekcję chyba, że nauczyciel ustanowi inny termin. 
11. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu 2 tygodni od 

dnia powrotu do szkoły, po zajęciach lekcyjnych. 
12. Ocenę uczeń ma prawo poprawić w terminie i na zasadach ustalonych wspólnie z nauczycielem ( w ciągu 2 

tygodni od daty podania oceny , po zajęciach lekcyjnych). Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę 

średnia z obu ocen. 
13.  Wszystkie prace pisemne ucznia są w każdej chwili udostępniane rodzicom do wglądu i są przechowywane  

w dokumentacji nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego. 
14. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji( na początku zajęć), 

które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą skrótu np.( nie dotyczy lekcji , na których ma odbyć 

się wcześniej ustalony sprawdzian) 
15. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 
16.  Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych umożliwiających uzyskanie 

wyższej oceny. 
17. Informacje o ocenach rodzice uzyskują na bieżąco poprzez wpis oceny do dziennika elektronicznego  lub zeszycie 

przedmiotowym. Uczeń ma obowiązek poprosić rodzica o podpisanie uzyskanej oceny. 
18. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narządzi: 
• Sprawdziany w formie testów (waga5) 

• testy próbne, testy roczne testy półroczne wewnętrzne (waga 4)- nie podlegają poprawie 
• kartkówki (waga3)- nie podlegają poprawie 
• odpowiedzi ustne,(waga 4) 
• prace domowe (waga 2), prace długoterminowe (waga 3) 
• inne formy aktywności np. udział w konkursach, wykonywanie pomocy dydaktycznych(waga od 1 do 5) 

• obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach. 
19. Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania oceny końcoworocznej. 

Dotyczy to uczniów: 
- którzy w II półroczu wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w nauce w stosunku do I półrocza 
- w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu itp.) 

20. Wszystkie formy aktywności oceniane są w skali stopniowej. 
21. Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg następującej  skali: 
• 100%-98 %celujący 
• 97% - 91% bardzo dobry 
• 90% - 75% dobry 
• 74% - 53% dostateczny 
• 52% - 35% dopuszczający 
• 34% - 0% niedostateczny 
• Ocena z plusem - +0,5, ocena z minusem - - 0,25 
22. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku. (średnia ważona). 



Przedmiotowe Zasady Oceniania z Religii 

 

Spis treści: 

 

I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. 

II. Zasady oceniania. 

III. Obszary aktywności. 

IV. Kryteria ocen. 

V. Formy oceniania. 

VI. Sposoby informowania uczniów i rodziców. 

VII. Podstawowe wymagania programowe. 

 

I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. 

 

Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede 

wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i 

całościowy w celu wprowadzenia w pełnię życia chrześcijańskiego: 

1) Wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary i życie chrześcijańskie zgodnie z 

nauką Jezusa Chrystusa poprzez przeżywanie świąt i obchody roku liturgicznego 

w społeczności parafialnej oraz modlitwę.  

2) Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej, pogłębienie łączności 

z Kościołem, kształtowanie sumienia i poszerzanie podstawowych prawd wiary 

w oparciu o Ewangelię. 

3) Pogłębianie religijności przez świadome uczestnictwo w życiu Kościoła, 

zwłaszcza wprowadzenie w rok liturgiczny, kształtowanie sumienia przez 

zwrócenie uwagi na apostolską rolę młodego człowieka w domu i w szkole. 

4) Poznawanie i pogłębianie przeżywania Eucharystii jako centrum życia 

chrześcijańskiego oraz dalsze kształtowanie postaw moralnych katechizowanych. 

5) Wprowadzenie w Pismo Święte, w jego teologię Przymierza, obietnicy i jej 

wypełnienia od Abrahama do Chrystusa. Wszczepienie chęci nieustannego 



poznawania Boga i Jego zbawczego urzeczywistniania się w sakramentach 

świętych. 

6) Zapoznawanie z tematami dotyczącymi Chrystusa i Kościoła, poznanie roli 

Ducha Świętego, Słowa Bożego i liturgii w życiu Kościoła 

7) Poznawanie zasad etyki chrześcijańskiej i moralnej wypływającej z Objawienia, 

kształtowanie osobowości odpowiedzialnie pełniącej swoje zadania w 

społeczności, pogłębienie świadomości współdziałania z Chrystusem w dziele 

zbawienia, kształtowanie umiejętności chrześcijańskiego spojrzenia na życie, 

odpowiedzialności w małżeństwie i rodzinie oraz w społeczeństwie. 

 

II. Zasady oceniania. 

 

1) Każdy uczeń oceniany jest obiektywnie i sprawiedliwie. 

2) Ocena bieżąca z religii będzie formułowana w skali 1- 6. 

3) Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowane do lekcji, 

ale musi to uczynić przed rozpoczęciem zajęć; w dzienniku nieprzygotowanie 

odnotowywane jest skrótem: „np.”. 

4) Testy, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne nie muszą być zapowiadane, 

uczeń powinien być do każdej lekcji przygotowany. 

5) Wybrane prace domowe - krótkoterminowe (z lekcji na lekcję) lub 

długoterminowe np. referaty, plansze, schematy, wykresy, wykonywane są na 

ocenę. Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę następujące kryteria: stopień 

trudności, poprawność językowa, staranność wykonania, wykorzystanie różnych 

źródeł informacji. Brak pracy domowej będzie odnotowany w dzienniku 

lekcyjnym w postaci oceny niedostatecznej. Pozostałe prace domowe nie są 

oceniane, ich brak odnotowany jest minusem. 

 

 

 

 

 



III. Obszary aktywności. 

 

Sprawdziany - przeprowadzane będą po zakończeniu każdego działu. 

Zapowiadane będą z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis informacyjny do 

dziennika) i podaniem zakresu materiału. Sprawdziany będą oceniane w skali 

punktowej przeliczanej na oceny w skali 1 – 6. Każdy sprawdzian można poprawić 

wg zasad określonych w WZO.  

Kartkówki - nie muszą być zapowiadane. Zawierają one materiał z trzech ostatnich 

lekcji. Oceniane są w systemie punktowym w skali 1 - 6. Nie podlegają poprawie. 

Aktywność i praca na lekcji jest oceniana w skali 1 – 6. 

 

IV. Ogólne kryteria ocen z religii. 

 

Celujący: 

Uczeń: 

 posiada wiedzę obejmującą program katechezy oraz potrafi ją samodzielnie i 

twórczo wykorzystać, 

 posiada uzupełniony zeszyt, zna biegle "Mały katechizm", bierze czynny udział 

w katechezie, jest zdyscyplinowany, 

 spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

 wykonuje zadania dodatkowe dla chętnych, 

 bierze udział w konkursach religijnych. 

 

Bardzo dobry: 

Uczeń: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

katechezy, posiada uzupełniony zeszyt, jest zdyscyplinowany, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

 chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie, 

 wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechizowanych, 

 zachowuje szacunek dla „świętych" miejsc, czasu modlitwy i słuchania Słowa 

Bożego, znaków religijnych. 



 

Dobry: 

Uczeń: 

 opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy religijnej, posiada uzupełniony zeszyt, 

 dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, 

 postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń (szacunek dla "świętych" miejsc, 

przedmiotów, osób), 

 osiąga postępy podczas prowadzonych zajęć, 

 chętnie uczestniczy w katechezie. 

 

Dostateczny: 

Uczeń: 

 opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy, 

 dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidywanego programem 

w jego wiadomościach są luki, 

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

 postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń. 

 

Dopuszczający: 

Uczeń: 

 niechętnie bierze udział w katechezie, 

 zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia 

podstawowej wiedzy religijnej, 

 proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy 

nauczyciela, 

 

Niedostateczny: 

Uczeń: 

 nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości z zakresu oceny 

dopuszczającej 

 



V. Formy oceniania. 

 

1. Sprawdziany i inne pisemne prace kontrolne. 

2. Praca indywidualna i w grupach. 

3. Aktywność podczas zajęć. 

4. Sporządzanie pomocy dydaktycznych. 

5. Odpowiedzi ustne. 

6. Prace domowe. 

 

 

VI. Sposoby informowania uczniów i rodziców. 

 

1. Na pierwszej lekcji zapoznajemy uczniów z PZO. 

2. Wymagania na poszczególne oceny udostępniamy uczniom. 

3. Oceny cząstkowe są jawne, na bieżąco wpisywane w dzienniku Librus. 

4. Sprawdziany i inne prace pisemne uczniowie otrzymują do domu i przynoszą 

wraz z podpisem rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA IV 

Tytuł programu: POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ 

Numer programu:AZ-2-01/10 z dn. 09.06.10 r.,  

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem, numer:AZ-21-01/10-PO-1/11 z dnia 

09.05.2011,  

Imprimatur: N. 1100/2011 

 

WYMAGANIA 

wie, czym jest prawdziwa przyjaźń i umie wymienić cechy koleżeństwa i przyjaźni; 

wie, że fundamentem przyjaźni jest realizacja przykazania miłości; 

zna treść przykazania miłości i umieć wyjaśnić znaczenie tych słów; 

podaje definicję roku liturgicznego oraz okresy roku liturgicznego; 

wie, czym jest modlitwa; 

zna warunki dobrej spowiedzi, potrafi połączyć z przypowieścią o synu 

marnotrawnym; 

umie wymienić sposoby czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej; 

wie, że Bóg jest Autorem, Stwórcą Świata i potrafi wyjaśnić pojęcie: Stwórca; 

wie, że Jezus Chrystus jest naszym Odkupicielem; 

wie, że Pismo Święte jest księgą zawierającą objawienie Boże; 

rozumie i umieć wyjaśnić pojęcie objawienia Bożego; 

wie, kto jest Autorem Pisma Świętego; 

umie wyjaśnić, dlaczego Pismo Święte jest nazywane księgą miłości Boga do 

człowieka; 

zna podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament; 

zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego; 

umie prawidłowo odczytać adres biblijny (sigla); 

zna kilka podstawowych skrótów nazw ksiąg biblijnych; 

wie, jakie czynności podjąć, aby odszukać wskazany fragment biblijny; 

umie wyjaśnić pojęcie „Stary Testament”; 

umie wyjaśnić pojęcie „Nowy Testament”; 

potrafi wymienić kilka ksiąg Nowego Testamentu; 



potrafi wyjaśnić, jak powstawał Nowy Testament; 

wie, kim był Święty Paweł; 

wie, co to jest Ewangelia; 

umie wymienić imiona ewangelistów; 

wyjaśnia, dlaczego Ewangelie nazywamy sercem Pisma Świętego; 

umie wskazać moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, 

a kiedy Nowego Testamentu; 

wie, że wiara prowadzi człowieka do coraz lepszego poznawania Boga; 

umie wskazać na związek Biblii z życiem narodu i kultury chrześcijańskiej; 

potrafi wymienić kilka dzieł sztuki inspirowanych Biblią; 

rozumie pojęcie wiary, a wyznanie wiary jest przyznaniem się do Chrystusa; 

wie, że Bóg jest wszechmocny; i zaspokaja wszystkie potrzeby człowieka;  

zna przymioty przebaczającego Boga; 

wie, że Bóg jest źródłem Mądrości; 

wie, że Izajasz i Jeremiasz byli prorokami oraz jak zostali powołani na proroków;  

wymienia wydarzenia, w których Maryja towarzyszyła Jezusowi; 

zna wybrane wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki; 

wie, jak brzmi najważniejsze przykazanie; 

umie podać sposoby realizacji przykazania miłości w codziennym życiu; 

wie, co wydarzyło się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy i wyjaśnia, 

dlaczego Jezus umył uczniom nogi; 

wie, że przestrzeganie przykazań jest odpowiedzią na miłość, troskę i wierność 

Boga; 

 zna treść trzech pierwszych przykazań; 

wskazuje, jak zastosować przykazania od I do III w konkretnych sytuacjach 

życiowych; 

zna treść przykazań od IV do X; 

umie zrobić rachunek sumienia w oparciu o treść przykazań IV do X, 

 umie wyjaśnić pojęcie „wierność”  

podaje przykłady wierności Bogu i ludziom we współczesnym świecie; 



wie, do jakiego zadania zostali wezwani apostołowie; 

wie, że każdy z nas jest powołany, by być świadkiem Jezusa; 

zna uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała; 

umie podać przykłady realizacji uczynków miłosiernych w codzienności; 

zna pojęcie wartości i potrafi wymienić i uszeregować najważniejsze wartości 

ogólnoludzkie; 

wie, że wiara nadaje sens całemu życiu; 

zna i rozumie definicję Opatrzności Bożej; 

 rozumie działanie Opatrzności w życiu wybranych postaci biblijnych; 

rozumie, że być chrześcijaninem, to naśladować Jezusa; 

potrafi powiedzieć, na czym polega istota relacji człowieka z Bogiem; 

wie, jakie wydarzenie było zapowiedzią Eucharystii; 

rozumie, że Tym, do kogo człowiek może się zwrócić w chwili cierpienia, jest Bóg; 

potrafi powiedzieć, na czym polega odwaga i męstwo człowieka przeżywającego 

trudności; 

potrafi powiedzieć, kim jest Anioł Stróż i jakie posiada przymioty, zna zadania 

Anioła Stróża ; 

wie, że Pismo Święte zawiera historię Boga i człowieka, która wciąż trwa; 

potrafi powiedzieć, na czym polega chrześcijański hart ducha; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa V 

Program – AZ-2-01/10 

Podręcznik Wierzę w Boga – AZ-22-01/10-PO-1/12 

Imprimatur N. 1784/2012 

 

Uczeń w klasie V powinien: 

 

 przyjąć, że Pan Bóg jest Stwórcą otaczającego go świata i że świat powstał „ex 

nihilo”; 

 wiedzieć, jaka prawda o Bogu i człowieku jest zawarta na kartach Pisma św.;  

 wyjaśnić, na czym polega wyjątkowość człowieka; 

 wymienić zadania, jakie człowiek otrzymał od Pana Boga; 

 rozumieć, że życie każdego człowieka jest największym darem; 

 wyjaśnić, na czym polegało zło, którego dopuścili się pierwsi ludzie; 

 podać definicję: „grzechu” oraz „grzechu pierworodnego”; 

 wiedzieć, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje; 

 znać obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich 

raju i wiedzieć jak Bóg ją wypełnił; 

 znać historię Abla i Kaina; 

 rozumieć, że w sakramencie pojednania można doświadczyć spotkania z 

miłosiernym Bogiem; 

 znać warunki dobrej spowiedzi; 

 rozumieć pojęcie: „przymierze”; 

 znać historię Noego, wyjaśnić przyczyny i sens potopu; 

 znać perykopę biblijną o wieży Babel i wyjaśnić skutki pychy w życiu 

człowieka; 

 wiedzieć, że Bóg zawsze przychodzi z pomocą człowiekowi; wspiera go w 

walce ze złem; 

 rozumieć, że wiara jest łaską Bożą, z którą człowiek powinien współdziałać; 

 podać treść obietnicy danej przez Boga Abrahamowi oraz wyjaśnić sposób, w 

jaki Bóg ją wypełnił; 



 potrafić opowiedzieć o wydarzeniach z życia Jakuba; 

 potrafić wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Józefa, wskazać w jego 

historii wydarzenia świadczące o Bożej opiece; 

 potrafić opowiedzieć o życiu rodzin izraelskich w niewoli egipskiej i rozumieć 

rolę wiary w Boga w ich życiu; 

 znać historię Mojżesza i jego rolę w dziejach narodu wybranego; 

 znać plagi egipskie i rozumieć, że były one znakami działającego Boga; 

 umieć opowiedzieć, w jaki sposób Bóg za pośrednictwem Mojżesza wyzwolił 

swój lud z niewoli; 

 opisać, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do 

Ziemi Obiecanej; 

 rozumieć sytuację Mojżesza jako przywódcy ludu wypełniającego wolę Boga; 

 porównać paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan; 

 wiedzieć, że łaska Boża ratuje człowieka z niewoli grzechu; 

 wyjaśnić, w jaki sposób chrześcijanin utrwala relację z Bogiem; 

 opowiedzieć o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Izraelitami na Synaju; 

 określić wzajemne zobowiązania Boga i Jego ludu, wynikające z przymierza; 

 wyjaśnić analogię między Starym a Nowym Przymierzem; 

 potrafić omówić okoliczności zawarcia Nowego Przymierza; 

 znać 10 przykazań Bożych; 

 uzasadnić, że Dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka; 

 wiedzieć, że wierność Bożym przykazaniom jest potwierdzeniem wiary w 

Boga i ufności w Jego troskę o ludzi; 

 rozumieć przesłanie zawarte w tekście biblijnym o złotym cielcu; 

 wyjaśnić analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem 

Chrystusa 

 uzasadnić, że Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie jest ratunkiem dla 

błądzącego człowieka; 

 rozumieć sens i symbolikę Chrystusowego krzyża; 

 wyjaśnić, dlaczego Bóg wzywa człowieka do świętości i wskazać, jak można 

realizować to wezwanie; 



 wymienić przejawy miłości Boga w historii zbawienia; 

 wymienić zadania proroków; 

 wymienić nazwy najważniejszych miejsc związanych z życiem Chrystusa; 

 wyjaśnić okoliczności narodzenia i działalności Jana Chrzciciela; 

 wiedzieć, że Jan Chrzciciel przygotowywał naród na przyjście Mesjasza; 

 rozumieć pojęcie „Adwent”; 

 wiedzieć, że Maryja jest Matką obiecanego Mesjasza; 

 scharakteryzować postawę Maryi; 

 wyjaśnić, na czym polega oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa; 

 znać okoliczności narodzenia Pana Jezusa; 

 wyjaśnić znaczenie wybranych zwyczajów związanych z Bożym 

Narodzeniem; 

 wymienić źródła historyczne mówiące o Jezusie; 

 uzasadnić, ze Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem; 

 uporządkować wydarzenia z życia Rodziny z Nazaretu; 

 uzasadnić, dlaczego człowiek powinien być posłuszny Bogu; 

 wiedzieć, że Jezus zapoczątkował królestwo Boże, w którym On jest Królem; 

 wiedzieć, że Jezus Chrystus jest Najwyższym Kapłanem; 

 uzasadnić, dlaczego Jezusa nazywamy Nauczycielem; 

 wymienić sposoby budowania i umacniania królestwa Bożego; 

 wiedzieć, że słowo to wyraz mocy Bożej – Bóg przez nie poucza i nieustannie 

działa dla naszego zbawienia; 

 znać treść i sens ośmiu błogosławieństw, wskazać sposoby ich realizacji w 

codziennym życiu; 

 wyrazić i uzasadnić potrzebę budowania relacji z Jezusem poprzez modlitwę, 

liturgię i sakramenty; 

 uzasadnić potrzebę powierzania słabości duszy i ciała Jezusowi w modlitwie; 

oraz sakramentach pojednania i namaszczenia chorych; 

 uzasadnić związek rozmnożenia chleba z Eucharystią; 

 wyjaśnić, dlaczego wspólnie z Jezusem łatwiej można przezwyciężyć 

trudności, cierpienie; 



 wyjaśnić zbawczy sens śmierci Chrystusa; 

 uzasadnić, dlaczego Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne; 

 wskazać wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa 

w liturgii; 

 potrafić uzasadnić, dlaczego modlitwa spełnia ważną rolę w życiu 

chrześcijanina; 

 wiedzieć, że chrześcijanin jest wezwany do dawania świadectwa wiary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa VI 

Program – AZ-2-01/10 

Podręcznik Wierzę w Kościół – AZ-22-01/10-PO-1/12 

Imprimatur N. 2081/2013 

 

Uczeń w klasie VI: 

 wie, kim jest Duch Święty i w jakich okolicznościach nastąpiło zesłanie Ducha 

Świętego;  

 wyjaśnia, na czym polegała przemiana, jaka dokonała się w apostołach pod 

wpływem Ducha Świętego; 

 zna biblijne symbole Ducha Świętego, potrafi je wyjaśnić; 

 wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy chrześcijańskiej; 

 potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę; 

 potrafi podać argumenty przemawiające za nieopuszczaniem niedzielnej 

Eucharystii; 

 wie, że chrześcijańskie świętowanie polega na udziale we Mszy Świętej i na 

odpoczynku; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Piotra; 

 rozumie pojęcie hierarchicznej struktury Kościoła; 

 wie, kim był Święty Paweł, wymienia najważniejsze wydarzenia z jego życia; 

 wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem; 

 wie, że Chrystus jest obecny w słowie Bożym i sakramentach; 

 zna trzy biblijne obrazy Kościoła; 

 rozpoznaje swoje miejsce we wspólnocie Kościoła; 

 wymienia cztery przymioty Kościoła; 

 wyjaśnia, czym są charyzmaty i podaje kilka ich przykładów z listów 

Świętego Pawła; 

 wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu człowieka; 

 umie dokonać podziału sakramentów na trzy grupy: sakramenty 

wtajemniczenia, uzdrowienia i sakramenty w służbie komunii; 

 rozumie, że do zbawienia jest potrzebny chrzest święty oraz wiara; 



 wymienia konsekwencje przyjętego chrztu świętego; 

 zna siedem darów Ducha Świętego; 

 rozumie, że czasem szczególnego otrzymywania darów Ducha Świętego jest 

sakrament bierzmowania; 

 rozumie, jakie jest znaczenie Eucharystii dla chrześcijanina; 

 wie, w jakim celu i w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament 

pokuty i pojednania; 

 wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania; 

 rozróżnia grzech śmiertelny od grzechu powszedniego; 

 ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc osobom 

chorym, cierpiącym; 

 rozumie potrzebę modlitwy za chorych, cierpiących. 

 wskazuje na sakrament święceń oraz na sakrament małżeństwa jako 

sakramenty w służbie bliźnim; 

 wie, że sakramenty święte są duchowymi darami; 

 wskazuje działania Boga, które pomagają człowiekowi być blisko Zbawiciela; 

 rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga; 

 wymienia dary naturalne i nadprzyrodzone, które otrzymuje człowiek od 

Boga; 

 definiuje pojęcie wiary; 

 wymienia obowiązki chrześcijanina wynikające z wyznawanej wiary; 

 zna przykazania kościelne; 

 wyjaśnia, że przykazania kościelne są dla chrześcijanina pomocą w trwaniu w 

przyjaźni z Bogiem we wspólnocie Kościoła; 

 wskazuje na zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu świętego; 

 wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie Kościoła; 

 wyjaśnia rolę modlitwy w życiu Pana Jezusa; 

 rozumie rolę modlitwy w życiu chrześcijanina; 

 wyjaśnia, jakich wyborów dokonuje człowiek przystępujący do sakramentów: 

chrztu świętego, pojednania, Eucharystii; 

 wyjaśnia, na czym polega działalność misyjna Kościoła; 



 wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła; 

 wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna; 

 wie, że parafia jest środowiskiem życia i przeżywania wiary; 

 podaje przykłady grup i ruchów religijnych działających w Kościele; 

 wie, w jaki sposób można głosić Ewangelię w środowisku, w którym żyje; 

 wie, jakie konsekwencje wynikały z przyjęcia przez Mieszka I chrztu świętego; 

 wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla narodu polskiego i Europy; 

 rozumie znaczenie chrztu świętego dla każdego wierzącego. 

 rozumie, czym zaznaczył się w dziejach Polski święty Wojciech,  wie jakie 

znaczenie miała jego męczeńska śmierć; 

 wie, czym jest kultura chrześcijańska; 

 rozumie, że Maryja uczy nas zachować wierność Chrystusowi; 

 wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele; 

 wskazuje na związek wiary z życiem narodu; 

 zna najnowszą historię Kościoła w Polsce – od 1945 roku do czasów 

współczesnych;  

 wymienia i omawia postaci zasłużone dla współczesnego Kościoła w Polsce; 

 wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych 

społecznościach; 

 rozumie religijne korzenie obrzędów, zwyczajów i tradycji jako znaków 

obecności wiary na co dzień; 

 wskazuje na religijny wymiar świąt narodowych i rodzinnych; 

 rozumie, w jaki sposób nauczanie zawarte w Ewangelii i nauczanie 

papieskiego powinno wpływać na codzienność chrześcijanina; 

 potrafi wskazać istotne cechy świętości; 

 zna życie, działalność oraz przyczyny męczeńskiej śmierci św. Szczepana; 

 zna życie, działalność i okoliczności śmierci św. Stanisława; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jadwigi Śląskiej; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia chłopców z Poznańskiej Piątki; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Maksymiliana Kolbego; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jerzego Popiełuszki; 



 zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II; 

 wymienia najważniejsze dokonania papieża Jana Pawła II; 

 wie, co to jest świętych obcowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady oceniania osiągnięć ucznia na lekcjach techniki 

 
1. Prace pisemne 

 Kartkówki - mogą odbywać się bez zapowiedzi, obejmują materiał trzech ostatnich lekcji, są obowiązkowe, nie 

podlegają poprawie. 

 

 Sprawdziany - odbywają się po każdym przerobionym dziale, zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, w 

przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany napisać go w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela.   

Ocenę ze sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić w terminie i na zasadach ustalonych wspólnie z nauczycielem ( w 

ciągu 2 tygodni od daty podania oceny, po zajęciach lekcyjnych). Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod 

uwagę średnia z obu ocen. 

 

Wszystkie prace pisemne ucznia są w każdej chwili udostępniane rodzicom do wglądu i są przechowywane  

w dokumentacji nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego. 

 

2. Odpowiedzi ustne 

Na każdej lekcji nauczyciel ma prawo zapytania ucznia z trzech ostatnich lekcji. 

 

3.  Zgłaszanie nieprzygotowania 

W ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić dwa razy nieprzygotowanie, za trzecim razem automatycznie otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Przez nieprzygotowanie rozumiem: brak zadania domowego, brak przygotowania z bieżącego materiału, brak 

materiałów do pracy. Nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek. 

 

4. Zeszyt przedmiotowy 

Uczeń jest zobowiązany prowadzić systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

 

5. Zadania wytwórcze 

Uczniowie będą  wykonywać zadania wytwórcze zgodne z rozkładem  materiału. Obowiązkiem ucznia jest przyniesienie na lekcji 

niezbędnych materiałów do wykonania poszczególnych zadań (  uczniowie będą pisemnie informowani o konieczności 

przyniesienia np. kolorowego papieru , kleju, nici itp.). Brak materiałów równoznaczny jest z nieprzygotowaniem do lekcji  

( punkt 3 ). Przy ocenie prac na lekcji brane będzie pod uwagę: prawidłowe wykonanie, dokładność , estetyka, samodzielność, 

zaangażowanie. 

 

6. Zadania domowe 

Każdy z uczniów zobowiązany jest do wykonywania zadań domowych, jeżeli uczeń nie zgłosi jego braku przed lekcją (w ramach 

nieprzygotowania) otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku braków w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń 

uczeń w uzasadnionych przypadkach otrzymuje ocenę niedostateczną  ( zaległe zadania). 

 

7.  Zadania dla chętnych (prace długoterminowe) 

Uczeń w ciągu półrocza może wykona ć pracę długoterminową na ocenę. Tematyka i termin wykonania pracy ustala nauczyciel i 

podaje uczniom do wiadomości (zeszyt i dziennik Librus). Praca wykonana po terminie nie będzie oceniana. 

 

8. Punkty ze sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na stopnie wg progów procentowych zawartych w Wewnątrzszkolnych 

Zasadach Oceniania. 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

I. Ocenianie ma na celu: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w 

samodzielnym rozwoju. 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się. 4. Dostarczenie 

rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia. 5. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

II. Kontrakt z uczniem 

1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości.  

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

3. Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój sportowy : obuwie, koszulkę, spodenki, dresy.  

4. Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia: czynne uczestnictwo w lekcji, sumienne i staranne 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu, zaangażowanie w przebieg lekcji, przygotowanie do 

zajęć, właściwy stosunek do przeciwnika i własnego ciała, opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych 

dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, dokonywanie samooceny i 

samokontroli własnej sprawności fizycznej, aktywności na lekcji, udział w konkursach sportowych szkolnych i poza 

szkolnych oraz udział w zajęciach szkolnego koła sportowego. 

 5. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych rozumiane jako brak 

stroju, co nauczyciel odnotowuje jako „minus” w rubryce „postawa wobec w-f i zdrowego ciała”. Każde następne 

nieprzygotowanie daje ocenę niedostateczną.  

6. Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku oraz w swoim zeszycie pomocniczym.  

7. Testy sprawności fizycznej, sprawdziany wiadomości i umiejętności ruchowych oraz odpowiedzi ustne są 

obowiązkowe.  

8. Sprawdziany umiejętności ruchowych i wiadomości są zapowiadane z wyprzedzeniem wraz z zakresem materiału 

jaki będzie oceniany.  

9. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu umiejętności 

ruchowych i wiadomości w terminie do jednego tygodnia od dnia poinformowania o ocenie. Poprawioną ocenę 

odnotowujemy w dzienniku obok oceny poprawionej, przy czym ta ostatnia jest brana pod uwagę przy wystawieniu 

oceny semestralnej i końcowej.  

10. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących procedur oceniania (z powodu nieobecności bądź nie 

brania czynnego udziału w lekcji ), ma obowiązek poddania się tej formie w ciągu jednego tygodnia od dnia 

ustalonego przez nauczyciela. W tej sytuacji w dzienniku w rubryce z ocenami wpisuje się „bo”(brak oceny). Jeżeli 

uczeń skorzystał z możliwości zaliczenia nauczyciel wymazuje ten zapis a wpisuje ocenę cząstkową, którą otrzymał 

uczeń z zaliczenia. Jeżeli uczeń nie skorzystał z możliwości zaliczenia nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną. 

11. O ocenach cząstkowych nauczyciel przedmiotu wychowanie fizyczne informuje rodziców poprzez wpisanie do 

tabeli ocen dwa razy w semestrze 

12. Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie w przebieg lekcji uczeń otrzymuje +. 

Pięć takich znaków  zamienia się na cząstkową ocenę bardzo dobrą. Za świadomy i rażący brak zaangażowania w 

przebieg lekcji uczeń otrzymuje -. Trzy takie znaki skutkują oceną  cząstkowa niedostateczną. 

13. Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich powinien uczestniczyć we wszystkich formach zajęć na lekcji 

wychowania fizycznego.  



14. W przypadku zwolnienia całkowitego z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

15. Rodzic lub higienistka szkolna może jednorazowo zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z powodu 

niedyspozycji zdrowotnej.  

Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego do domu uczeń przedstawia wychowawcy, który na tej podstawie 

zwalnia ucznia z lekcji. W przypadku nieobecności wychowawcy zwolnienia dokonuje pani wice dyrektor szkoły. 

16. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w całym roku szkolnym.  

17. O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej rodzice (opiekunowie) i uczniowie są informowani przez wpis do 

karty z propozycjami ocen najpóźniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną. W przypadku przewidywanej ocenie 

niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego rodzice są powiadamiani pisemnie przez wychowawcę klasy 

i nauczyciela na miesiąc przed terminem klasyfikacji.  

18. W przypadku opuszczenia przez ucznia 50% zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne dyrektor w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną wyznacza uczniowi termin i sposób sprawdzenia danych treści nauczania i umiejętności.  

19. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.  

20. Ocenę celującą uzyskuje uczeń ,który spełnia wymagania na co najmniej ocenę bardzo dobrą z wymienionych 

obszarów aktywności, uzyskał punktowane miejsce na zawodach sportowych na etapie powiatu, i/lub aktywnie 

uczestniczy w sportowych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, kluby, zrzeszenia i organizacje 

sportowe lub osiąga celujące wyniki ze sprawdzianów. 

III. Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

1. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opiekunowie.  

2. Rodzice ucznia składają podanie do dyrektora szkoły, do którego dołączają zaświadczenie lekarskie.  

3. Podanie, o którym mowa w pkt 2, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w ciągu 10 dni od daty wystawienia 

zaświadczenia.  

4. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego, informuje o tym rodziców/opiekunów, wychowawcę klasy oraz nauczycieli WF-u.  

5. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem złożonym na decyzji. 

 6. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach,  może 

przebywać w bibliotece szkolnej lub w innym miejscu  wskazanym przez Dyrektora szkoły.  

7. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może 

być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, którzy biorą odpowiedzialność 

za swoje dziecko. Oświadczenie należy złożyć u dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel 

wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.  

8. W przypadku zwolnienia z zajęć WF-u trwającego nie więcej niż 1 miesiąc, uczeń przedkłada odpowiednie 

zaświadczenie lekarskie nauczycielowi wychowania fizycznego w terminie do 3 dni od daty wystawienia 

zaświadczenia. 

9. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej 

grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic 

składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z 

uczniem.  

10. O terminie zwolnienia ucznia z ćwiczeń decyduje data otrzymania zwolnienia przez nauczyciela WF-u, a nie 

data wystawienia zwolnienia przez lekarza.  



 11. Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem dziecka z zajęć 

wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach ucznia. 12. W przypadku nieprzestrzegania 

procedury, uczeń może być niesklasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego. 

IV. Ocena pracy ucznia 

Uczeń oceniany jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego. Na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku 

szkolnego wystawiana jest ocena półroczna  lub końcowo-roczna. Oceny są zgodnie z podanymi w WZO zasadami 

w skali od 1 do 6 ( 1-niedostateczna, 2-dopuszczająca, 3-dostateczna, 4-dobra, 5-bardzo dobra, 6-celująca). 

1.Postęp w opanowaniu umiejętności i poprawie ogólnej sprawności fizycznej. 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

2.Sprawdziany umiejętności. 

Ocena poprawności wykonania określonych elementów technicznych gier zespołowych i ćwiczeń gimnastycznych. 

Pod uwagę brany jest wysiłek jaki uczeń włożył w stosunku do swych możliwości po to, by jego wyniki były jak 

najlepsze. 

3.Sprawdziany motoryczności 

Ocenianie wg limitów czasowych uzyskanych w próbach sprawnościowych oraz testach z uwzględnieniem 

postępów jakie uczeń uczynił w toku nauki. 

4.Praca na lekcji 

Szczególna obserwacja i ocena aktywności, stosunek do prowadzącego i współćwiczących. 

5.Przygotowanie do lekcji (strój sportowy) 

Ucznia obowiązuje strój sportowy – koszulka, spodenki, ew. dresy, obuwie sportowe-zmienne. Zezwalamy na 2-

krotne niećwiczenie bez usprawiedliwienia (brak stroju, brak zwolnienia, złe samopoczucie) w każdym semestrze; 

za trzecim i kolejnym razem- ocena niedostateczna. Uczniowie, którzy zawsze ćwiczą na lekcjach wychowania 

fizycznego, wykazali 100% obecność oceniani są na koniec semestru bądź całego roku mogą mieć podwyższoną 

ocenę o jeden stopień , bez względu na poziom swojej sprawności fizycznej. 

6.Dyscyplina na lekcji 

Podporządkowanie się poleceniom nauczyciela, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

7. Wiadomości 

Sprawdzenie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym, sędziowanie, przeprowadzenie zbiórki na początku 

lekcji, przeprowadzenie rozgrzewki. 

8.Aktywność pozalekcyjna 

Premiowane cząstkową oceną celującą jest aktywne i systematyczne uczestniczenie w życiu sportowym szkoły, 

zajmowanie czołowych miejsc (od 1 do 3) w zawodach rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej lub punktowane 

miejsca w zawodach ogólnopolskich, bierze udział w zajęciach w innych klubach sportowych i uzyskuje znaczące 

sukcesy, które udokumentuje (np. kserokopia dyplomu). 

9. Stosunek do przedmiotu 

Wysiłek jaki uczeń włożył w to, by jego wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkład pracy i innych 

uwarunkowań były bardzo wysokie, premiowane są oceną bardzo dobrą. 

10.Uczeń zostaje zwolniony z czynnego udziału w lekcji (bez oceny śródrocznej i końcowej) na wniosek rodzica na 

podstawie zwolnienia lekarskiego i decyzji dyrektora szkoły. 



11.Uczeń zostaje zwolniony z czynnego udziału w pojedynczych lekcjach przez jeden semestr otrzymuje ocenę 

zgodną z oceną za semestr przepracowany. 

12.Uczeń zostaje częściowo zwolniony z niektórych obszarów aktywności na podstawie orzeczenia poradni 

specjalistycznych. 

13. Uczeń zostaje zwolniony z czynnego udziału w pojedynczych lekcjach na podstawie aktualnego zwolnienia 

lekarskiego lub pisemnej prośby rodziców (opiekunów). 

V. Wymagania na poszczególne oceny są następujące: 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, aktywność i zaangażowanie na 

lekcjach oraz systematyczność w przygotowaniu się do nich. 

I. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze w nich aktywny udział; 

- doskonale opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową; 

- wykazuje dużą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych 

i gimnastycznych; 

- czynnie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych; 

- systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej, osiąga najlepsze i coraz lepsze wyniki na 

sprawdzianach sprawnościowych; 

- przejawia dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą; 

- bierze udział w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w szkole; 

- jest koleżeński, przestrzega zasad „fair play”; 

- podczas zajęć sportowych przestrzega zasad bhp, dba bezpieczeństwo własne i innych; 

- osiąga sukcesy na zawodach sportowych; 

II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- nie opuszcza lekcji wf i z reguły jest do nich przygotowany /w ciągu półrocza może być 3 razy nieprzygotowany 

do lekcji\; 

- w pełni opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową; 

- wykazuje dużą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych 

i gimnastycznych; 

- podnosi poziom swojej sprawności fizycznej; 

- przejawia dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą; 

- bierze udział w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w szkole; 

- jest koleżeński, przestrzega zasad „fair play”; 

-podczas zajęć sportowych przestrzega zasad bhp, dba bezpieczeństwo własne i innych; 

III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- nie opuszcza lekcji wf, ale nie zawsze jest do nich przygotowany /w ciągu półrocza może być 6 razy 

nieprzygotowany do lekcji\; 

- w stopniu dobrym opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową; 



- zna ogólne zasady i przepisy gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych; 

- przejawia dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą; 

- jest koleżeński, przestrzega zasad „fair play”; 

- podczas zajęć sportowych przestrzega zasad bhp, dba bezpieczeństwo własne i innych. 

IV. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opuszcza lekcji wf, ale nie systematycznie jest do nich przygotowany /w ciągu półrocza więcej niż 6 razy był 

nieprzygotowany do lekcji\; 

- w stopniu dostatecznym opanował elementy dyscyplin sportowych objętych podstawą programową; 

- wykazuje braki w znajomości ogólnych zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i 

gimnastycznych; 

- nie przejawia dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą; 

- przejawia przemoc wobec kolegów, nie przestrzega zasad „fair play”; 

V. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opuszcza lekcji wf, nie systematycznie jest do nich przygotowany /w ciągu półrocza więcej niż 9 razy był 

nieprzygotowany do lekcji\; 

- opanował elementów dyscyplin sportowych objętych podstawą programową; 

- wykazuje duże braki w znajomości ogólnych zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji 

lekkoatletycznych i gimnastycznych; 

- nie przejawia dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą; 

- jest niekoleżeński i niezdyscyplinowany, nie przestrzega zasad bhp i „fair play”; 

- nie pracuje nad podniesieniem poziomu swojej sprawności fizycznej. 

VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nagminnie opuszcza lekcje wf i nie przygotowuje się do nich; 

- nie opanował elementów dyscyplin sportowych objętych podstawą programową; 

- nie zna zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji lekkoatletycznych i gimnastycznych; 

- jest niezdyscyplinowany i konfliktowy; 

- często świadomie narusza przepisy bhp, zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych; 

- prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia, ulega nałogom. 



 


