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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SPOŁECZNYM ZESPOLE SZKOLNO 

– PRZEDSZKOLNYM W KUDOWIE – ZDROJU, ROK 2022/2023 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: matematyka  

Nauczyciel: Marzena Getner 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania matematyki. 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego programu nauczania 

 

Ocena celująca: 

a) Uczeń zna definicje, twierdzenia, wzory itp. znacznie wykraczające poza program 

nauczania. Posługuje się terminologią matematyczną i informacjami na poziomie wyższym 

niż poziom danego szczebla nauczania. 

b) Uczeń umie samodzielnie śledzić rozumowania matematyczne i dowody zawarte w tekście 

oraz samodzielnie opisywać swoje spostrzeżenia i poczynania matematyczne. 

c) Uczeń wykorzystuje posiadane wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

nietypowych. Uczeń dostrzega analogie, zależności między obiektami matematycznymi, 

dokonuje porównań i uogólnień. 

d) Uczeń dostrzega problem w sytuacji przedstawionej w formie luźnego zbioru informacji i 

przedstawia go w postaci zadania, rozwiązuje zadania nietypowe. 

e) Uczeń potrafi rozwiązać trudny problem praktyczny wymagający metod lub technik 

matematycznych wynikających z indywidualnych zainteresowań. 
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f) Uczeń dostrzega analogie, zależności między obiektami matematycznymi, dokonuje 

porównań i uogólnień wykorzystując wiadomości dodatkowe. 

g) Uczeń uzasadnia poprawność operacji matematycznych. 

h) Uczeń osiąga sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu co najmniej szkolnym. 

 

 

Ocena bardzo dobra: 

a) Uczeń opanował pełen zakres treści określonych programem nauczania na danym szczeblu 

kształcenia. 

b) Właściwie rozumie treści złożone, trudne, ważne do opanowania. 

c) Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu pozaszkolnym. Rozwiązuje zadania o dużym 

stopniu trudności. Wymagania dopełniające to umiejętności złożone o charakterze 

problemowym. Zaliczane są najczęściej do najwyższej kategorii celów nauczania. 

d) Uczeń jest aktywny na lekcji, systematycznie odrabia prace domowe, bierze udział 

w zajęciach koła matematycznego. 

 

Ocena dobra: 

a) Uczeń opanował treści o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej.  

b) Rozumie treści bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do 

wymagań podstawowych. Rozumie treści istotne w matematyce. 

c) Potrafi zdobytą wiedzę stosować w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) 

znanych z podręczników lub lekcji, systematycznie odrabia zadania domowe, jest aktywny na 

lekcji. 

 

Ocena dostateczna: 

a) Rozumie treści określane programem nauczania na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w podstawie programowej. 

b) Rozumie treści łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, a 

więc przystępne, często powtarzające się w programie nauczania. 

c) Rozwiązuje zadania schematyczne , typowe. Z pomocą nauczyciela dokonuje porównań, 

analizowania danych. 

d) Dokonuje uzasadnienia uogólnień z pomocą nauczyciela. Stosuje podstawową wiedzę 

w sytuacjach problemowych z pomocą nauczyciela. 

e) Uczeń nie systematycznie odrabia prace domowe, posiada luki wiadomościach w materiale 

bieżącym, nie zawsze bierze aktywny udział na lekcji, przynosi na lekcje potrzebne materiały. 

 

Ocena dopuszczająca: 
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a) Uczeń opanował treści nauczania niezbędne w uczeniu matematyki. Ma braki 

w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a także 

w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych, ale uczestniczy w zajęciach 

wyrównawczych, nie zawsze odrabia prace domowe 

b) Nie rozumie uogólnień i nie umie śledzić podstawowych rozumowań. 

c) Uczeń ma problem w rozwiązywaniu zadań schematycznych, typowych. 

d) Nie potrafi stosować wiedzy w praktyce. 

e) Nie potrafi rozwiązywać zadań schematycznych. 

 

Ocena niedostateczna: 

a) Uczeń wykazuje brak podstawowych wiadomości programowych. 

b) Nie rozumie podstawowych wiadomości. 

c) Nie umie stosować wiedzy w sytuacjach typowych. Nie potrafi rozwiązywać zadań nawet 

o najmniejszym stopniu trudności. 

d) Nie potrafi rozwiązywać zadań schematycznych. 

e) Uczeń nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie wykazuje 

chęci osiągnięcia podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych, nie jest w stanie nawet 

z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań wymagających elementarnych wiadomości z 

matematyki na poziomie danej klasy.  

 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Sprawdzanie poziomu i umiejętności uczniów odbywa się w formie:  

 

 a)   pisemnej : 

- prace klasowe  

-  kartkówki 

- prace domowe  

- rozwiązywanie trudnych, nietypowych zadań i tzw. „zadań dla chętnych”, czyli   zadań 

dodatkowych 

- przygotowanie pomocy(materiałów) typu: modele, plansze itd. 

- udział w konkursach 

 

b) ustnej: 

Kryteria oceny ustnej: zawartość rzeczowa, stosowanie języka matematycznego, sposób 

prezentacji - umiejętność formowania myśli. Dodatkowe pytania naprowadzające powodują 

obniżenie oceny. 

 

c) aktywność uczniów na lekcji: 

- za częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi uczeń otrzymuje 

"+'':  

5 plusów – bdb 
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4 plusy – db (na życzenie ucznia) 

3 plusy – dst (na życzenie ucznia) 

 - praca w grupach  

- zaangażowanie w pogłębianie wiedzy matematycznej 

- przygotowanie do lekcji tj. zeszyt, przybory itd.  

 

4)  Zasady organizowania i oceniania prac ucznia na lekcji matematyki 

 

a) Praca klasowa podsumowująca dział programowy - jest formą sprawdzenia wiedzy z 

wyznaczonej partii materiału, trwa 1 godzinę lekcyjną(45 minut), i jest obowiązkowa dla 

ucznia 

• o terminie pracy klasowej nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, 

dokonując wpisu do dziennika a uczniowie zapisują tę informację w zeszytach 

• pracę klasową poprzedza lekcja utrwalająca 

• uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania  

• punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie według skali:  

100% - 98% ocena celująca, 

97% - 91% ocena bardzo dobra, 

90% - 75% ocena dobra, 

74% -51% ocena dostateczna, 

50% - 31% ocena dopuszczająca, 

30% - 0% ocena niedostateczna. 

 

• uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni  

• jeżeli uczeń był nieobecny na zapowiedzianej pracy klasowej, to pisze ją na kolejnej lekcji. 

 

Z niektórych działów uczniowie mogą mieć zadane projekty, które zastępują pisemną pracę 

klasową. Przy ocenie projektów będzie brana pod uwagę poprawność merytoryczna pracy 

oraz jakość wykonanej pracy.  

 

b) Kartkówka- obejmuje treści edukacyjne i umiejętności z 1-3 ostatnich lekcji  trwa 10 – 15 

minut: 

 jest zapowiadana; 

 można poprawiać oceny z kartkówek; 

 oceny są ocenami opisowymi. 

 

d) Prace domowe – na bieżąco zadawane, sprawdzane i oceniane oceną opisową. 

 

e) Prace dodatkowe – zadawane w ustalonym czasie; ocena zależy od stopnia trudności 

zadania.  

 

5) Sposoby poprawiania prac pisemnych:  
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 uczeń ma możliwość poprawienia ocen z prac klasowych i kartkówek w ciągu 2 

tygodni po oddaniu pracy w wyznaczonym wolnym czasie ucznia i nauczyciela;  

 uczeń nieobecny na pracy klasowej z powodu uzasadnionej nieobecności zobowiązany 

jest do napisania zaległych prac pisemnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 

 uczeń poprawia tylko raz daną pracę pisemną; jeżeli otrzyma ocenę gorszą od 

pierwotnej, to gorsza ocena też jest wpisywana do dziennika;  

 nauczyciel może stworzyć uczniowi możliwość poprawienia dowolnej liczby ocen z 

pracy pisemnej jeśli:  

 uczeń systematycznie uczęszcza na lekcje; 
 wykonuje polecenia nauczyciela; 

 bierze aktywny udział na lekcji na miarę swoich możliwości; 

 uczeń za celowe utrudnianie prowadzenia lekcji oraz utrudnianie uczenia się innym 

traci możliwość poprawiania oceny; 

 zatrzymanie przez ucznia pracy pisemnej (nie oddanie) jest równoznaczne 

z otrzymaniem oceny niedostatecznej; 

 ściąganie na pracy pisemnej równoznaczne jest z otrzymaniem 0 punktów bez 

możliwości poprawy pracy w dodatkowym terminie; 

 pod koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych;  

 jeśli nauczyciel ma podstawy przypuszczać, że uczeń „ściągał” na pracy pisemnej, to 

ma prawo zapytać danego ucznia z materiału obowiązującego na pracy pisemnej (na 

następnej lekcji lub bezpośrednio przed oddaniem sprawdzianu); 

 sprawdzane i oceniane prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczące oceniania 

jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do końca roku szkolnego;  

 

 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

a) przy wystawianiu oceny semestralnej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia;  

b) oceny semestralne (roczne) z matematyki nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

z zachowania i odwrotnie;  

c) jeśli w ciągu semestru uczeń nie próbuje poprawić żadnej oceny cząstkowej oraz oceny ze  

sprawdzianów i prac klasowych (najmniej dwie) traci prawo do poprawienia przewidywanej 

oceny semestralnej (rocznej). 

 

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia w 

ciągu semestru. 
 

Uczeń na ocenę semestralną pracuje przez cały semestr i nie ma możliwości poprawy 

ocen tuż przed wystawieniem oceny na koniec semestru. 

 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Ocenianie bieżące: oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego na bieżąco. 
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2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach – motywowanie uczniów do 

dalszej pracy, wskazywanie słabych punktów ucznia. 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących - dostarczenia rodzicom 

(prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 

Uczeń może w każdym momencie poprosić nauczyciela o pomoc. Jeżeli nie uda się 

wyjaśnić uczniowi wszystkiego na lekcji, uczeń może przyjść do nauczyciela na konsultacje 

(w terminie ustalonym wspólnie przez ucznia i nauczyciela).  

 

Dla uczniów z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej stosuje się dostosowania 

zgodnie z opinią z poradni.  

 

VIII. Inne postanowienia 

 Uczeń ma prawo do trzech nie przygotowań do lekcji w ciągu jednego semestru, o ile 

zgłosi ten fakt przed lekcją, to nie ponosi żadnych konsekwencji (oprócz znaku np). Nie 

dotyczy to jednak lekcji, na których nauczyciel zaplanował pracę klasową lub kartkówkę. 

 Nieprzygotowanie do lekcji to także brak zeszytu oraz brak przyborów koniecznych 

do pracy na lekcji. 

 W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w 

przygotowaniu się ucznia do lekcji, również nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli są one 

potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica  (opiekuna) przed lekcją. 

 Za odmowę pracy na lekcji (nie wykonywanie poleceń nauczyciela) uczeń może 

otrzymać ocenę niedostateczną. 

 Za ciągłe przeszkadzanie na lekcji uczeń otrzymuje zadania karne, które musi 

rozwiązać na następną lekcję (nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania).  
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Przedmiot: technika – wychowanie komunikacyjne 

Nauczyciel: Marzena Getner 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania techniki  

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego programu nauczania 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

• posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza materiał przewidziany 

programem, 

• potrafi stosować wiadomości w sytuacji nietypowej, 

• umie formułować problemy, 

• proponuje rozwiązania oryginalne, 

• osiąga sukcesy w konkursach technicznych, 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

• potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu problemów, 

• jest samodzielny (korzysta z różnych źródeł informacji), 
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Ocena dobra 

Uczeń: 

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone pro-gramem, 

• poprawnie stosuje wiadomości w rozwiązywaniu typowych problemów, 

• potrafi bezpiecznie wykonać zaplanowane doświadczenie, 

• prawidłowo posługuje się narzędziami, przyborami, sprzętem technicznym, 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

• potrafi zastosować wiadomości w rozwiązywaniu typowych zadań z pomocą 

nauczyciela, 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

• uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki 

te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

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

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

• uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego 

kształcenia, 

• nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności z pomocą nauczyciela, 

• nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

1. Formy aktywności podlegające ocenie: 

 prace klasowe, testy, kartkówki, 
 ćwiczenia praktyczne, 
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 praca w grupie, 
 zadania domowe, 
 znajomość i przestrzeganie podstawowych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 
 przygotowanie do zajęć. 

 

za częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi uczeń otrzymuje "+'':  

3 plusy – bdb 

2 plusy – db (na życzenie ucznia) 

 

2. Praca klasowa podsumowująca dział programowy - jest formą sprawdzenia wiedzy z 

wyznaczonej partii materiału, trwa 1 godzinę lekcyjną(45 minut), i jest obowiązkowa dla 

ucznia 

 o terminie pracy klasowej nauczyciel powiadamia uczniów z  tygodniowym 
wyprzedzeniem, dokonując wpisu do dziennika  a uczniowie zapisują tę informację w 

zeszytach 

 pracę klasową poprzedza lekcja utrwalająca 

 uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania  

 punkty uzyskane z prac klasowych  przeliczane są na stopnie według skali:  

100% - 98% ocena celująca, 

97% - 91% ocena bardzo dobra, 

90% - 75% ocena dobra, 

74% -51% ocena dostateczna, 

50% - 31% ocena dopuszczająca, 

30% - 0% ocena niedostateczna. 

 

 uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni  

 jeżeli uczeń był nieobecny na zapowiedzianej pracy klasowej, to pisze ją na kolejnej 
lekcji. 

 

 

3. Kartkówka- obejmuje treści edukacyjne i umiejętności z 1-3 ostatnich lekcji  trwa 10 – 15 

minut  

 kartkówka jest zapowiadana; 

 można poprawiać oceny z kartkówek; 
 

4. Prace domowe – na bieżąco zadawane, sprawdzane i oceniane. 

Ocena za pracę wykonaną samodzielnie w domu zależy od: 

 jakości rozwiązania; 
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 estetyki rozwiązania. 

 

5. Prace dodatkowe – zadawane w ustalonym czasie; ocena zależy od stopnia trudności 

zadania.  

6.  Przy dokonywaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne uzdolnienia ucznia, 

jego operatywność, sprawność intelektualną oraz jego praktyczne działanie. 

7. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brakujące oceny z prac klasowych .  

8. Uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie  tylko raz w ciągu semestru.  

9. Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia na każdą lekcję zeszytu przedmiotowego.  

10. Do egzaminu na kartę rowerową dopuszczeni są wyłącznie uczniowie, którzy na koniec 
roku szkolnego otrzymają co najmniej ocenę dostateczną.  

11. Sposoby poprawiania prac pisemnych:  

 uczeń ma możliwość poprawienia ocen z prac klasowych (niższą od bdb) w ciągu 2 
tygodni po oddaniu pracy w wyznaczonym wolnym czasie ucznia i nauczyciela;  

 uczeń nieobecny na pracy klasowej z powodu uzasadnionej nieobecności zobowiązany 
jest do napisania zaległych prac pisemnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 

 uczeń poprawia tylko raz daną pracę pisemną; jeżeli otrzyma ocenę gorszą od 
pierwotnej, to gorsza ocena też jest wpisywana do dziennika;  

 nauczyciel może stworzyć uczniowi możliwość poprawienia dowolnej liczby ocen z 
pracy pisemnej jeśli:  

 uczeń systematycznie uczęszcza na lekcje; 

 wykonuje polecenia nauczyciela; 

 bierze aktywny udział na lekcji na miarę swoich możliwości; 

 uczeń za celowe utrudnianie prowadzenia lekcji oraz utrudnianie uczenia się innym 
traci możliwość poprawiania oceny; 

 zatrzymanie przez ucznia pracy pisemnej (nie oddanie) jest równoznaczne 

z otrzymaniem oceny niedostatecznej; 

 ściąganie na pracy pisemnej równoznaczne jest z otrzymaniem 0 punktów bez 
możliwości poprawy pracy w dodatkowym terminie; 

 pod koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych;  

 jeśli nauczyciel ma podstawy przypuszczać, że uczeń „ściągał” na pracy pisemnej, to 
ma prawo zapytać danego ucznia z materiału obowiązującego na pracy pisemnej (na 

następnej lekcji lub bezpośrednio przed oddaniem sprawdzianu); 

 sprawdzane i oceniane prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczące oceniania 
jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do końca roku szkolnego;  

 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

 a) przy wystawianiu oceny semestralnej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia;  
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b) oceny semestralne (roczne) z matematyki nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z 

zachowania i odwrotnie;  

c) jeśli w ciągu semestru uczeń nie próbuje poprawić żadnej oceny cząstkowej oraz oceny ze  

sprawdzianów i prac klasowych (najmniej dwie) traci prawo do poprawienia przewidywanej 

oceny semestralnej (rocznej). 

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu 

semestru. 

Uczeń na ocenę semestralną pracuje przez cały semestr i nie ma możliwości poprawy 

ocen tuż przed wystawieniem oceny na koniec semestru. 

 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Ocenianie bieżące: oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego na bieżąco. 

2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach – motywowanie uczniów do 

dalszej pracy, wskazywanie słabych punktów ucznia. 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących - dostarczenia rodzicom 

(prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

Uczeń może w każdym momencie poprosić nauczyciela o pomoc. Jeżeli nie uda się wyjaśnić 

uczniowi wszystkiego na lekcji, uczeń może przyjść do nauczyciela na konsultacje (w 

terminie ustalonym wspólnie przez ucznia i nauczyciela).  

Dla uczniów z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej stosuje się dostosowania 

zgodnie z opinią z poradni.  

 

VIII. Inne postanowienia 

 Uczeń ma prawo być raz nieprzygotowanym do lekcji w ciągu jednego semestru, o ile 
zgłosi ten fakt przed lekcją, to nie ponosi żadnych konsekwencji (oprócz znaku np). Nie 

dotyczy to jednak lekcji, na których nauczyciel zaplanował pracę klasową, sprawdzian lub 

kartkówkę. 

 Nieprzygotowanie do lekcji to także brak zeszytu oraz materiałów potrzebnych na 
lekcję. 
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 W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w 

przygotowaniu się ucznia do lekcji, również nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli są one 

potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica  (opiekuna) przed lekcją. 

 Za odmowę pracy na lekcji (nie wykonywanie poleceń nauczyciela) uczeń może 
otrzymać ocenę niedostateczną. 

 Za ciągłe przeszkadzanie na lekcji uczeń otrzymuje na zadanie domowe projekt, który 
musi przygotować na następną lekcję (nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania). 

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: Fizyka 

Nauczyciel: Maria Zienkiewicz  - Klenk  

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania fizyki w klasach 

7-8 szkoły podstawowej 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 

 

Ocena celująca: 

Uczeń w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawę programową. Samodzielnie i 

twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Posiada dodatkową wiedzę 

zaczerpniętą z różnych źródeł informacji i osiąga sukcesy w olimpiadach fizycznych na 

szczeblu okręgowym lub krajowym.  

Ocena bardzo dobra: 
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Uczeń w stopniu wystarczającym opanował materiał podstawy programowej. Samodzielnie 

potrafi interpretować problemy i procesy . Wykorzystuje różne źródła informacji i wiedzę z 

różnych dziedzin nauki. Chętnie podejmuje się prac dodatkowych. 

Ocena dobra: 

Uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Inspirowany przez nauczyciela potrafi 

samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności. Potrafi dostrzec zależności 

przyczynowo - skutkowe. Wykazuje się aktywnością na lekcjach, systematycznie odrabia 

zadania domowe. 

Ocena dostateczna: 

Wiedza ucznia obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności. Przy pomocy nauczyciela 

jest on w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia. Nie potrafi łączyć zagadnień  w 

logiczne ciągi i dokonywać ujęć problemowych. Podejmuje próby wykonania zadań. Rzadko 

przejawia aktywność na lekcjach. 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń ma duże braki w wiedzy. Przy biernej postawie na lekcjach wykazuje chęć do 

współpracy i odpowiednio motywowany potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste 

polecenia. Stara się systematycznie odrabiać zadania. 

Ocena niedostateczna: 

Otrzymuje ją uczeń, który ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy. Nie 

rozumie prostych poleceń. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć 

fragmentarycznej wiedzy. Wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki, częsty brak 

zadań, aktywności na lekcji. 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

1. Ocenianie odbywa się systematycznie. Uczeń otrzymuje oceny za odpowiedzi ustne, 
samodzielne prace pisemne. 

2. Każdy dział programowy kończy się sprawdzianem, który jest obowiązkowy dla 
wszystkich uczniów 

3. Sprawdzian jest zapowiadany  najpóźniej tydzień wcześniej. 
4. Kartkówka z trzech ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi  
5. Termin oddania prac pisemnych do 14 dni. 

6. Uczeń może być w semestrze  2 razy nieprzygotowany i nie ma to wpływu na ocenę 
końcową. Brak przygotowania uczeń zgłasza przed zajęciami. Wyjątkiem są 

zapowiedziane prace pisemne. 

7. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, powoduje 
wystawienie oceny niedostatecznej. 

8. Brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego może spowodować wystawienie 
bieżącej oceny niedostatecznej. 

9. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów, prace domowe ilościowo.  
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10. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu termin zostanie ponownie 

ustalony z klasą ( nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie). 

11. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na sprawdzianie, pisze go w terminie ustalonym 

przez nauczyciela w terminie 2 tygodni od oddania prac. Uczeń powinien ustalić się z 

nauczycielem  konkretny termin.  

12. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia podczas sprawdzianu powoduje 
wystawienie oceny niedostatecznej. 

13. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna i 
może odbywać się w ciągu 2 tygodni od oddania prac. Uczeń pisze ją tylko raz. Ocenę 

uzyskaną  

z poprawy wpisuje się do dziennika, obok stopnia, który jest poprawiany. Jeśli ocena 

jest korzystniejsza dla ucznia, poprzednia ocena jest również brana pod uwagę przy 

wystawianiu oceny semestralnej. 

14. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek ją uzupełnić we własnym zakresie 

(dowiedzieć się jaki był temat, następnie przeczytać temat w podręczniku. W 

przypadku trudności lub wątpliwości zapytać nauczyciela) 

15. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania punktów uzyskanych z prac klasowych 
i sprawdzianów na stopnie według następujących progów procentowych: 

100% - 94% ocena bardzo dobra, 

93% - 75% ocena dobra, 

74% -51% ocena dostateczna, 

50% - 31% ocena dopuszczająca, 

30% - 0% ocena niedostateczna. 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który zdobył maksymalną liczbę punktów   

16. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy – ściąganie, spisywanie, plagiat itd., 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a o prawie do poprawy oceny decyduje 

nauczyciel.  

17. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności, nauczyciel może wymagać 

zaliczenia materiału obejmującego zakres sprawdzianu na najbliższych zajęciach, 

na których uczeń jest obecny lub w innym ustalonym terminie. 

18.   Sprawdzian pisemny (pisemna praca kontrolna) jest obowiązkowy. Jeżeli z przyczyn 
losowych uczeń nie może go napisać w wyznaczonym terminie, powinien to uczynić 

w ciągu tygodnia od powrotu do Szkoły. W szczególnych przypadkach termin ten 

może być wydłużony po  uzgodnieniu z nauczycielem.  

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

 Ocena końcowa zostanie wystawiona z co najmniej 4 ocen cząstkowych, przy czym 

największe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, a następnie z odpowiedzi ustnych. Pod 

uwagę zostanie wzięta systematyczność pracy ucznia i jego aktywność na lekcji 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Ocenianie bieżące. 
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2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących. 

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

Dla uczniów posiadających opinie przewiduje się dostosowanie metod pracy do wskazań 

PPP. 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

Przedmiot: Język polski 

Nauczyciel: Agnieszka Świderska  

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy IV: 

 

Ogólne kryteria dotyczące wiadomości i umiejętności, jakie uczeń powinien opanować  

w drugim etapie edukacyjnym: 

Aby uzyskać ocenę: 

 dopuszczającą – uczeń powinien opanować minimum zakresu treści kształcenia 

niezbędnej w dalszym nauczaniu, rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności, wyjaśniać przy pomocy nauczyciela podstawowe pojęcia; 

dostateczną – uczeń powinien wykazywać się aktywnością, czytać utwory poprawnie  

i  ze zrozumieniem, dostrzegać najprostsze związki przyczynowo – skutkowe, odszukiwać w 

tekście najistotniejsze informacje, rozpoznawać intencję mówiącego, znać podstawowe 

pojęcia gramatyczne, recytować zadane teksty literackie; 

dobrą – uczeń powinien korzystać ze słowników i encyklopedii, wypowiadać się o 

utworach literackich, posługując się odpowiednim słownictwem, płynnie i głośno czytać, 

tworzyć różne formy wypowiedzi, rozpoznawać części mowy i zdania, dostrzegać różnice 

między głoską a literą, poprawnie dzielić wyrazy na sylaby, akcentować, wyodrębniać cząstki  

słowotwórcze; 

bardzo dobrą – uczeń powinien wykazać się nie tylko dużą wiedzą, ale też potrafić 

samodzielnie wyciągać wnioski, nazywać własne uczucia i wrażenia, uzasadniać własne 

stanowisko, określać funkcje elementów tekstu, redagować różne formy wypowiedzi z 

zastosowaniem reguł ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych; 
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celującą – uczeń powinien samodzielnie rozwijać zainteresowania, wykazywać się 

wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania danej klasy, uczestniczyć 

i odnosić sukcesy w konkursach przedmiotowych, odznaczać się elokwencją i kulturą języka 

w przekazywaniu wiadomości.   

 

Szczegółowe osiągnięcia ucznia klasy IV w odniesieniu do podstawy programowej: 

 

Słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie: 

-sprawnie czyta głośno i cicho, 

- określa temat i główną myśl utworu, 

-odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych, wyrażone wprost i 

pośrednio, fikcję od rzeczywistości, realizm od fantastyki, prawdę od fałszu, 

- dostrzega relacje miedzy częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie, akapity), 

- korzysta z informacji zawartych w słownikach( przede wszystkim słowniku 

ortograficznym), 

- rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, mimika, postawa), 

- nazywa swoje reakcje czytelnicze, 

- charakteryzuje i ocenia bohaterów,  

- rozumie pojęcia nadawcy i odbiorcy, 

- rozpoznaje intencje wypowiedzi (pyta, odpowiada, informuje, prosi), 

- zna właściwości opisu, komiksu, przysłowia, opowiadania, listu, dialogu, przepisu, życzeń, 

zaproszenia, ogłoszenia, innych prostych form użytkowych, 

- dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej, 

- formułuje pytania do tekstu,  

-uczestniczy w rozmowie, słucha uważnie, mówi na temat,  

- tworzy wypowiedzi pisemne zgodne z cechami gatunkowymi i poprawne kompozycyjnie   

(list, baśń, plan, zaproszenie, ogłoszenie, opis, opowiadanie, pozdrowienia, życzenia, 

notatka), 

- czyta lektury, wykazuje się ich znajomością i analizuje podstawowe elementy świata 

przedstawionego,  



                                                                  
Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Kudowie – Zdroju  
57-350  Kudowa – Zdrój,  ul. Słone 72 
Tel. 74  866 12 64,  

  zsskudowa@o2.pl  ,www.szkolaslone.pl   
 

- operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (np.: dom, rodzina, szkoła..), 

- rozumie terminy związane z radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą, 

- dostrzega różnice miedzy językiem potocznym, językiem literatury oraz językiem regionu, 

- recytuje wyraźnie i wyraziście, 

- zna i rozumie terminy: bohater, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz  

dźwiękonaśladowczy, rym, rytm, strofa, wers, baśń, opowiadanie, poezja, proza,  

- odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, 

równoważniki zdań. 

 

Nauka o języku: 

- rozumie pojęcia: nadawca i odbiorca (adresat wypowiedzi), komunikat, zna różne sposoby 

porozumiewania się, 

- rozpoznaje intencje wypowiedzi, 

- zna odmienne i nieodmienne części mowy i podstawowe kategorie fleksyjne (odmiana 

rzeczownika, czasownika, przymiotnika), 

- wskazuje i redaguje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe,  poprawnie 

stosuje interpunkcję w takich zdaniach, 

- wskazuje i redaguje, przekształca: zdania i równoważniki zdań, 

- dostrzega związki wyrazów w zdaniu, 

- rozumie rolę orzeczenia, 

- zna rodzaje głosek, liczy głoski i litery w wyrazach, poprawnie dzieli na sylaby, 

- przestrzega zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. 

 

Na lekcjach języka polskiego kontroli i ocenie ( w tym także ocenie opisowej ) podlegają: 

- aktywność i zaangażowanie uczniów- nie mniej niż 3 oceny w semestrze, 

- ustne wypowiedzi – nie mniej niż 2 oceny w semestrze, 

- technika czytania i rozumienie tekstu – nie mniej niż 3 oceny w semestrze, 

- recytacje – 2 oceny w semestrze, 

- wypracowania klasowe, pisemne wypowiedzi ( formy gatunkowe wypowiedzi pisemnych 

poznawane na lekcjach języka polskiego ) – 4 oceny w semestrze, 
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- testy sprawdzające – 2 oceny w semestrze, 

- dyktanda – 2 - 4 ocen w semestrze, 

- praca w grupach – 2 oceny w semestrze, 

- zeszyt przedmiotowy w szerokie linie 96 lub więcej kartek w formacie A5 (jeden gruby 

zeszyt na cały rok szkolny, dokumentujący całoroczną pracę ucznia). Nie dopuszcza się 

sytuacji zmiany zeszytu w ciągu roku szkolnego, można dokleić kolejny zeszyt do 

poprzedniego, jeśli się skończy – 1 ocena w semestrze, 

- czytelnictwo:  

a) znajomość lektur omawianych w semestrze, zaangażowanie – aktywność w czasie zajęć, na 

których omawiane są lektury – 4 oceny w semestrze,  

b) wywiązywanie się z zadania polegającego na czytaniu  dodatkowych, wybranych przez 

ucznia książek i sporządzaniu notatki na ich temat zawierającej streszczenie oraz własną 

ocenę ( jedna książka w miesiącu), 

- zadania domowe i przygotowanie do zajęć – 3 – 4 oceny w semestrze. 

 

Uczniowie za swoje: - zaangażowanie, -aktywność, -poprawnie wykonane zadania w klasie i 

w domu, -wypowiedzi ustne i pisemne mogą otrzymywać PIEGI – kolorowe kółeczka – 

odpowiednik punktów. Uczeń klasy IV za osiem piegów otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 

uczeń klasy V – za dziesięć, uczeń klasy VI – za dwanaście, uczeń klasy VII i VIII za 

trzynaście. 

Kryteria ocen za dyktando:  

0 bł. – celujący, 

1 bł. – bardzo dobry, 

2 bł. – dobry, 

3 – 4 bł. – dostateczny, 

5 – 6 bł. – dopuszczający,  

7 i więcej bł. – niedostateczny.  

Przy ocenie recytacji nauczyciel bierze pod uwagę: 

- pamięciowe opanowanie tekstu, 

- zrozumienie tekstu, 

- interpretacje głosowa (wyrażanie uczuć, intonacja, akcent, oryginalność, zaangażowanie). 
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Zadania domowe mogą być pisemne, ustne lub polegać na przygotowaniu określonych 

materiałów na zajęcia. Zadanie domowe podlega ocenie ( w tym także opisowej) lub 

punktacji (piegi). 

W wypowiedzi ustnej ocenie podlegają: 

- znajomość zagadnienia, 

- samodzielność wypowiedzi,  

- kultura języka, bogactwo i różnorodność słownictwa, 

- precyzja, jasność, oryginalność wypowiedzi. 

Praca w grupie. Ocenie podlegają: 

- planowanie i organizowanie  pracy grupowej, 

- wywiązywanie się z powierzonych ról, 

- rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, 

- efekty współdziałania. 

 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego w szerokie linie 96 lub więcej kartek w formacie 

A5 (jeden gruby zeszyt na cały rok szkolny, dokumentujący całoroczną pracę ucznia). 

Nie dopuszcza się sytuacji zmiany zeszytu w ciągu roku szkolnego, można dokleić 

kolejny zeszyt do poprzedniego, jeśli się skończy: 

ocena Kryteria 

celujący -zeszyt bardzo staranny, 

- wyraźnie widoczna samodzielność, 

inicjatywa i pomysł ucznia na charakter 

zeszytu, 

-pełne notatki i prace domowe, 

-brak błędów, 

bardzo dobry - zeszyt bardzo staranny, 

-pełne notatki i zadania domowe, 

- brak błędów przy przepisywaniu z tablicy i 

w samodzielnych pracach, głównie błędów 

ortograficznych, 

dobry - zeszyt staranny, 
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-pełne notatki i prace domowe, 

- nieliczne błędy, 

- brak błędów przy przepisywaniu z tablicy, 

dostateczny - zeszyt w miarę staranny, 

- niewielkie braki w notatkach, zadaniach 

domowych, 

- liczne błędy, także przy przepisywaniu, 

dopuszczający - zeszyt niestaranny ( niestaranne pismo), 

- znaczne braki w notatkach i zadaniach 

domowych, 

- liczne błędy przy przepisywaniu, 

niedostateczny - zeszyt niestaranny (niestaranne, niedbałe 

pismo) 

-brak notatek, brak zadań domowych, 

- bardzo duża liczba błędów. 

 

Prace pisemne. 

 

celujący b. dobry dobry dostatecz. dopuszcz. niedostat. 

- temat 

wyczerpany, 

wzbogacony 

o własne 

przemyślenia 

-trafny dobór 

materiału, 

-wykroczenie 

poza kanon 

lektur, 

-brak błędów 

rzeczowych, 

-interpretacja 

-temat 

wyczerpany, 

wzbogacony o 

własne 

przemyślenia, 

-uwzględnie- 

nie 

podstawowe- 

go kanonu 

lektur, 

-trafny dobór 

materiału, 

-temat 

prawie  

wyczer- 

pany, 

-małe 

odstępstwa 

od tematu, 

-dobór 

materiału 

trafny, ale 

zawężony, 

-brak 

-częściowa 

zgodność z 

tematem, 

-dobór 

materiału 

dość ubogi, 

-brak 

błędów 

rzeczowych, 

-poprawna 

interpretacja

, ale bez 

samodziel- 

-nawiązania 

do tematu, 

-materiał 

ubogi lub 

bardzo 

ograniczony, 

-brak błędów 

rzeczowych, 

-interpretacja 

powierzchow

na, bez 

wnioskowa- 

-praca nie na 

temat, 

-niewłaściwy 

dobór 

materiału, 

-błędy 

rzeczowe, 

-interpretacja 

niezgodna z 

tematem, 

-brak 

świadomości 
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utworów 

samodzielna i 

wnikliwa, 

-sądy 

dojrzałe, 

-odczytanie 

metaforyczne 

-świadomie 

wybrana 

forma, 

-kompozycja 

uporządkowa

na, 

logiczna, 

-literackość 

wypowiedzi, 

-styl 

obrazowy, 

podkreślają- 

cy 

indywidua- 

lność 

piszącego, 

-składnia 

urozmaicona, 

-bogactwo 

języka, 

-praca 

estetyczna, 

-pismo 

czytelne, 

-język, 

ortografia 

bezbłędne, 

-nieliczne 

-brak błędów 

rzeczowych, 

-interpretacja 

utworów 

samodzielna i 

wnikliwa, 

-samodzielne 

oceny, 

-odczytanie 

metaforyczne, 

-konsekwen- 

tna realizacja 

określonej 

formy, 

-wypowiedź 

kompozycyj- 

nie spójna, 

przejrzysta, 

-elementy 

oryginalności, 

-styl 

urozmaicony, 

barwny, 

bogaty, 

-bogactwo 

języka, 

-praca 

estetyczna, 

-pismo 

czytelne, 

-1 błąd 

językowy, 1 

ortograficzny, 

nieliczne 

interpunkcyj- 

błędów 

rzeczo- 

wych, 

-interpre- 

tacja samo- 

dzielna, 

-próba  

formuło- 

wania 

sądów i  

ocen, 

-realizacja 

określonej 

formy, 

-wypowiedź 

spójna, 

logiczna, 

poprawna, 

-styl 

poprawny, 

zróżnicowa

ny 

-składnia 

poprawna, 

-układ 

graficzny 

poprawny, 

-1 błąd ort i 

1 błąd 

językowy na 

stronie. 

nych ocen, 

-realizacja 

formy bez 

głębszej jej 

świadomo- 

ści 

-wypowiedź 

logiczna, ale 

kompozycja 

lekko 

zakłócona, 

-mało 

zróżnicowa- 

ny styl, 

-niepora- 

dność 

składniowa, 

-niezbyt 

bogate 

słownictwo, 

-układ 

graficzny z 

błędami, 

-2 błędy 

językowe, 2 

ort na 

stronie, 

kilka 

błędów 

interpunkcyj

nych. 

 

nia, 

-elementy 

formy, 

-wyraźnie 

zakłócona 

kompozycja, 

-brak 

spójności i 

logiki, 

-poprawne, 

ale ubogie 

słownictwo, 

-błędy 

składniowe, 

które nie 

wykluczają 

jednak 

zrozumienia 

tekstu, 

-poważne 

błędy w 

układzie 

graficznym, 

-sporo błędów 

językowych, 

ort. , 

interpunk. 

formy, 

-brak 

spójności i 

logiczności, 

-liczne 

powtórzenia, 

-ubogie 

słownictwo, 

-błędy 

składniowe 

wykluczają 

zrozumienie 

tekstu, 

-brak 

świadomości 

sensu układu 

graficznego, 

-błędy 

językowe 

utrudniają 

zrozumienie 

tekstu, 

-liczne błędy 

ort., 

Interpunk.  
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błędy 

interpunkcyj

ne. 

 

ne. 

 

Przy ocenianiu wypracowań klasowych nauczyciel może stosować ocenę z wykorzystaniem 

skali stopniowej lub ocenę opisową. 

  

ZASADY OCENIANIA 

1. Ocenianiu w skali stopniowej, punktowej (piegi) lub opisowej podlegają 
wiadomości i umiejętności ucznia. 

2. Ocenianiu w skali stopniowej, punktowej (piegi) lub opisowej podlegają wszystkie 

wymienione obszary aktywności ucznia. 

3. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców. Ocena może być uzasadniona na 
prośbę ucznia lub rodzica. 

4. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

podany jest zakres sprawdzanych wiadomości  i umiejętności (nacobezu). 

5. Kartkówki są  zapowiadane. 
6.  Sprawdziany z lektur są zapowiedziane na początku roku szkolnego i zawsze, w 

ciągu roku, otwierają cykl lekcji poświęconych na omówienie książki.  

7. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na sprawdzianie, sprawdzianie ze 

znajomości lektury, wypracowaniu klasowym, recytacji może je napisać lub 

powiedzieć w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie 

od powrotu do szkoły -  nie zawsze jest to konieczne, więc w takim przypadku 

(nieobecność usprawiedliwiona) należy zapytać nauczyciela. 

8. Sprawdzian, kartkówkę napisany na ocenę niedostateczną można poprawić. 

Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania 

informacji o ocenie. Nauczyciel ustala dodatkowy termin dla wszystkich chętnych. 

9. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu ze znajomości lektury nie podlega poprawie. 
10. Ocenę niedostateczną za nieprzygotowaną recytację można poprawić tylko raz, na 

kolejnej lekcji. 

11. Ocena niedostateczna za odpowiedź ustną uznana jest za poprawioną, jeśli kolejna 

odpowiedź ucznia jest pozytywna. 

12. Spisywanie ( ściąganie ) na sprawdzianach itp. jest jednoznaczne z otrzymaniem 
oceny niedostatecznej, której nie można poprawić. 

13. Ocena z poprawy jest wpisana do dziennika obok oceny ze sprawdzianu i nie 

powoduje anulowania oceny poprawianej. 

14. Uczeń ma prawo do jednego w semestrze zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. 

Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, 

niegotowość do odpowiedzi, brak podręcznika, brak lektury na lekcji, brak 

zaznaczonych, zadanych do domu cytatów, recytacja. 
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15. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania na lekcji, na której pisze: sprawdzian 

zapowiedziany wcześniej przez nauczyciela, sprawdzian z lektury, zapowiadaną 

kartkówkę, dyktando, pracę klasową. 

16. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania, które dotyczyłoby zadania – recenzji 

przeczytanej dodatkowej książki – jedna książka w miesiącu.  

17. Brak zaangażowania ze strony ucznia, zapominanie, niesystematyczność, brak 
przyborów, materiałów, podręczników, zeszytów, słowniczka ortograficznego jest 

jednoznaczne z oddaniem nauczycielowi PIEGA – odpowiednika punktu. 

18. Aktywność i pozytywna postawa ucznia przygotowanego do zajęć i pracowitego 
na lekcji jest nagradzana PIEGAMI – kolorowymi kółeczkami – odpowiednikami 

punktów ( w kl. IV 8 piegów = piątka, w kl. V -  10 piegów, w kl. VI – 12 piegów, 

w klasie VII i VIII – 13 piegów ). 

19. Brak zadania domowego , w zależności od ustaleń nauczyciela i rodzaju zadania, 
jest jednoznaczne z oddaniem 1 piega lub otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Zadanie domowe należy w każdym wypadku uzupełnić a także przynieść na 

kolejną lekcję z podpisem rodzica. 

20. Spisywanie zadań domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

21. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania (braku zeszytu), a zostanie zauważony jego 
brak, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

22. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 
23. Uczeń jest zobowiązany do posiadania: -(wybranego przez nauczyciela) 

obłożonego podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń, -słowniczka ortograficznego, -

brudnopisu, - własnych przyborów: długopisu z niebieskim lub czarnym tuszem, 

linijki, ołówka, kredek. 

            23. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego   w szerokie 

linie 96 lub więcej kartek formatu A5 (jeden gruby zeszyt na cały rok szkolny, 

dokumentujący całoroczną pracę ucznia). Nie dopuszcza się sytuacji zmiany zeszytu w 

ciągu roku szkolnego, można dokleić kolejny zeszyt do poprzedniego, jeśli się skończy 

           24.Ocena  niedostateczna za prowadzenie zeszytu nie podlega poprawie. 

25.Sposób informowania rodziców i ucznia o proponowanej ocenie śródrocznej i 

końcoworocznej oraz o zagrożeniu oceną niedostateczną odbywa się zgodnie  ze 

statutem szkoły. 

          25.Nie ocenia się ucznia po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń     

zobowiązany jest do zaliczenia materiału w terminie  uzgodnionym z nauczycielem. 

 

Obniżenie poziomu wymagań w zakresie prac pisemnych z języka polskiego dotyczy 

uczniów z klas IV – VIII posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w zakresie dysortografii oraz dysleksji: 

- szczególna uwagę zwraca się na zaangażowanie i wysiłek ucznia włożone w realizację 

zadań: 
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- uczeń powinien znać zasady ortografii przewidziane programem nauczania w danej klasie; 

- uczeń pisze tekst dyktanda taki, jak pozostali uczniowie, jednak jego praca nie podlega 

ocenie, a służy wykazaniu sfer ortografii, które powinny być uczynione przedmiotem 

ćwiczeń, służy jako materiał do indywidualnych ćwiczeń; dyktando może być punktowane 

tzw.  piegami; 

- w wypracowaniu błędy ort., leksykalne oraz zniekształcenie zapisu graficznego wyrazu nie 

są brane pod uwagę przy ocenie pracy, lecz służą jako materiał do indywidualnych ćwiczeń 

ucznia. 

 

Praca z uczniem słabym na lekcjach języka polskiego: 

- dostosowanie wymagań, trudności, tempa  pracy,  wielkości czcionki zadań 

do możliwości ucznia, 

- podawanie poleceń w prostszej formie, 

- unikanie trudnych, abstrakcyjnych pojęć, 

- odwoływanie się do przykładów, konkretów znanych z życia codziennego ucznia, 

- instruowanie indywidualne, 

- aktywizowanie uczniów słabszych w czasie wprowadzania łatwiejszych partii materiału, 

- jasno określone obowiązki ucznia a także cele zadań i ćwiczeń, 

- systematyczne sprawdzanie i ocenianie zadań domowych i prac wykonywanych przez 

ucznia, 

- kontakt, współpraca z rodzicami ucznia, 

- słowne pochwały, 

- stosowanie metod aktywizujących w czasie lekcji, 

- większa częstotliwość sprawdzania zadań domowych, zeszytów, notatek ucznia, 

- zróżnicowanie trudności zadań i pytań dla ucznia np. na sprawdzianie, 

- pytania sprawdzające rozumienie tematu podczas prowadzenia lekcji lub podsumowania 

lekcji, 

- zadania dla ucznia odnoszą się do podstawowych treści nauczania, 

- zróżnicowanie tematyczne prac, 

- przedstawienie tematu pracy w sposób przystępny z omówieniem szczegółów i udzielaniem 

wskazówek – indywidualna rozmowa, ocena opisowa, 
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- omawianie pozytywnych elementów realizowanego ćwiczenia, 

- rozmowa motywująca, 

- wydłużenie czasu na realizację ćwiczenia. 

 

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego: 

- indywidualizacja procesu nauczania z języka polskiego, 

- kształcenie twórczego, oryginalnego myślenia, 

- pogłębianie i poszerzanie wiedzy o zagadnienia wykraczające poza program nauczania – 

wyznaczanie dodatkowych zadań, 

- prezentacja na forum klasy lub szkoły indywidualnie przygotowanych i wykonanych 

dodatkowych zadań, 

- zachęcanie do czytania dodatkowej literatury, 

- prowadzenie fragmentów lekcji przez uczniów, 

- zachęcanie do wykorzystywania w pracy zróżnicowanych źródeł informacji oraz spotkań z 

ciekawymi ludźmi,  

- dyskusja jako fragment lekcji dla ucznia zdolnego, 

- swoboda w wyborze tematu pracy klasowej, 

- zachęcanie do udziału w różnorodnych konkursach, by prezentować swoje zdolności 

również poza szkołą. 

 

                                                          nauczyciel języka polskiego: Agnieszka Świderska 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 

 

Ogólne kryteria dotyczące wiadomości i umiejętności, jakie uczeń powinien opanować  

w drugim etapie edukacyjnym: 

Aby uzyskać ocenę:  
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 dopuszczającą – uczeń powinien opanować minimum zakresu treści kształcenia 

niezbędnej w dalszym nauczaniu, rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności, wyjaśniać przy pomocy nauczyciela podstawowe pojęcia; 

dostateczną – uczeń powinien wykazywać się aktywnością, czytać utwory poprawnie  

i  ze zrozumieniem, dostrzegać najprostsze związki przyczynowo – skutkowe, odszukiwać w 

tekście najistotniejsze informacje, rozpoznawać intencję mówiącego, znać podstawowe 

pojęcia gramatyczne, recytować zadane teksty literackie; 

dobrą – uczeń powinien korzystać ze słowników i encyklopedii, wypowiadać się o 

utworach literackich, posługując się odpowiednim słownictwem, płynnie i głośno czytać, 

tworzyć różne formy wypowiedzi, rozpoznawać części mowy i zdania, dostrzegać różnice 

między głoską a literą, poprawnie dzielić wyrazy na sylaby, akcentować, wyodrębniać cząstki  

słowotwórcze; 

bardzo dobrą – uczeń powinien wykazać się nie tylko dużą wiedzą, ale też potrafić 

samodzielnie wyciągać wnioski, nazywać własne uczucia i wrażenia, uzasadniać własne 

stanowisko, określać funkcje elementów tekstu, redagować różne formy wypowiedzi z 

zastosowaniem reguł ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych; 

celującą – uczeń powinien samodzielnie rozwijać zainteresowania, wykazywać się 

wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania danej klasy, uczestniczyć 

i odnosić sukcesy w konkursach przedmiotowych, odznaczać się elokwencją i kulturą języka 

w przekazywaniu wiadomości.   

 

Szczegółowe osiągnięcia ucznia klasy V w odniesieniu do podstawy programowej: 

 

Słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie: 

-sprawnie czyta głośno i cicho, 

- określa temat i główną myśl utworu, odczytuje sens przenośny i dosłowny, 

-odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych, wyrażone wprost i 

pośrednio, fikcję od rzeczywistości, realizm od fantastyki, prawdę od fałszu, 

- dostrzega relacje miedzy częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie, akapity), 

- korzysta z informacji zawartych w słownikach( przede wszystkim słowniku ortograficznym, 

słowniku wyrazów bliskoznacznych, słowniku wyrazów obcych, słowniku języka polskiego, 

słowniku poprawnej polszczyzny), 

- rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, mimika, postawa), 



                                                                  
Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Kudowie – Zdroju  
57-350  Kudowa – Zdrój,  ul. Słone 72 
Tel. 74  866 12 64,  

  zsskudowa@o2.pl  ,www.szkolaslone.pl   
 

- nazywa swoje reakcje czytelnicze, 

- charakteryzuje i ocenia bohaterów,  

- rozumie pojęcia nadawcy i odbiorcy, 

- rozpoznaje intencje wypowiedzi (pyta, odpowiada, informuje, prosi, przekonuje, zaprzecza, 

potwierdza, obiecuje, zaprasza, zachęca, przeprasza, odmawia),  

- zna właściwości opisu, komiksu, przysłowia, opowiadania, listu, dialogu, przepisu, życzeń, 

zaproszenia, ogłoszenia, instrukcji, pozdrowień, dedykacji i innych prostych form 

użytkowych, 

- dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej,  

- formułuje pytania do tekstu,  

-uczestniczy w rozmowie, słucha uważnie, mówi na temat,  

- tworzy wypowiedzi pisemne zgodne z cechami gatunkowymi i poprawne kompozycyjnie ( 

charakterystyka, sprawozdanie, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, list, baśń, plan, 

zaproszenie, ogłoszenie, opis, opowiadanie, pozdrowienia, życzenia, notatka), 

- czyta lektury, wykazuje się ich znajomością i analizuje podstawowe elementy świata 

przedstawionego,  

- operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (np.: dom, rodzina, szkoła, 

przyjaciele, mitologia..), 

- rozumie terminy związane z radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą, Internetem, 

- dostrzega różnice miedzy językiem potocznym, językiem literatury oraz językiem regionu, 

- recytuje wyraźnie i wyraziście, 

- zna i rozumie terminy: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz 

dźwiękonaśladowczy, rym, rytm, strofa, wers, baśń, opowiadanie, poezja, proza, powieść, 

nowela, podmiot liryczny, metafora, personifikacja,  

- odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, 

równoważniki zdań, zdania pojedyncze, zdania nierozwinięte, zdania rozwinięte, zdania 

złożone, 

-stosuje akcent wyrazowy i odpowiednią intonację. 

 

Nauka o języku: 

- rozumie pojęcia: nadawca i odbiorca (adresat wypowiedzi), komunikat, zna różne sposoby 

komunikowania się ludzi, 
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- rozpoznaje intencje wypowiedzi, 

- zna odmienne i nieodmienne części mowy i podstawowe kategorie fleksyjne (odmiana 

rzeczownika, czasownika, przymiotnika, liczebnika, zaimka), 

- wskazuje i redaguje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, pojedyncze 

i złożone, stosuje poprawnie interpunkcję w takich zdaniach, 

- wskazuje, redaguje i przekształca: zdania i równoważniki zdań, 

- dostrzega związki wyrazów w zdaniu, 

- rozumie rolę orzeczenia i podmiotu, 

- zna rodzaje głosek, liczy głoski i litery w wyrazach, poprawnie dzieli na sylaby, poprawnie 

przenosi wyrazy, 

- zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i stosuje je w swoich pracach pisemnych, 

zadaniach, ćwiczeniach. 

 

Na lekcjach języka polskiego kontroli i ocenie podlegają: 

- aktywność i zaangażowanie uczniów –nie mniej niż 3 oceny w semestrze, 

- ustne wypowiedzi – nie mniej niż 2 oceny w semestrze, 

- technika czytania i rozumienie tekstu – nie mniej niż 3 oceny w semestrze, 

- recytacje – 2 oceny w semestrze, 

- wypracowania klasowe, pisemne wypowiedzi ( formy gatunkowe wypowiedzi pisemnych 

poznawane na lekcjach języka polskiego ) – 4 oceny w semestrze, 

 – 4 oceny w semestrze, 

- testy sprawdzające- 2 oceny w semestrze, 

- dyktanda- 2-4 oceny w semestrze, 

- praca w grupach – 2 oceny w semestrze, 

- zeszyt przedmiotowy w szerokie linie 96 lub więcej kartek w formacie A5 (jeden gruby 

zeszyt na cały rok szkolny, dokumentujący całoroczną pracę ucznia). Nie dopuszcza się 

sytuacji zmiany zeszytu w ciągu roku szkolnego, można dokleić kolejny zeszyt do 

poprzedniego, jeśli się skończy – 1 ocena w semestrze, 

- czytelnictwo:  

a) znajomość lektur omawianych w semestrze, zaangażowanie – aktywność w czasie zajęć, na 

których omawiane są lektury – 4 oceny w semestrze,  
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b) wywiązywanie się z zadania polegającego na czytaniu  dodatkowych, wybranych przez 

ucznia książek i sporządzaniu notatki na ich temat zawierającej streszczenie oraz własną 

ocenę ( jedna książka w miesiącu), 

- zadania domowe i przygotowanie do zajęć – 3 – 4 oceny w semestrze. 

 

Uczniowie za swoje:- zaangażowanie, -aktywność, -poprawnie wykonane zadania w klasie i 

w domu, - wypowiedzi ustne i pisemne mogą otrzymywać PIEGI – kolorowe kółeczka – 

odpowiednik punktów. Uczeń klasy IV za osiem piegów otrzymuje ocenę bardzo dobrą, w 

klasie V za dziesięć, w klasie VI za dwanaście, w klasie VII i VIII za trzynaście. 

 

Kryteria ocen za dyktando: 

0 bł. – celujący, 

1 bł. – bardzo dobry, 

2 bł. – dobry, 

3 – 4 bł. – dostateczny, 

5 – 6 bł. – dopuszczający,  

7 i więcej bł. – niedostateczny. 

  

Przy ocenie recytacji nauczyciel bierze pod uwagę: 

- pamięciowe opanowanie tekstu, 

- zrozumienie tekstu,  

- interpretacje głosowa (wyrażanie uczuć, intonacja, akcent, oryginalność, zaangażowanie). 

 

Zadania domowe mogą być pisemne, ustne lub polegać na przygotowaniu określonych 

materiałów na zajęcia. Zadanie domowe podlega ocenie ( w tym także opisowej) lub 

punktacji (piegi). 

 

W wypowiedzi ustnej ocenie podlegają: 

- znajomość zagadnienia, 

- samodzielność wypowiedzi,  
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- kultura języka, bogactwo i różnorodność słownictwa, 

- precyzja, jasność, oryginalność wypowiedzi. 

 

Praca w grupie. Ocenie podlegają: 

- planowanie i organizowanie  pracy grupowej, 

- wywiązywanie się z powierzonych ról, 

- rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

- efekty współdziałania. 

 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego w szerokie linie 96 lub więcej kartek w formacie 

A5 (jeden gruby zeszyt na cały rok szkolny, dokumentujący całoroczną pracę ucznia). 

Nie dopuszcza się sytuacji zmiany zeszytu w ciągu roku szkolnego, można dokleić 

kolejny zeszyt do poprzedniego, jeśli się skończy:    

ocena Kryteria 

celujący -zeszyt bardzo staranny, 

- wyraźnie widoczna samodzielność, 

inicjatywa i pomysł ucznia na charakter 

zeszytu, 

-pełne notatki i prace domowe, 

-brak błędów, 

bardzo dobry - zeszyt bardzo staranny, 

-pełne notatki i zadania domowe, 

- brak błędów przy przepisywaniu z tablicy i 

w samodzielnych pracach, głównie błędów 

ortograficznych, 

dobry - zeszyt staranny, 

-pełne notatki i prace domowe, 

- nieliczne błędy, 

- brak błędów przy przepisywaniu z tablicy, 

dostateczny - zeszyt w miarę staranny, 
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- niewielkie braki w notatkach, zadaniach 

domowych 

- liczne błędy, także przy przepisywaniu, 

dopuszczający - zeszyt niestaranny ( niestaranne pismo) 

- znaczne braki w notatkach i zadaniach 

domowych, 

- liczne błędy przy przepisywaniu, 

niedostateczny - zeszyt niestaranny ( niestaranne, niedbałe 

pismo), 

-brak notatek, brak zadań domowych, 

- bardzo duża liczba błędów. 

 

 

Prace pisemne. 

 

celujący b. dobry dobry dostatecz. dopuszcz. niedostat. 

- temat 

wyczerpany, 

wzbogacony 

o własne 

przemyślenia 

-trafny dobór 

materiału, 

-wykroczenie 

poza kanon 

lektur, 

-brak błędów 

rzeczowych, 

-interpretacja 

utworów 

samodzielna i 

wnikliwa, 

-sądy 

-temat 

wyczerpany, 

wzbogacony o 

własne 

przemyślenia, 

-uwzględnie- 

nie 

podstawowe- 

go kanonu 

lektur, 

-trafny dobór 

materiału, 

-brak błędów 

rzeczowych, 

-interpretacja 

utworów 

-temat 

prawie  

wyczer- 

pany, 

-małe 

odstępstwa 

od tematu, 

-dobór 

materiału 

trafny, ale 

zawężony, 

-brak 

błędów 

rzeczo- 

wych, 

-częściowa 

zgodność z 

tematem, 

-dobór 

materiału 

dość ubogi, 

-brak 

błędów 

rzeczowych, 

-poprawna 

interpretacja

, ale bez 

samodziel- 

nych ocen, 

-realizacja 

formy bez 

głębszej jej 

-nawiązania 

do tematu, 

-materiał 

ubogi lub 

bardzo 

ograniczony, 

-brak błędów 

rzeczowych, 

-interpretacja 

powierzchow

na, bez 

wnioskowa- 

nia, 

-elementy 

formy, 

-wyraźnie 

-praca nie na 

temat, 

-niewłaściwy 

dobór 

materiału, 

-błędy 

rzeczowe, 

-interpretacja 

niezgodna z 

tematem, 

-brak 

świadomości 

formy, 

-brak 

spójności i 

logiczności, 
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dojrzałe, 

-odczytanie 

metaforyczne 

-świadomie 

wybrana 

forma, 

-kompozycja 

uporządkowa

na, 

logiczna, 

-literackość 

wypowiedzi, 

-styl 

obrazowy, 

podkreślają- 

cy 

indywidua- 

lność 

piszącego, 

-składnia 

urozmaicona, 

-bogactwo 

języka, 

-praca 

estetyczna, 

-pismo 

czytelne, 

-język, 

ortografia 

bezbłędne, 

-nieliczne 

błędy 

interpunkcyj

ne. 

samodzielna i 

wnikliwa, 

-samodzielne 

oceny, 

-odczytanie 

metaforyczne, 

-konsekwen- 

tna realizacja 

określonej 

formy, 

-wypowiedź 

kompozycyj- 

nie spójna, 

przejrzysta, 

-elementy 

oryginalności, 

-styl 

urozmaicony, 

barwny, 

bogaty, 

-bogactwo 

języka, 

-praca 

estetyczna, 

-pismo 

czytelne, 

-1 błąd 

językowy, 1 

ortograficzny, 

nieliczne 

interpunkcyj- 

ne. 

-interpre- 

tacja samo- 

dzielna, 

-próba  

formuło- 

wania 

sądów i  

ocen, 

-realizacja 

określonej 

formy, 

-wypowiedź 

spójna, 

logiczna, 

poprawna, 

-styl 

poprawny, 

zróżnicowa

ny 

-składnia 

poprawna, 

-układ 

graficzny 

poprawny, 

-1 błąd ort i 

1 błąd 

językowy na 

stronie. 

świadomo- 

ści 

-wypowiedź 

logiczna, ale 

kompozycja 

lekko 

zakłócona, 

-mało 

zróżnicowa- 

ny styl, 

-niepora- 

dność 

składniowa, 

-niezbyt 

bogate 

słownictwo, 

-układ 

graficzny z 

błędami, 

-2 błędy 

językowe, 2 

ort na 

stronie, 

kilka 

błędów 

interpunkcyj

nych. 

 

zakłócona 

kompozycja, 

-brak 

spójności i 

logiki, 

-poprawne, 

ale ubogie 

słownictwo, 

-błędy 

składniowe, 

które nie 

wykluczają 

jednak 

zrozumienia 

tekstu, 

-poważne 

błędy w 

układzie 

graficznym, 

-sporo błędów 

językowych, 

ort. , 

interpunk. 

-liczne 

powtórzenia, 

-ubogie 

słownictwo, 

-błędy 

składniowe 

wykluczają 

zrozumienie 

tekstu, 

-brak 

świadomości 

sensu układu 

graficznego, 

-błędy 

językowe 

utrudniają 

zrozumienie 

tekstu, 

-liczne błędy 

ort., 

Interpunk.  
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Przy ocenianiu wypracowań klasowych nauczyciel może stosować ocenę z wykorzystaniem 

skali stopniowej lub ocenę opisową. 

  

ZASADY OCENIANIA 

1. Ocenianiu w skali stopniowej, punktowej (piegi) lub opisowej podlegają 
wiadomości i umiejętności ucznia. 

2. Ocenianiu w skali stopniowej, punktowej (piegi) lub opisowej podlegają wszystkie 
wymienione obszary aktywności ucznia. 

3. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców. Ocena może być uzasadniona na 
prośbę ucznia lub rodzica. 

4. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

podany jest zakres sprawdzanych wiadomości  i umiejętności (nacobezu). 

5. Kartkówki są  zapowiadane. 
6.  Sprawdziany z lektur są zapowiedziane na początku roku szkolnego i zawsze, w 

ciągu roku, otwierają cykl lekcji poświęconych na omówienie książki.  

7. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na sprawdzianie, sprawdzianie ze 

znajomości lektury, wypracowaniu klasowym, recytacji może je napisać lub 

powiedzieć w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie 

od powrotu do szkoły -  nie zawsze jest to konieczne, więc w takim przypadku 

(nieobecność usprawiedliwiona) należy zapytać nauczyciela. 

8. Sprawdzian, kartkówkę napisany na ocenę niedostateczną można poprawić. 

Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania 

informacji o ocenie. Nauczyciel ustala dodatkowy termin dla wszystkich chętnych. 

9. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu ze znajomości lektury nie podlega poprawie. 

10. Ocenę niedostateczną za nieprzygotowaną recytację można poprawić tylko raz, na 

kolejnej lekcji. 

11. Ocena niedostateczna za odpowiedź ustną uznana jest za poprawioną, jeśli kolejna 
odpowiedź ucznia jest pozytywna. 

12. Spisywanie ( ściąganie ) na sprawdzianach itp. jest jednoznaczne z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej, której nie można poprawić. 

13. Ocena z poprawy jest wpisana do dziennika obok oceny ze sprawdzianu i nie 

powoduje anulowania oceny poprawianej. 

14. Uczeń ma prawo do jednego w semestrze zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. 

Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, 

niegotowość do odpowiedzi, brak podręcznika, brak lektury na lekcji, brak 

zaznaczonych, zadanych do domu cytatów, recytacja. 

15. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania na lekcji, na której pisze: sprawdzian 

zapowiedziany wcześniej przez nauczyciela, sprawdzian z lektury, zapowiadaną 

kartkówkę, dyktando, pracę klasową. 

16. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania, które dotyczyłoby zadania – recenzji 

przeczytanej dodatkowej książki – jedna książka w miesiącu.  
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17. Brak zaangażowania ze strony ucznia, zapominanie, niesystematyczność, brak 
przyborów, materiałów, podręczników, zeszytów, słowniczka ortograficznego jest 

jednoznaczne z oddaniem nauczycielowi PIEGA – odpowiednika punktu. 

18. Aktywność i pozytywna postawa ucznia przygotowanego do zajęć i pracowitego 
na lekcji jest nagradzana PIEGAMI – kolorowymi kółeczkami – odpowiednikami 

punktów ( w kl. IV 8 piegów = piątka, w kl. V -  10 piegów, w kl. VI – 12 piegów, 

w klasie VII i VIII – 13 piegów ). 

19. Brak zadania domowego , w zależności od ustaleń nauczyciela i rodzaju zadania, 
jest jednoznaczne z oddaniem 1 piega lub otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Zadanie domowe należy w każdym wypadku uzupełnić a także przynieść na 

kolejną lekcję z podpisem rodzica. 

20. Spisywanie zadań domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

21. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania (braku zeszytu), a zostanie zauważony jego 
brak, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

22. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

23. Uczeń jest zobowiązany do posiadania: -(wybranego przez nauczyciela) 

obłożonego podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń, -słowniczka ortograficznego, -

brudnopisu, - własnych przyborów: długopisu z niebieskim lub czarnym tuszem, 

linijki, ołówka, kredek. 

            23. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego   w szerokie 

linie 96 lub więcej kartek formatu A5 (jeden gruby zeszyt na cały rok szkolny, 

dokumentujący całoroczną pracę ucznia). Nie dopuszcza się sytuacji zmiany zeszytu w 

ciągu roku szkolnego, można dokleić kolejny zeszyt do poprzedniego, jeśli się skończy 

           24.Ocena  niedostateczna za prowadzenie zeszytu nie podlega poprawie. 

25.Sposób informowania rodziców i ucznia o proponowanej ocenie śródrocznej i 

końcoworocznej oraz o zagrożeniu oceną niedostateczną odbywa się zgodnie  ze 

statutem szkoły. 

          25.Nie ocenia się ucznia po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń     

zobowiązany jest do zaliczenia materiału w terminie  uzgodnionym z nauczycielem. 

 

Obniżenie poziomu wymagań w zakresie prac pisemnych z języka polskiego dotyczy 

uczniów z klas IV – VIII posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w zakresie dysortografii oraz dysleksji: 

- szczególna uwagę zwraca się na zaangażowanie i wysiłek ucznia włożone w realizację 

zadań: 

- uczeń powinien znać zasady ortografii przewidziane programem nauczania w danej klasie; 

- uczeń pisze tekst dyktanda taki, jak pozostali uczniowie, jednak jego praca nie podlega 

ocenie, a służy wykazaniu sfer ortografii, które powinny być uczynione przedmiotem 
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ćwiczeń, służy jako materiał do indywidualnych ćwiczeń; dyktando może być punktowane 

tzw.  piegami; 

- w wypracowaniu błędy ort., leksykalne oraz zniekształcenie zapisu graficznego wyrazu nie 

są brane pod uwagę przy ocenie pracy, lecz służą jako materiał do indywidualnych ćwiczeń 

ucznia. 

 

Praca z uczniem słabym na lekcjach języka polskiego: 

- dostosowanie wymagań, trudności, tempa  pracy,  wielkości czcionki zadań 

do możliwości ucznia, 

- podawanie poleceń w prostszej formie, 

- unikanie trudnych, abstrakcyjnych pojęć, 

- odwoływanie się do przykładów, konkretów znanych z życia codziennego ucznia, 

- instruowanie indywidualne, 

- aktywizowanie uczniów słabszych w czasie wprowadzania łatwiejszych partii materiału, 

- jasno określone obowiązki ucznia a także cele zadań i ćwiczeń, 

- systematyczne sprawdzanie i ocenianie zadań domowych i prac wykonywanych przez 

ucznia, 

- kontakt, współpraca z rodzicami ucznia, 

- słowne pochwały, 

- stosowanie metod aktywizujących w czasie lekcji, 

- większa częstotliwość sprawdzania zadań domowych, zeszytów, notatek ucznia, 

- zróżnicowanie trudności zadań i pytań dla ucznia np. na sprawdzianie, 

- pytania sprawdzające rozumienie tematu podczas prowadzenia lekcji lub podsumowania 

lekcji, 

- zadania dla ucznia odnoszą się do podstawowych treści nauczania, 

- zróżnicowanie tematyczne prac, 

- przedstawienie tematu pracy w sposób przystępny z omówieniem szczegółów i udzielaniem 

wskazówek – indywidualna rozmowa, ocena opisowa, 

- omawianie pozytywnych elementów realizowanego ćwiczenia, 

- rozmowa motywująca, 



                                                                  
Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Kudowie – Zdroju  
57-350  Kudowa – Zdrój,  ul. Słone 72 
Tel. 74  866 12 64,  

  zsskudowa@o2.pl  ,www.szkolaslone.pl   
 

- wydłużenie czasu na realizację ćwiczenia. 

 

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego: 

- indywidualizacja procesu nauczania z języka polskiego, 

- kształcenie twórczego, oryginalnego myślenia, 

- pogłębianie i poszerzanie wiedzy o zagadnienia wykraczające poza program nauczania – 

wyznaczanie dodatkowych zadań, 

- prezentacja na forum klasy lub szkoły indywidualnie przygotowanych i wykonanych 

dodatkowych zadań, 

- zachęcanie do czytania dodatkowej literatury, 

- prowadzenie fragmentów lekcji przez uczniów, 

- zachęcanie do wykorzystywania w pracy zróżnicowanych źródeł informacji oraz spotkań z 

ciekawymi ludźmi,  

- dyskusja jako fragment lekcji dla ucznia zdolnego, 

- swoboda w wyborze tematu pracy klasowej, 

- zachęcanie do udziału w różnorodnych konkursach, by prezentować swoje zdolności 

również poza szkołą. 

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: Wychowanie fizyczne 

Nauczyciel: Arkadiusz Rychlewski 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
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umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania: 

Magia ruchu 

Wychowanie fizyczne  

Białek Urszula 

Wolfart-Piech Joanna 

2017 Wrocław  

 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 

 

Ocena celująca: 

otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą 

postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej 

klasie, osiąga wysoki poziom postępu w osobistym usprawnianiu. Prowadzi sportowy i 

higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo - rekreacyjnych, bierze 

udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę. Bierze aktywny udział w 

zajęciach sportowych, zawodach pozaszkolnych. 

Ocena bardzo dobra: 

otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej 

klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na 

lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, 

systematycznie doskonali sprawność motoryczna i osiąga duże postępy w osobistym 

usprawnieniu. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o 

charakterze sportowo - rekreacyjnym. 

Ocena dobra: 

otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach 

osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy 

pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Wysokie są staranność i 

sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień 

przygotowania się do zajęć. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym. 

Ocena dostateczna: 
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otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązanie się z obowiązków, stopnia 

postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w 

poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, 

zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. 

Ocena dopuszczająca: 

otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązanie się z obowiązków, stopnia 

postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w 

poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, 

zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. 

Ocena niedostateczna: 

otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków 

wynikających ze specyfikacji przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim 

zachowanie dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, 

notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny i nie sportowy tryb 

życia. 

Uczeń nieklasyfikowany: 

uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

1. Uczeń w ciągu roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego 

indywidualnymi możliwościami ocenianie polega na zaliczeniu odpowiednich obszarów, plus 

stanowi zaliczenie, minus niezaliczenie. 

2. Nauczyciel wystawia ocenę biorąc pod uwagę ilość zaliczeń lub ich brak z poszczególnych 

obszarów.  

3. Uczeń nie może otrzymać oceny celującej półrocznej i końcowej z podstawowych 

obszarów oceniania.  

4. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego (z wszelkich ćwiczeń fizycznych) 

na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza na czas określony w tym zaświadczeniu.  

4.1 W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony lub zwolniona” , kiedy okres zwalniania przekracza połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w danym semestrze.  

4.2 Jeżeli zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego obejmuje tylko jeden semestr, ocenę 

końcową stanowi ocena z semestru , z którego uczeń został oceniony.  
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4.3 Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jest obecny na lekcji , a 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 i zgody 

Dyrektora Szkoły 

4.4 Uczeń, który posiada zwolnienie od rodzica z powodu chwilowej niedyspozycji lub 

przebytej choroby, ma obowiązek przebywać na tych zajęciach i realizować zadania 

teoretyczne oraz pomagać w organizacji lekcji.  

5. Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwwskazań lekarskich 

dostarcza odpowiednie zaświadczenie do nauczyciela wychowania fizycznego i będzie on 

realizował program nauczania dostosowany do własnych możliwości, uwzględniających 

wskazania lekarskie.  

6. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi 

z wychowania fizycznego, co nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym.  

7. Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne są dostępne do wglądu uczniów i 

rodziców przez cały rok szkolny na stronie internetowej szkoły.  

8. Oceny (zaliczenia) są jawne, nauczyciel podaje sposoby poprawy.  

9. Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru lub roku szkolnego 

następuje w skutek negatywnej postawy ucznia np. częste braki stroju, niesystematyczne 

ćwiczenie, brak zaliczeń odpowiednich obszarów, brak właściwego zaangażowania w czasie 

lekcji, niski poziom kultury osobistej itp.  

10. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni 

być poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.  

11. W przypadku uzyskania oceny rocznej (semestralnej) niedostatecznej uczniowi 

przysługuje prawo do egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach określonych w rozporządzeniu 

MEN z dnia 10 czerwca 2015r. 15. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne 

(umiejętności ruchowe) oraz wiadomości, które były przedmiotem nauczania w trakcie 

semestru lub roku szkolnego.  

12. W sytuacjach spornych nie uregulowanych poprzez wymagania edukacyjne z wychowania 

fizycznego oraz przez wewnątrzszkolny system oceniania, obowiązują decyzje, które 

podejmują zainteresowane strony po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły. 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

  

Ze względu na specyfikę przedmiotu wychowania fizycznego, ocena półroczna i końcowo 

roczną, oparta jest o trzy podstawowe obszary oraz jeden dodatkowy obszar oceniania, co 

daje możliwość rzetelnego i sprawiedliwego ocenienia pracy ucznia na tym przedmiocie. 

Proponowany system oceniania daje możliwość zdobycia oceny bardzo dobrej nawet tym 

uczniom, u których motoryka jest słabiej rozwinięta, ponieważ na lekcjach wychowania 
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fizycznego najbardziej liczą się: chęci- czyli stosunek ucznia do własnych możliwości, 

postęp- czyli opis poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy wstępnej, postawa- 

czyli stosunku do partnera, przeciwnika, sędziego, nauczyciela, diagnoza- czyli wynik 

osiągnięty w sportach wymiernych i dokładność wykonywania ćwiczeń a nie osiąganie 

konkretnych wyników sportowych. 

POSTAWOWE OBSZARY OCENIANIA UCZNIA:  

 Uczestnictwo i przygotowanie do lekcji,  

 Zaliczenie odpowiednich obszarów  

 Aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej,  

DODATKOWY OBSZAR OCENIANIA:  

 Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, oraz aktywność pozalekcyjna-

Szkolny Klub Sportowy, inne Kluby Sportowe, 

Uwaga: Uczeń, który nie spełnia dodatkowego obszaru oceniania, będzie oceniany tylko z 

podstawowych obszarów oceniania. 

 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych zaliczeniach lub ich braku. 

SPOSÓB OCENIANIA:  

 Zgodnie z WSO wg Skali ocen 1-6, ocena półroczna i roczna 

 Graficznie za pomocą (+) i (-) 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA: 

 Zaliczenia (+,-) za indywidualne umiejętności ruchowe - w zależności od zadań 

kontrolno-oceniających 2-8 zaliczeń w semestrze 

 Zaliczenie (+,-) za uczestnictwo i przygotowanie lekcji - 1-3 zaliczeń w semestrze 

 Aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej - 1-4 zaliczeń (+,-) w 

semestrze 

 Ocena za udział w zawodach sportowych i aktywność pozalekcyjna - 1 ocena za 

każdorazowy udział 

Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym oraz w swoim zeszycie 

pomocniczym przy pomocy umownych znaków. 

ZALICZENIA ZA INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE 
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Określenie poziomu postępu ucznia w zakresie umiejętności powinno odbywać się po 

zrealizowaniu odpowiedniego cyklu programu.  

Zaliczeniom mogą podlegać umiejętności z następujących grup:  

 technika i taktyka wykonania poszczególnych elementów nauczanych dyscyplin i 

konkurencji m.in.: z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, pływanie 

 podczas wykonywania elementów technicznych oceniamy przede wszystkim estetykę, 

płynność i poprawność danego ćwiczenia. 

Jeżeli, z przyczyn losowych, uczeń opuścił zajęcia z zaliczeniem, ma obowiązek zaliczenia 

danego materiału w ciągu 14 dni po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Po upływie tego 

czasu, w wyniku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń dostaje (-), a w uzasadnionych 

przypadkach uczeń może być zwolniony z tego sprawdzianu. 

OCENA ZA UCZESTNICTWO i PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI 

Uczestnictwo w zajęciach jest ważnym elementem w realizacji procesu wychowania 

fizycznego. Systematyczny udział w zajęciach ma za zadanie wdrażanie ucznia do 

systematycznego podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym. Dopuszczalny 

jest pewien procent nieobecności spowodowanej sytuacją losową. 

Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia właściwego stroju 

sportowego (tj. sportowa koszulka, spodenki sportowe lub dres przeznaczonego wyłącznie do 

ćwiczeń fizycznych, obuwie zmienne), nie uciekanie z lekcji (przez ucieczkę z lekcji 

wychowania fizycznego rozumie się sytuację kiedy uczeń danego dnia obecny jest na 

wszystkich lekcjach oprócz lekcji wychowania fizycznego, nie jest zwolniony z tej lekcji 

przez wychowawcę, rodzica , dyrektora szkoły bądź lekarza). Każdy przypadek braku stroju 

lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia, spóźnienia i ucieczki nauczyciel 

zaznacza. Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia ucznia z nie ćwiczenia na lekcji lub w 

wyjątkowych przypadkach zwolnienie napisane przez rodzica, ale dostarczone przed lekcją, 

nie wlicza się do nieprzygotowania ale zostaje odnotowane w dzienniku nauczyciela. Uczeń 

ma prawo do trzykrotnego braku stroju w każdym semestrze (nauczyciel odnotowuje to w 

swoim dzienniku), brak stroju nie zwalnia ucznia z ćwiczeń. Za każdy kolejny brak 

przygotowania uczeń otrzymuje minusa (nauczyciel wpisuje minusa do dziennika 

elektronicznego). Ilość minusów będzie miała wpływ na ocenę semestralną i końcową. 

 

OCENA ZA AKTYWNO ŚĆ I POSTAWĘ WOBEC PRZEDMIOTU I KULTURY 

FIZYCZNEJ 

Na tą ocenę składa się ilość opuszczonych godzin na lekcji wychowania fizycznego czy to 

przez wypadek losowy, chorobę, zwolnienia lekarskie i zwolnienia od rodziców.  

OCENA ZA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH i AKTYWNOŚĆ 

POZALEKCYJNĄ 
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Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych różnego szczebla: 

 ocena 6 uczeń zajmuje punktowane miejsce w zawodach gminny Kudowa-Zdrój  

 ocena 6 udział w zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich 

 ocena 6 uczestnictwo w sportowych zajęciach pozalekcyjnych oraz uczestnictwo w 

innych pozalekcyjnych zajęciach sportowych potwierdzone zaświadczeniem 

 

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 

Proponowany system oceniania daje możliwość zdobycia ocen bardzo dobrych nawet tym 

uczniom, u których motoryka jest słabiej rozwinięta, ponieważ na lekcjach wychowania 

fizycznego najbardziej liczą się: chęci- czyli stosunek ucznia do własnych możliwości, 

postęp- czyli opis poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy wstępnej, postawa- 

czyli stosunku do partnera, przeciwnika, sędziego, nauczyciela, diagnoza- czyli wynik 

osiągnięty w sportach wymiernych i dokładność wykonywania ćwiczeń a nie osiąganie 

konkretnych wyników sportowych. 

 

VIII. Inne postanowienia 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV- VI  

W klasach IV- VI szkoły podstawowej kontrolujemy i zaliczamy następujące obszary 

aktywności ucznia:  

1) Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne  

2) Systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć  

3) Sprawność fizyczną (zaliczenie):  

 siła mm ramion 

 skok w dal z miejsca  

 skok w dal z rozbiegu (technika naturalna) 

 bieg ze startu niskiego na 50 m  

 rzut piłeczką palantową 

 rzut piłką lekarską 

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu (Test Coopera)  

 skok wzwyż  

 25 m. stylem grzbietowym  

 25 m. stylem dowolnym  

4) Umiejętności ruchowe:  
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Gimnastyka:  

 Przewrót w przód  

 Przewrót w tył  

5) Wiadomości:  

 Uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub 

pisemne)  

 Uczeń wymienia podstawowe zasady korzystania ze sprzętu sportowego  

 Uczeń zna zasady i metody hartowania organizmu 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH VII- VIII  

W klasach VI-VIII szkoły podstawowej kontrolujemy i zaliczamy następujące obszary 

aktywności ucznia:  

1) Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne  

2) Systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć  

3) Sprawność fizyczną (zaliczenie):  

 siła mm ramion 

 skok w dal z miejsca  

 skok w dal z rozbiegu (technika naturalna) 

 bieg ze startu niskiego na 50 m  

 pchnięcie kulą 

 rzut piłką lekarską 

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu (Test Coopera)  

 skok wzwyż  

 50 m. stylem grzbietowym  

 50 m. stylem dowolnym  

4) Umiejętności ruchowe:  

Gimnastyka:  

 Przewrót w przód  

 Przewrót w tył  

 Skok przez skrzynie 

 Skok przez kozła  

5)Wiadomości:  

 Wymienia przyczyny i skutki otyłości, zagrożenia wynikające z nadmiernego 

odchudzania się, stosowania sterydów i innych substancji wspomagających 

negatywnie proces treningowy ( odpowiedzi ustne lub pisemne)  
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 Zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej 

aktywności fizycznej  

 Wymienia korzyści dla zdrowia wynikające z systematycznej aktywności fizycznej 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot:   CHEMIA 

Nauczyciel:  Maria Zienkiewicz-Klenk 

 

I. Podstawa prawna 

             

1. Rozporządzenie MENz dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U. Z 2016r. Poz1943 z póżn.zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy 

programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

                        

                  3.   Program nauczania: Chemia Nowej Ery 

    

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 

Ocenę celującą, otrzymuje uczeń, który: 

 

                  -  posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę 

programową 

                    -  potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez 

nauczyciela 

                    -  potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych 
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                  -  proponuje rozwiązania nietypowe     

                  -  umie formułować problemy i dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk 

                  -  potrafi precyzyjnie rozumować posługując się wieloma elementami wiedzy 

                     nie tylko z zakresu chemii 

                  -  osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 

                  -  jest autorem pracy związanej z chemią o dużych wartościach poznawczych i 

dydak- 

                  tycznych. 

 

                   Ocenę bardzo dobrą, otrzymuje uczeń, który: 

 

                  -  opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w 

programie 

                    -  potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w 

nowych 

                     sytuacjach 

                  -  wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych 

źródeł wiedzy 

               -  potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne 

                   -  aktywnie bierze udział w lekcji 

                   -  potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

wykorzystuje 

                      wiedzę również z pokrewnych przedmiotów 

Ocenę dobrą, otrzymuje uczeń, który: 

 

                 -  opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej 

                 -  poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

                    typowych zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym 

wykonuje 

                    przy pomocy nauczyciela 
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                 -  potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcjach źródeł informacji ( układ 

                    okresowy pierwiastków, wykresy, tablice i inne) 

                 -  potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia 

                 -  poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych 

                 -  jest aktywny w czasie lekcji 

                                            

                 Ocenę dostateczną,  otrzymuje uczeń, który: 

       

                 -  opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności, które są 

konieczne 

                      do dalszego kształcenia            

                   -  poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą 

nauczyciela 

                      o niewielkim stopniu trudności 

                   -  potrafi korzystać z pomocą nauczyciela ze źródeł informacji chemicznej                                                                          

-                  -  z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia                                                   

        -  w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym 

            

  

                   Ocenę dopuszczającą,  otrzymuje uczeń, który:    

   

                  -  ma braki w wiadomościach określonych podstawą programową, ale rozwiązuje z 

pomocą nauczyciela typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności         

- z pomocą nauczyciela potrafi wykonać bardzo proste eksperymenty  

  - przejawia pewne zaangażowanie w proces uczenia się  

           

         

Ocenę niedostateczną, otrzymuje uczeń, który:      

            

       -  nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do 

dalszego              kształcenia       

             -  nie potrafi rozwiązywać zadań praktycznych i 

teoretycznych o elementarnym stopniu            trudności nawet przy pomocy nauczyciela    

             -  nie zna symboliki i języka 
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chemicznego                 -  nie wykazuje zadowalającej 

aktywności poznawczej i chęci pracy 

                     

    III.  Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów      

  

 1.  Wypowiedzi ustne oceniane są pod względem rzeczowości, stosowania języka 

chemicznego,           umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy odpowiedzi 

ustnej obowiązuje             znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w 

przypadku lekcji powtórzeniowej             z całego działu.    

   

  2. Sprawdziany pisemne całogodzinne przeprowadzone są po zakończeniu każdego działu;

             Zapowiadane są tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać 

dodatkowe zadania            na ocenę celującą.     

   

3.  Kartkówki 10-20 min.( obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji ) nie muszą być 

             zapowiadane.        

            

            

            

    

4.  Systematyczna obserwacja uczniów: aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego  

rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących 

             do końcowych wniosków. Za aktywność na lekcjach uczeń może otrzymać 

plusy.              Pięć plusów to ocena bardzo dobra. W przypadku dużej aktywności 

na lekcji uczeń może                otrzymać ocenę bardzo dobrą.   

             5. Podczas sprawdzianów pisemnych i 

kartkówek przyjmuje się następującą skalę punkt 

bardzo dobry................ 100%- 94%                

dobry.............................93%- 75%              

dostateczny.................74%- 51%                          

dopuszczający............50%- 31%                          

niedostateczny............30%-  0%               

6.  Uczeń może uzyskać ocenę za inne formy aktywności, np. opracowanie ciekawych

 materiałów, prezentacje multimedialne, zadania domowe, plakaty, albumy, udział w 

konkursach 

  7.  W ciągu semestru uczeń może być jeden raz nieprzygotowany do zajęć ( nie później
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jednak niż miesiąc przed klasyfikacją ). Nie dotyczy to  powtórzeniowych    

              i zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów. Nieprzygotowanie należy 

zgłaszać przed                 lekcją w formie pisemnej.    

              

8. Uczeń po uzyskaniu oceny niedostatecznej z kartkówki może ją poprawić pozytywną 

              oceną na całogodzinnym sprawdzianie z danego działu. Jeżeli z tego 

sprawdzianu              uzyska ocenę negatywną ma szansę poprawić ją na lekcji 

przeznaczonej na omówienie              i poprawę. Lekcja taka odbywa się najpóźniej 2 

tygodnie od pisania całogodzinnego              sprawdzianu. Poprawa sprawdzianu może 

odbywać się nie później niż tydzień przed              terminem, w którym nauczyciel 

musi wystawić ocenę semestralną.                 

9. W ciągu semestru odbywają się 3 całogodzinne sprawdziany po zakończeniu każdego 

              działu nauczania.        

   

  IV. Ustalanie przewidywanej oceny rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

             

  Wystawianie oceny śródrocznej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen     

              cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, potem 

odpowiedzi   ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.  

            

  

V.  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach.  

            

       

 

   1. Ocenianie bieżące         

              Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za:     

                        a.  pisemne prace kontrolne (sprawdzian, kartkówka )  

    

b.  ustne odpowiedzi na lekcji        

               c.  prace domowe i prowadzenie zeszytu     

                d.  prace dodatkowe dla chętnych     

                        e.  praca w grupach      

                  f.  udział w konkursach przedmiotowych  

                   Oceny bieżące mogą być podwyższane przez 

dodanie znaków (+) lub (-).                    2.  Stosowanie elementów oceniania 

kształtującego na zajęciach            

 a.  określamy  i wyjaśniamy uczniom cele uczenia się i kryteria sukcesu                  
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b.  organizujemy w klasie dyskusje, zadajemy pytania i zadania, które dają informacje 

                    czy i jak uczniowie się uczą      

                       c.  udzielamy uczniom  informacji zwrotnej, która pomoże 

im uzyskać widoczne                      postępy     

            

      

 d.  umożliwiamy uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności 

              e.  wspomagamy uczniów, by stali się autorami swojego procesu uczenia się

           3.  Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach 

bieżących                a. oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( 

prawnych opiekunów )                 b. każdej ocenie przypisana jest 

kategoria           

                           

VI. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb   

              rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

            

   

a.  zapoznanie się z opiniami PPP i dostosowanie procesu nauczania do zawartych                       

                  tam zaleceń         

b.  indywidualizowanie procesu nauczania                          

c.  rozpoznanie sytuacji ucznia        

d.  współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców      

       

e.  Prowadzenie rozmów z uczniem, mobilizujących do podejmowania wysiłku  

                   umysłowego, podkreślanie mocnych stron ucznia   

     

f.  wdrażanie do systematycznej pracy, wspieranie ucznia w przypadku niepowodzeń 

              g.  rozwijanie świadomości i odpowiedzialności ucznia za powierzone mu 

zadania        i obowiązki       

    

h.  wnioskowanie o zorganizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.  
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Przedmiot: język angielski  

Nauczyciel: Karolina Piórek  

 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania - język angielski  

 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez uczennicę/ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego programu nauczania 

 

Ocena celująca: 

 posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza Program Nauczania, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne umiejętności, 

 bez problemów rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka angielskiego, 

 jest aktywny na zajęciach, 

 pracuje systematycznie, 

 regularnie uczęszcza na zajęcia. 

 

Ocena bardzo dobra: 

 bardzo dobrze opanował materiał przewidziany do realizacji w danej klasie w danym 

roku szkolnym,  

 bez problemów rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, 

 jest aktywny na zajęciach, 

 pracuje systematycznie, 

 regularnie uczęszcza na zajęcia. 

 

Ocena dobra: 
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 dobrze opanował materiał przewidziany do realizacji w danej klasie w danym roku 

szkolnym,  

 rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, 

 jest aktywny na zajęciach, 

 pracuje systematycznie, 

 regularnie uczęszcza na zajęcia. 

 

Ocena dostateczna: 

 dostatecznie opanował materiał przewidziany do realizacji w danej klasie w danym 

roku szkolnym, 

 pracuje systematycznie, 

 regularnie uczęszcza na zajęcia. 

 

Ocena dopuszczająca: 

 pomimo trudności stara się opanować materiał przewidziany do realizacji w danej 

klasie w danym roku szkolnym, 

  regularnie uczęszcza na zajęcia. 

 

Ocena niedostateczna: 

 nie opanował materiału przewidzianego do realizacji w danej klasie w danym roku 

szkolnym,  

 nie uczęszcza regularnie na zajęcia. 

 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczennic/uczniów 

 praca pisemna w formie testu: 

 

a) zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem 

b) obejmująca cały rozdział 
c) poprzedzona lekcją powtórzeniową 
d) zwrócona przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni 

 

 praca pisemna w formie kartkówki: 

 

a) zapowiedziana 3 dni wcześniej 

b) obejmuje maksymalnie 3 lekcje 

c) musi być zwrócona przez nauczyciela do tygodnia 

 

 systematyczne korzystanie z Instaling  

 praca domowa 

 prace projektowe 
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 systematyczna praca 

 aktywność  

 zeszyt przedmiotowy - zawartość i estetyka 

 zeszyt ćwiczeń - zawartość i estetyka 

 

Formy aktywności Częstotliwość oceniania 

sprawdzian minimum 1 w semestrze 

kartkówka minimum 3 w semestrze 

praca domowa/projekt minimum 2 w semestrze 

Instaling (kartkówka)  raz w miesiącu  

 

 

Uczennica/uczeń ma prawo do: 

 

 jednego nieprzygotowania w semestrze przy jednej godzinie języka angielskiego 

tygodniowo 

 dwóch nieprzygotowań w semestrze przy dwóch godzinach języka angielskiego 

tygodniowo 

 trzech nieprzygotowań w semestrze przy trzech godzinach języka angielskiego 

tygodniowo 

 

Nieprzygotowanie do zajęć obejmuje: 

 

 brak przygotowania do odpowiedzi ustnej 

 brak zadania domowego 

 brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego 

 nieprzygotowanie nie obowiązuje na zapowiedziany test, kartkówkę lub pracę klasową 

 

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczennica/uczeń otrzymuje za każdy brak 

zadania minus. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji.  

 

W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczennica/uczeń 

zobowiązany jest do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły. 

 

 

Poprawa ocen: 

 poprawie podlegają wszystkie oceny ze sprawdzianów i kartkówek po ustaleniu 

terminu z nauczycielem 

 uczeń może poprawić ocenę pisemnie lub ustnie 

 uczeń ma dwa tygodnie na poprawę oceny  

 

 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 
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Na ocenę semestralną składają się oceny kształtujące z gramatyki, słownictwa, słuchania, 

czytania, mówienia, aktywności, zadań domowych, zeszytów i projektów. Przy 

wystawianiu oceny będzie brana pod uwagę propozycja oceny nauczyciela oraz 

samoocena uczennicy/ucznia. Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości dotyczące oceny 

uczennica lub uczeń ma prawo napisać test sprawdzający.  

 

Ocena końcowo roczna ustalana jest na podstawie ocen kształtujących zdobytych w ciągu 

całego roku szkolnego. Przewidywaną ocenę śródroczną i końcowo roczną nauczyciel 

podaje uczennicy/uczniowi na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Jeżeli 

przewidywaną ocenę śródroczną lub końcowo roczną jest ocena niedostateczna, 

nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej uczennicę/ucznia, a poprzez wychowawcę 

rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w 

WSO. 

 

VI. Informowanie uczennicy/ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

Stosowanie na zajęciach oceniania kształtującego, które polega na rezygnacji ze stopni na 

rzecz informacji zwrotnej przekazywanej uczniom w trakcie procesu uczenia się  w formie 

ustnej lub pisemnej. Informacje zwrotne uczennica lub uczeń  powinien wykorzystać  w 

dalszym procesie uczenia się .  

 

VII. Pomoc uczennicy/uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 

Dostosowanie się do wszelkich zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

 

VIII. Inne postanowienia 

 

Uczennica lub uczeń nieobecny na zajęciach edukacyjnych, na których oceniana jest wiedza i 

umiejętności ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian, kartkówkę itd. i może być rozliczony 

ze znajomości materiału będącego przedmiotem oceny na najbliższych zajęciach, na których 

jest obecny. W wyjątkowych przypadkach (np. dłuższa choroba) nauczyciel może wyznaczyć 

inny termin na napisanie zaległej pracy klasowej lub kartkówki. Jeśli uczennica lub uczeń 

uchyla się od nadrobienia zaległości, nauczyciel sam wyznacza termin i formę nadrobienia 

zaległości.  
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: język niemiecki 

Nauczyciel: Mariusz Raczkiewicz 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1651) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

4. Program nauczania języka niemieckiego. 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 

 

Ocena celująca: 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który zdobył ocenę bardzo dobrą i wykonał poprawnie 

zadania na ocenę celującą. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń rozwiązuje trudne , złożone wyzwania intelektualne dotyczące przedmiotu, bezbłędnie 

wykonuje zadania i w sposób bardzo dobry opanowuje program . Sprawdza się pisemnie w 

okolicach 94%-100% punktów. 

Ocena dobra: 

Uczeń radzi sobie z typowymi wymaganiami podstawy programowej, zna istotne struktury 

języka, bardziej złożone od wymagań podstawowych ,pisze prace sprawdzające na poziomie 

75%-93% punktów 
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Ocena dostateczna: 

Uczeń zna treści najważniejsze i ciągle powtarzające się w nauce języka, dające się 

wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Prace pisemne  obejmują 51%-74% 

punktów 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń zna treści niezbędne w nauczaniu języka, potrzebne w życiu i na co dzień, pisze prace 

obejmujące zakres 31%-50% punktów 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie wykonywać stosownych poleceń , 

opanować niezbędnych treści intelektualnych ,a jego niedobory gramatyczne i leksykalne 

uniemożliwiają jakąkolwiek werbalną komunikację. 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Ocenie podlegają;  

- Przyswajanie niezbędnej wiedzy teoretycznej 

- Opanowanie niezbędnych umiejętności językowych 

- Wkład pracy własnej (sumienność, pilność, pracowitość, systematyczność, aktywność) 

- Umiejętność pracy w grupie  

- Kreatywność 

- Przygotowanie do zajęć 

  Formy i metody oceniania;  

- odpowiedzi ustne 

- prace pisemne (kartkówki, sprawdziany , testy i prace klasowe diagnozujące oraz pisemne 

prace domowe ) – kartkówki mogą obejmować jedynie materiał z 3 ostatnich lekcji, nie 

muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie. Sprawdziany, testy i prace klasowe 

powinny być zapowiedziane w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem  i najpóźniej do 

dwóch tygodni oddane, aby umożliwić uczniowi jednorazowa poprawę na wyższy stopień po 

wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. Powinny odbyć się dwie prace kontrolne w 

semestrze. 

- prace domowe – mają służyć procesowi dydaktycznemu, a nie pielęgnowaniu nawyku pracy 

poza szkołą. Każdy brak zadania odnotowujemy minusem, dwa minusy tworzą ocenę 

niedostateczną, ta sama zasada dotyczy nieprzygotowania do zajęć, tj braku podręczników, 

ćwiczeń lub innych pomocy dydaktycznych oraz aktywność , którą możemy nagradzać 

plusami. 
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- prace grupowe 

- prace projektowe 

- prowadzenie zeszytu ćwiczeń  

- inne narzędzia zaplanowane przez nauczyciela ,np. lekturownik 

- udział w konkursach , olimpiadach   

- publikacje prasowe 

- wykonanie pomocy naukowych 

- reprezentowanie szkoły  w środowisku i na zewnątrz 

 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

 Ocenianie odbywa się systematycznie  regularnie, z uwzględnieniem możliwości ucznia i 

jego postępów w nauce oraz zasadami sprawiedliwości. Ostatnie dwa tygodnie przed 

końcem semestru nie powinny być jedynym okresem pracy i oceniania ucznia. 

Oceny końcowe ustala się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym najistotniejsze są 

oceny ze sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek . 

Ocena roczna jest oceną całościowa, czyli uwzględniającą  szczególne postępy w nauce i 

poziom prezentowanych umiejętności. 

Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji wszystkie potrzebne w procesie dydaktycznym 

narzędzia wymagane przez nauczyciela, tj. podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty 

przedmiotowe itp. 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Ocenianie bieżące. 

2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących. 

4. Wyznaczanie zadań diagnozujących. 

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

- Konsultacje z uczniem i z rodzicami. 

- Udostępnianie prac ucznia i omawianie ich z uczniami i rodzicami- informacja zwrotna. 

VIII. Inne postanowienia 
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- W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń powinien 

zaliczyć go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

-Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy, ściąganiu , odpisywaniu zadań jest 

jednoznaczne z oceną niedostateczna. 

- Uczeń nieobecny na lekcjach jest zobowiązany do samodzielnego nadrabiania 

zaległości w jak najszybszym terminie. 

- Uczeń ,który ma więcej niż 50% nieobecności na lekcjach , powinien zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

- Rodzic zobowiązany jest do stałego kontaktu z nauczycielem i współpracy z nim w celu 

pomocy uczniowi . 

- Oceny wystawiane są jawne dla dzieci i ich opiekunów.  
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: język polski  

Nauczyciel: Agnieszka Stwertetschka 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania języka polskiego 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających                  

z realizowanego programu nauczania 

 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

a) opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

b) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować           

i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią                   

z podstawy programowej,  

c) posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem 

zarówno w mowie, jak i w piśmie, 

d) z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem 

polskim, 

e) tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod 

względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym                  

i interpunkcyjnym, 

f) aktywnie uczestniczy w lekcjach, odznacza się samodzielnością                                      

i dojrzałością sądów, 

g) wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, 

h) pisze prace pisemne oscylujące w okolicach 100% punktów. 
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Ocena bardzo dobra: 

Uczeń:                                                                                                                       

a) opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

b) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować     

je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji, 

c) posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie,            

jak i w piśmie, 

d) bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim, 

e) tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości 

poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, 

ortograficznym i interpunkcyjnym, 

f) aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

g) wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.  

h) pisze prace pisemne oscylujące w okolicach 91-98% punktów. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

a) w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

b) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie 

odnajduje w nich informacje, 

c) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 

ortograficznych i stylistycznych, 

d) bierze czynny udział w lekcji, 

e) wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.  

f) pisze prace sprawdzające na poziomie 75%-94% punktów 

Ocena dostateczna: 

Uczeń:  

a) częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

b) odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie 

większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, 

c) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne                  

i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo, niekiedy popełnia rażące błędy 

językowe zakłócające komunikację, 

d) rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

e) wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy. 

f)  pisze prace sprawdzające na poziomie 50%-74% punktów 
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Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

a) opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

b) czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej 

intonacji, 

c) ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru, nie 

potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, 

d) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające 

komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych 

zdań, 

e) nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać 

polecenia nauczyciela, pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy, 

f) często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. 

g) pisze prace obejmujące zakres 31%-49% punktów 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

a) nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy                       

i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej, 

b) ma kłopoty z techniką czytania, 

c) nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego 

znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, 

d) nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, wykazuje się niechęcią do nauki, 

e) zaniedbuje wykonywanie prac domowych, 

f) nie angażuje się w pracę grupy. 

 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Ocenie podlegają:  

- Przyswajanie niezbędnej wiedzy teoretycznej 

- Opanowanie niezbędnych umiejętności językowych 

- Wkład pracy własnej (sumienność, pilność, pracowitość, systematyczność, aktywność) 

- Umiejętność pracy w grupie  

- Kreatywność 

- Przygotowanie do zajęć 

  

 Formy i metody oceniania:  

- odpowiedzi ustne 
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- prace pisemne (kartkówki, sprawdziany , testy i prace klasowe diagnozujące oraz pisemne 

prace domowe ) – kartkówki mogą obejmować jedynie materiał z 3 ostatnich lekcji, nie 

muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie, sprawdziany, testy i prace klasowe 

powinny być zapowiedziane w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem  i najpóźniej po 

dwóch tygodniach oddane, aby umożliwić uczniowi jednorazowa poprawę na wyższy stopień 

po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. Powinny odbyć się dwie prace kontrolne 

w semestrze. 

- prace domowe – mają służyć procesowi dydaktycznemu, a nie pielęgnowaniu nawyku pracy 

poza szkołą. Każdy brak zadania odnotowujemy minusem, trzy minusy tworzą ocenę 

niedostateczną, ta sama zasada dotyczy nieprzygotowania do zajęć, tj braku podręczników, 

ćwiczeń lub innych pomocy dydaktycznych oraz aktywność , którą możemy nagradzać 

plusami. 

- prace grupowe 

- prace projektowe 

- prowadzenie zeszytu ćwiczeń  

- inne narzędzia zaplanowane przez nauczyciela ,np. lekturownik 

- udział w konkursach , olimpiadach   

- publikacje prasowe 

- wykonanie pomocy naukowych 

- reprezentowanie szkoły  w środowisku i na zewnątrz 

 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

 Ocenianie odbywa się systematycznie  regularnie , z uwzględnieniem możliwości ucznia    i 

jego postępów w nauce oraz zasadami sprawiedliwości. Ostatnie dwa tygodnie przed końcem 

semestru nie powinny być jedynym okresem pracy i oceniania ucznia. 

Oceny końcowe ustala się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym najistotniejsze są 

oceny ze sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek . 

Ocena roczna jest oceną całościowa ,czyli uwzględniającą  szczególne postępy w nauce         i 

poziom prezentowanych umiejętności.- 

Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji wszystkie potrzebne w procesie dydaktycznym 

narzędzia wymagane przez nauczyciela, tj. podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty 

przedmiotowe itp. 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Ocenianie bieżące. 

2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących. 

4. Wyznaczanie zadań diagnozujących. 
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VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

- Konsultacje z uczniem i z rodzicami. 

- Udostępnianie prac ucznia i omawianie ich z uczniami i rodzicami- informacja zwrotna. 

-Uzasadnianie ocen na prośbę zainteresowanych 

- Poznanie środowiska ucznia i realiów, w jakich żyje. 

VIII. Inne postanowienia 

- W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń powinien 

zaliczyć go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

-Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy, ściąganiu , odpisywaniu zadań jest 

jednoznaczne z oceną niedostateczna. 

- Uczeń nieobecny na lekcjach jest zobowiązany do samodzielnego nadrabiania 

zaległości w jak najszybszym terminie. 

- Uczeń ,który ma więcej niż 50% nieobecności na lekcjach , powinien zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

- Rodzic zobowiązany jest do stałego kontaktu z nauczycielem i współpracy z nim w celu 

pomocy uczniowi . 

- Oceny wystawiane są jawne dla dzieci i ich opiekunów , a na ich prośbę powinny być 

także uzasadniane.  
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MUZYKA 

mgr Robert Wajler 

 

 

 

I. Na ocenę z muzyki wpływa: 

• aktywne uczestnictwo w lekcji 

• stosunek do przedmiotu 

• wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy 

• umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce 

• znajomość utworów muzycznych objętych programem nauczania 

• prowadzenie zeszytu nutowego i odrabianie prac domowych 

  

II. Ocenie podlega: 

 aktywność i praca na lekcji 

 znajomość podstawowych wiadomości z teorii i historii muzyki 

 uczestnictwo w zajęciach muzycznych pozalekcyjnych (zajęcia gitarowe) 

 przygotowanie do zajęć 

 

Brak słuchu muzycznego czy poczucia rytmu nie wpływają na ocenę. W przypadku 

niedyspozycji głosowych, takich jak np. mutacja głosu u chłopców, 

czy problemy zdrowotne u dzieci, uczeń jest zwolniony z obowiązku śpiewania utworu i 

ogranicza się jedynie do starannej recytacji lub rytmizacji tekstu. 

Dodatkowe oceny mogą otrzymać uczniowie biorący aktywny udział w uroczystościach i 

apelach szkolnych, imprezach pozaszkolnych, ewentualnie dzieci uczęszczające na zajęcia 

muzyczne w ogniskach i szkołach muzycznych (wówczas prezentują one swe umiejętności na 

forum klasy lub szkoły). 

  

KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIENIA 

OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ 

  

Oceny pracy dokonuje się według skali od 1 do 6. Dla poszczególnych ocen przyjęto 

następujące kryteria, które uczeń powinien spełnić podczas realizacji nauczania przedmiotu 

muzyki: 
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1. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

· potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać bezbłędnie pod względem muzycznym    pieśni 

jedno – i dwugłosowe;   

· umie grać z nut melodie na szkolnych instrumentach melodycznych i perkusyjnych; 

· umie tworzyć proste formy muzyczne; 

· potrafi rozpoznawać i określać style muzyczne; 

· ma wiedzę z historii muzyki, wykraczającą poza program nauczania; 

· rozpoznaje brzmienia instrumentów, rodzaje zespołów wykonawczych; 

· umie określić formę, budowę, fakturę poznanych utworów; 

· rozpoznaje utwory z poznanej literatury muzycznej (obowiązkowej i nadobowiązkowej) 

· rozpoznaje polskie tańce ludowe oraz folklor innych narodów; 

· osiąga sukcesy w konkursach, przeglądach, festiwalach muzycznych lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 

· aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę 

  

2. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

· potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym pieśni 

jednogłosowe; 

· posługuje się zapisem nutowym w grze na flecie prostym i instrumentach szkolnych; 

· potrafi tworzyć proste akompaniamenty melodyczno – rytmiczne do poznanych piosenek; 

· rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej; 

· opanował wiedzę z historii muzyki określoną programem nauczania; 

· rozpoznaje podstawowe instrumenty muzyczne; 

· rozpoznaje formy muzyczne; 

· rozpoznaje polskie tańce ludowe i umie powtórzyć ich charakterystyczny rytmy. 

  

3. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

· potrafi z pomocą nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym pieśni 

jednogłosowe; 

· potrafi odczytać przy pomocy nut proste tematy melodyczno – rytmiczne: 

· rozpoznaje niektóre utwory z literatury obowiązkowej; 

· opanował podstawową wiedzę z historii muzyki; 

· rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne; 

· rozpoznaje polskie tańce ludowe. 

4. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

· potrafi z pomocą nauczyciela zaśpiewać kilka pieśni, utrzymując rytm; 

· opanował podstawowe wiadomości z historii muzyki; 
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· rozpoznaje niektóre motywy muzyczne z twórczości słynnych kompozytorów; 

· rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów muzycznych; 

· rozpoznaje niektóre tańce ludowe. 

  

5. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

· potrafi, korzystając z pomocy nauczyciela, zaśpiewać kilka łatwych piosenek; 

· potrafi głosem powtórzyć kilka prostych wzorów melodycznych; 

· opanował w ograniczonym zakresie wiedzę z historii muzyki; 

· wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem i niechętnie uczestniczy w zajęciach; 

· nie przygotowuje się do zajęć; 

  

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

  

- pomimo starań nauczyciela nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadnej 

aktywności na lekcjach muzyki oraz nie wykazuje chęci poprawienia ocen   cząstkowych; 

- nie opanował żadnych wiadomości z literatury muzycznej; nie potrafi, nawet z pomocą 

nauczyciela zaśpiewać żadnej piosenki; 

- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; 

- nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania. 

   

  

Kryteria dodatkowe : 

Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę z muzyki, gdy spełnia wymogi dotyczące jego 

uczestnictwa i zaangażowania w lekcji. 

Przyjęto następujące zadania: 

 - uczeń jest obserwowany przez nauczyciela, ocenie podlega jego aktywność oraz postawa w 

trakcie słuchania utworów muzycznych na lekcji, za co może otrzymać (+) plus lub (-) minus 

- uzyskanie trzech plusów (+) jest jednoznaczne z oceną bardzo dobrą (5) 

- uzyskanie trzech minusów (-) jest jednoznaczne z oceną niedostateczną (1). 

- uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany 

- jeśli uczeń był nieobecny na zajęciach, na których pisana była praca kontrolna (kartkówka, 

sprawdzian) jest zobligowany do jej napisania na następnych zajęciach, na których będzie 

obecny. 

- uczeń ma prawo do poprawienia oceny z pracy kontrolnej i musi to nastąpić w ciągu 2 

tygodni od otrzymania informacji o ocenie 
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- ocenie podlega również kultura osobista i postawa na lekcjach 

- uczeń może być zwolniony z pracy domowej, jeśli dzień, w którym odbywa się lekcja 

muzyki jest pierwszym dniem jego powrotu po chorobie do szkoły. 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: BIOLOGIA 

Nauczyciel: Arleta Mikusek 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „ Puls 

życia”  autor: Anna Zdziennicka  

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 

 

 

Ocena celująca: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

będące efektem jego samodzielnej pracy, 

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, 

- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, dokonuje analizy lub 

syntezy zjawisk i procesów biologicznych, 

- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,  

- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

- wykonuje dodatkowe zadania i polecenia 
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- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły 

i poza nią, 

- w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia i  

odpowiada na dodatkowe pytania,  

- bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, 

- wykazuje szczególne zainteresowania biologią, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w 

nowych sytuacjach, 

- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 

- wykonuje prace i zadania dodatkowe 

- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, 

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 100% punktów 

możliwych do zdobycia. 

 

Ocena dobra: 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 

typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 

- jest aktywny na lekcji, 

- w pracach pisemnych osiąga od 75% do 90% punktów. 

 

Ocena dostateczna: 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w 

nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i 

pozaszkolnych, 

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 

- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, 

tablice, wykresy, itp., 

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74 % punktów. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
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- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 

przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  

- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem 

nauczyciela, 

- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, 

- jest mało aktywny na lekcji, 

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów. 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

Ocena niedostateczna: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, 

koniecznymi do dalszego kształcenia, 

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 

domowych, 

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela, 

- wykazuje się bierną postawą na lekcji, 

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów. 

- nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym 

 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

a) wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: wypowiedź na określony temat, 

charakteryzowanie procesów biologicznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo-

skutkowego. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich 

lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

b) wypowiedzi pisemne: 

1. kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej 

zapowiedziane). 

2. testy podsumowujące poszczególne działy ( test oraz jego formę należy zapowiedzieć, 

co najmniej tydzień wcześniej). 

c) wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, 

praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń) - oceniane za 

pomocą plusów zapisanych w dzienniku, które zostaną następnie przeliczone na oceny. 

Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą gdy zgromadzi 3 plusy. W przypadku dużego wkładu 

pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą. 

d) umiejętności doskonalone w domu (praca domowa). 
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Będzie oceniana w skali celujący-bardzo dobry –dobry -dostateczny-dopuszczający. Brak 

pracy domowej oceniane będzie ocena niedostateczną. 

e) zeszyt przedmiotowy obowiązkowy– sprawdzany przynajmniej jeden raz w roku.   

Przy ocenie bierze się pod uwagę staranność i systematyczność, poprawność rzeczową, 

notatki. Brak zeszytu przedmiotowego odnotowane jest jako ,, -„, chyba że była zadana praca 

domowa, wtedy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

f) prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, 

plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory, referaty i inne) w skali celujący-bardzo 

dobry-dobry- dostateczny lub za pomocą plusów analogicznie jak za wkład pracy w 

przyswojenie wiedzy. 

g) udział w konkursach biologicznych i ekologicznych- zajęcie miejsca wyższego niż 

szczebel szkolny skutkuje uzyskaniem oceny celującej 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią ocen bieżących. 

 Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy 

czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi 

ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający. Ocenia się także wkład pracy 

ucznia, jego zaangażowanie i chęć do poznawczą.  

 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Każdy uczeń jest oceniany systematycznie.  

2. W ciągu semestru (przy jednej godzinie tygodniowo) uczeń powinien uzyskać 

przynajmniej 3 oceny cząstkowe (w tym co najmniej dwie z pracy pisemnej).  

3.  Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji jeden raz w ciągu 

semestru nieprzygotowania do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji 

powtórzeniowych) przy jednej godzinie tygodniowo oraz 2 nieprzygotowań - przy 2 

godzinach tygodniowo.  

5. Uczeń jest informowany w formie ustnej o uzyskanej ocenie z odpowiedzi ustnej i 

wpisywane do dziennika . Oceny z prac pisemnych i innych zadań pisemnych ( ćwiczeń , 

plakatów, zeszytu) są zapisywane na pracy oraz w dzienniku elektronicznym  

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

Uczniowie o indywidualnych potrzebach rozwojowych są oceniani zgodnie z opiniami i 

orzeczeniami. Stosuje się tu:  
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a) indywidualne arkusze zadań o określonym stopniu trudności zadań dostosowanym do 

możliwości ucznia 

b) nieodpytywanie ucznia na forum klasy ( w przypadku trudności z wypowiedziami ustnymi 

i czytaniem)  

c) stosowanie pozytywnego wzmocnienia, głośne pochwały za wykonanie prac czy też dobrą 

odpowiedź, w przypadku kiedy uczeń sam się zgłasza 

 

VIII. Inne postanowienia 

Zasady poprawiania ocen: 

1.  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej z testu w ciągu 2 

tygodni od daty otrzymania w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

2.  Uczniowie nieobecni piszą test na żądanie nauczyciela w możliwie najkrótszym terminie. 

3.  Oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie ulegaj poprawie.  

4.  Poprawiona ocena zostaje zapisana w dzienniku lekcyjnym w nawiasie obok oceny 

pierwotnej. 

5.  Na koniec semestru i koniec roku nie przeprowadza się dodatkowych testów 

zaliczeniowych i poprawkowych. 

6.  Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki  otrzymują do wglądu uczniowie, rodzice 

zaś otrzymują do wglądu na życzenie. 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Nauczyciel: Arleta Mikusek 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 



                                                                  
Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Kudowie – Zdroju  
57-350  Kudowa – Zdrój,  ul. Słone 72 
Tel. 74  866 12 64,  

  zsskudowa@o2.pl  ,www.szkolaslone.pl   
 

3. Program nauczania Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w klasie 8 szkoły 

podstawowej „ Żyję i działam bezpiecznie”  autor: Jarosław Słoma 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 

Ocena celująca: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- Przedstawia własne koncepcje rozwiązań, działań, 

- Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą 

- Wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień 

- Argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową 

- jest zainteresowany wydarzeniami w Polsce i na świecie 

• Zdobył wiedzę znacznie wykraczająca poza zakres materiału programowego                              

•  

•  

- Ocena bardzo dobra: 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych  źródeł informacji 

- Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela 

- Jest aktywny na lekcjach  

- Bezbłędnie  wykonuje czynności ratownicze, 

- Odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze 

- Sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje 

- Zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie 

- Sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z 

edukacji dla bezpieczeństwa 

 

 

Ocena dobra: 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- Samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji 

- Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych 

- Samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności 

- Podejmuje wybrane zadania dodatkowe 

- Jest aktywny w czasie lekcji 

- Poprawnie wykonuje czynności ratownicze,. 

 

Ocena dostateczna: 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- Pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji 
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- Samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć 

- Przejawia przeciętną aktywność 

 

Ocena dopuszczająca: 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- Przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe 

umiejętności 

 

Ocena niedostateczna: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- Nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności 

 

 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

- Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie 

zaangażowanie ucznia w proces nauczania – uczenia się, jego aktywność, 

utożsamianie się z problematyką i przejawianie zainteresowania. W dalszej kolejności 

ocenie podlega cały zasób wiedzy. 

- Systematycznej kontroli i ocenie podlegają następujące formy pracy uczniów: 

 
- aktywność na zajęciach ( uczestnictwo w ćwiczeniach, dyskusji – poprawność działania, 

logika argumentacji przy omawianiu problemów poruszanych w trakcie zajęć) ) 

- wytwory pracy własnej ucznia ( prezentacje, albumy) 

- zachowanie w czasie składania raportu i przygotowanie oraz prezentacja informacji 
prasowych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz komentarz do tych wypowiedzi 

- wypowiedzi w czasie lekcji 

- zachowanie w trakcie zajęć 

- przygotowanie i udział w zawodach pierwszej pomocy 

- odpowiedzi ustne i kartkówki - oceniane pod względem rzeczowości, stosowania języka 
przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi. Kartkówki obejmują 
materiał z trzech ostatnich lekcji (jeżeli jest niezapowiedziana), a jeżeli jest zapowiedziana 
to z partii materiału określonej przez nauczyciela 

- ćwiczenia praktyczne, którymi są czynności ratownicze (oceniane pod kątem poprawności, 
staranności, samodzielności)                                                                                                              

- 3. Uczeń ma obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, uczeń jest 
klasyfikowany z przedmiotu jeżeli posiada 50% obecności na lekcjach. 
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- 4. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy, obowiązkiem ucznia jest uzupełnić 

zeszyt przedmiotowy jeżeli był nieobecny na zajęciach. 

 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

- Uzyskane  stopnie  w  poszczególnych  formach  aktywności  ucznia  stanowią  podstawę  

stopnia  śródrocznego i rocznego.  

- Ocenę śródroczną, roczną  ustala się na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych    

( przedmiot realizowany  jest w wymiarze 1godz./tydz) 

Stopnie  mają  różne  wag i- najwyższa rangę posiadają oceny za wytwory pracy własnej 

ucznia ( np. prezentacje, filmy, albumy, przygotowanie zajęć praktycznych)  

Ocena  śródroczna i roczna  nie  jest  średnią  ocen  cząstkowych. 

Ocenia się także wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie i chęć do poznawczą.  

 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Każdy uczeń jest oceniany systematycznie.  

2. W ciągu semestru (przy jednej godzinie tygodniowo) uczeń powinien uzyskać 

przynajmniej 3 oceny cząstkowe.  

3.  Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji jeden raz w ciągu 

semestru nieprzygotowania do lekcji.  

5. Uczeń jest informowany w formie ustnej o uzyskanej ocenie z raportu, wiadomości 

prasowych, odpowiedziach i innych typach aktywności na zajęciach, a oceny są 

wpisywane do dziennika . Oceny z prac pisemnych są zapisywane na pracy oraz w 

dzienniku elektronicznym  

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

Uczniowie o indywidualnych potrzebach rozwojowych są oceniani zgodnie z opiniami i 

orzeczeniami. Stosuje się tu:  

- stosowanie pozytywnego wzmocnienia, głośne pochwały za wykonanie prac czy też 

dobrą odpowiedź, w przypadku kiedy uczeń sam się zgłasza 

- w przypadku zajęć praktycznych ocenia się chęć wykonania zadania, zaangażowanie , a 

nie tylko samą technikę wykonania zadania.  

 

VIII. Inne postanowienia 
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Przedmiot: PRZYRODA 

Nauczyciel: Barbara Kras 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania Program nauczania przyrody  w klasie 4 szkoły podstawowej „ 

Tajemnice przyrody”  autor: Jolanta Golanko   

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 

 

Ocena celująca: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych 

- umie formować i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk 

- proponuje nietypowe rozwiązania 

- osiąga sukcesy w konkursach szczebla wyższego niż szkolny 

 

Ocena bardzo dobra: 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w pełni spełnia wymagania z poziomu rozszerzającego i dopełniającego 

- potrafi biegle i samodzielnie używać sformułowań przyrodniczych 

- projektuje doświadczenia i je prezentuje 

- dostrzega i ocenia związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka 

- przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg naturalnych procesów 

w przyrodzie 

 

Ocena dobra: 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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- spełnia wymagania poziomu koniecznego i podstawowego, podejmuje próby rozwiązania 

niektórych zadań z poziomu rozszerzającego i dopełniającego 

- poprawnie używa pomocy naukowych z zakresu przyrody ( podręcznik, atlas, przyrządy do 

obserwacji i pomiarów elementów przyrody) 

- korzysta z różnych źródeł informacji 

- dostrzega wpływ  przyrody na życie i gospodarkę człowieka 

-proponuje działania na rzecz ochrony przyrody 

-dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą 

 

Ocena dostateczna: 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- spełnia wymagania poziomu podstawowego i koniecznego 

- rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego 

- obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w przyrodzie, potrafi je opisać 

- posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej 

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i 

problemów z pomocą nauczyciela 

 

Ocena dopuszczająca: 

Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który: 
- w zakresie przewidzianym podstawą programową wykazuje się znajomością i rozumieniem 

pojęć przyrodniczych 

- rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności 

- -przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 

- rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody 

 

Ocena niedostateczna: 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które są 

niezbędne do dalszego kształcenia 

- nie potrafi rozwiązać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu trudności nawet 

z pomocą nauczyciela 

- nie zna podstawowych określeń przyrodniczych 

 

 

 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

- wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: wypowiedź na określony temat, 

charakteryzowanie procesów biologicznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo-
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skutkowego. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich 

lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

- wypowiedzi pisemne: 

- kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej 

zapowiedziane). 

- testy podsumowujące poszczególne działy ( test oraz jego formę należy zapowiedzieć, 

co najmniej tydzień wcześniej). 

- wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, 

praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń) - oceniane za 

pomocą plusów zapisanych w dzienniku, które zostaną następnie przeliczone na oceny. 

Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą gdy zgromadzi 3 plusy. W przypadku dużego wkładu 

pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą. 

- umiejętności doskonalone w domu (praca domowa). 

Będzie oceniana w skali celujący-bardzo dobry –dobry -dostateczny-dopuszczający. Brak 

pracy domowej oceniane będzie ocena niedostateczną. 

- zeszyt przedmiotowy obowiązkowy– sprawdzany przynajmniej jeden raz w roku.   

Przy ocenie bierze się pod uwagę staranność i systematyczność, poprawność rzeczową, 

notatki. Brak zeszytu przedmiotowego odnotowane jest jako ,, -„, chyba że była zadana praca 

domowa, wtedy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, 

plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory, referaty i inne) w skali celujący-bardzo 

dobry-dobry- dostateczny lub za pomocą plusów analogicznie jak za wkład pracy w 

przyswojenie wiedzy. 

- udział w konkursach biologicznych i ekologicznych- zajęcie miejsca wyższego niż 

szczebel szkolny skutkuje uzyskaniem oceny celującej 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią ocen bieżących. 

 Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy 

czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi 

ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający. Ocenia się także wkład pracy 

ucznia, jego zaangażowanie i chęć do poznawczą.  

 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 
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6. Każdy uczeń jest oceniany systematycznie.  

7. W ciągu semestru (przy jednej godzinie tygodniowo) uczeń powinien uzyskać 

przynajmniej 3 oceny cząstkowe (w tym co najmniej dwie z pracy pisemnej).  

8.  Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji jeden raz w ciągu 

semestru nieprzygotowania do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji 

powtórzeniowych) przy jednej godzinie tygodniowo oraz 2 nieprzygotowań - przy 2 

godzinach tygodniowo.  

- Uczeń jest informowany w formie ustnej o uzyskanej ocenie z odpowiedzi ustnej i 

wpisywane do dziennika . Oceny z prac pisemnych i innych zadań pisemnych ( ćwiczeń , 

plakatów, zeszytu) są zapisywane na pracy oraz w dzienniku elektronicznym  

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

Uczniowie o indywidualnych potrzebach rozwojowych są oceniani zgodnie z opiniami i 

orzeczeniami. Stosuje się tu:  

- indywidualne arkusze zadań o określonym stopniu trudności dostosowanym do 

możliwości psychorozwojowych ucznia 

- nieodpytywanie ucznia na forum klasy ( w przypadku trudności z wypowiedziami 

ustnymi i czytaniem)  

- stosowanie pozytywnego wzmocnienia, głośne pochwały za wykonanie prac czy też 

dobrą odpowiedź, w przypadku kiedy uczeń sam się zgłasza. 

 

VIII. Inne postanowienia 

Zasady poprawiania ocen: 

-  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej z testu w ciągu 2 

tygodni od daty otrzymania w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

-  Uczniowie nieobecni piszą test na żądanie nauczyciela w możliwie najkrótszym terminie. 

-  Poprawiona ocena zostaje zapisana w dzienniku lekcyjnym w nawiasie obok oceny 

pierwotnej. 

-  Na koniec semestru i koniec roku nie przeprowadza się dodatkowych testów 

zaliczeniowych i poprawkowych. 

-  Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki  otrzymują do wglądu uczniowie, rodzice 

zaś otrzymują do wglądu na życzenie. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: geografia 

Nauczyciel:  Wojciech Fiszer 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania 

- Geografia. Program nauczania geografii w szkole podstawowej Wydawnictwo Nowa Era, 

Planeta Nowa 

 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 

 

W załącznikach 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

a) Metody kontroli uczniów: 

- odpowiedź ustna 

- kontrola pisemna (sprawdzian, test,  kartkówka, portfolio, karta pracy, ćwiczenia) 

- zadania domowe 

- praca z podręcznikiem ( analiza tekstów, map, schematów, wykresów, ikonografii) 

- prezentacje 

- referaty i odczyty na forum klasy 

- badania terenowe- 

- praca grupowa 

- aktywność uczniów na lekcji 
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b) Uczeń ma prawo do jednego ( jeżeli w tygodniu przypada jedna godzina przedmiotu) lub  

dwóch nieprzygotowań ( jeżeli w tygodniu przypadają dwie godziny zajęć)  w semestrze 

zgłaszanych podczas czytania listy obecności. 

c) Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej w terminie dwóch 

tygodni od otrzymania niesatysfakcjonującej oceny. 

d) Po każdym dziale jest sprawdzian wiadomości poprzedzony lekcją powtórzeniową. 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Ocenianie bieżące. 

2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących. 

 

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 

Forma i zakres uzależnione od opinii z poradni. 

VIII. Inne postanowienia 

a) W przypadku niepisania sprawdzianu z powodu absencji uczeń ma obowiązek 

napisania go w terminie dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły.  

b) Kartkówki obejmują tematykę z trzech ostatnich lekcji  

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: historia,  

Nauczyciel:  Wojciech Fiszer, Wiktor Kotarski 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 
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3. Program nauczania 

- Historia. Program nauczania szkoła podstawowa klasy 4-8. Wydawnictwo WSiP 

 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 

 

W załącznikach 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

a) Metody kontroli uczniów: 

- odpowiedź ustna 

- kontrola pisemna (sprawdzian, test,  kartkówka, portfolio, karta pracy, ćwiczenia) 

- zadania domowe 

- praca z podręcznikiem ( analiza tekstów, map, schematów, wykresów, ikonografii) 

- prezentacje 

- referaty i odczyty na forum klasy 

- aktywność uczniów na lekcji 

- praca grupowa. 

b) Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań  w semestrze zgłaszanych podczas czytania 

listy obecności. 

c) Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej w terminie dwóch 

tygodni od otrzymania niesatysfakcjonującej oceny. 

d) Po każdym dziale jest sprawdzian wiadomości poprzedzony lekcją powtórzeniową. 

 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

  

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Ocenianie bieżące. 

2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących. 
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VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 

Forma i zakres uzależnione od opinii z poradni. 

VIII. Inne postanowienia 

a) W przypadku niepisania sprawdzianu z powodu absencji uczeń ma obowiązek 

napisania go w terminie dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły.  

b) Kartkówki obejmują tematykę z trzech ostatnich lekcji  

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie 

Nauczyciel:  Anna Chełmińska  

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania 

- Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „KOSS Kształcenie 

Obywatelskie w Szkole Samorządowej” , Wydawnictwo CIVITAS  

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 

 

W załącznikach 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

a) Metody kontroli uczniów: 
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- odpowiedź ustna 

- kontrola pisemna (sprawdzian, test,  kartkówka, portfolio, karta pracy, ćwiczenia) 

- zadania domowe 

- praca z podręcznikiem ( analiza tekstów, map, schematów, wykresów, ikonografii) 

- prezentacje 

- referaty i odczyty na forum klasy 

- praca grupowa  

- aktywność uczniów na lekcji 

- prasówki 

b) Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań  w semestrze zgłaszanych podczas czytania 

listy obecności. 

c) Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej w terminie dwóch 

tygodni od otrzymania niesatysfakcjonującej oceny. 

d) Po każdym dziale jest sprawdzian wiadomości poprzedzony lekcją powtórzeniową. 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Ocenianie bieżące. 

2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących. 

 

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 

Forma i zakres uzależnione od opinii z poradni. 

VIII. Inne postanowienia 

a) W przypadku niepisania sprawdzianu z powodu absencji uczeń ma obowiązek 

napisania go w terminie dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły.  

b) Kartkówki obejmują tematykę z trzech ostatnich lekcji  
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot:  Technika 

Nauczyciel: Monika  Ratajczyk 

I. Podstawa prawna  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) .  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej  

3. Program nauczania  

„Jak to działa?”- Program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania  

 

Ocena celująca: 

UCZEŃ: 

– Posiada w pełni wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, samodzielnie i twórczo 

rozwija swoje zainteresowania, 

– bardzo dokładnie wykonuje zadania techniczne, sprawnie i bezpiecznie posługuje się 

urządzeniami i narzędziami, 

– otrzymuje pozytywne uwagi za wykonywane projekty. 

– przestrzega zasad bezpieczeństwa 

– dba o czystość i estetykę prac wytwórczych  i własnego otoczenia 

Ocena bardzo dobra: 

UCZEŃ: 

– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, 

– prawidłowo wykonuje praktyczne zadania techniczne jak mierzenie, rysowanie, dzielenie, 

wycinanie, łączenia, 

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z nimi potrafi 

zorganizować miejsce pracy, 

– rozróżnia podstawowe surowce do wyrobu papieru, 
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– umie dostosować narzędzie do określonej obróbki danego materiału, 

– rozumie znaczenie oszczędnego gospodarowania materiałami, 

Ocena dobra: 

UCZEŃ: 

– opanował podstawowe wiadomości określone programem nauczania, 

– poprawnie stosuje wiadomości, 

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 

– rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne (łączenie, 

wycinanie, rysowanie, dzielenie), 

– rozróżnia podstawowe surowce do wyrobu papieru, 

– rozumie znaczenie oszczędnego gospodarowania materiałami, 

– umie dostosować narzędzie do określonej obróbki danego materiału, 

Ocena dostateczna: 

UCZEŃ: 

– nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, 

– rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności z pomocą nauczyciela, 

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 

– rozróżnia podstawowe surowce do wyrobu papieru, 

– rozumie znaczenie oszczędnego gospodarowania materiałami, 

- ma kłopoty z dostosowaniem narzędzie do określonej obróbki danego materiału, 

Ocena dopuszczająca: 

UCZEŃ: 

– ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

– rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności z pomocą nauczyciela. 

Ocena niedostateczna:  

UCZEŃ: 

– nie opanował wiadomości i umiejętności, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 

wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

– nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności. 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

1. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia: 

a. przygotowanie do zajęć 

- W przypadku, gdy uczeń nie odda pracy technicznej w terminie z wyznaczonego zakresu 

materiału otrzymuje nieprzygotowanie - "-" i jest zobowiązany do nadrobienia zaległości na 

następnej lekcji. Niewywiązanie się z tego zadania skutkuje oceną niedostateczną. 
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- Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną za brak pracy technicznej lub innej pracy 

domowej w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania, uzupełniając zaległą pracę . 

- W przypadku nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek wykonać lub dokończyć pracę 

techniczną obejmującą ten sam zakres materiału lub zaliczyć ją w inny ustalony z 

nauczycielem sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu na 

uzupełnienie braków lub w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż 2 

tygodnie. Niewykonanie zaległej pracy jest jednoznaczne z wystawieniem oceny 

niedostatecznej.  

- Uczeń ma możliwość poprawienia wszystkich dowolnych prac, w terminie nie dłuższym niż 

dwa tygodnie od otrzymania oceny. 

- Nie ma możliwości poprawiania ocen na jeden tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym. 

- Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 2 razy w ciągu semestru, jednak musi zgłosić 

swoje nieprzygotowanie przed rozpoczęciem zajęć.  

- Uczniowie są oceniani za aktywność, która odnotowywana jest za pomocą „+”, trzy plusy 

zostają zamienione na ocenę celującą. 

- Ocena za pracę w grupach może być wyrażona stopniem szkolnym, plusem, słownie lub 

opisowo (zależnie od zadania, którego dotyczy), o ocenie będzie decydować : właściwy 

przebieg współpracy, tempo pracy zespołu, sposób przedstawienia i omówienia wyników na 

forum klasy. 

b. praca na lekcji 

– Jakość pracy i aktywność na lekcji, 

– Dokładność, staranność i dobra organizacja pracy podczas wykonywania zadań 

wytwórczych, 

– Umiejętność korzystania z rysunków, schematów, posługiwania się narzędziami  

i przyborami, twórcze rozwijanie problemów, 

– Współpraca w zespole, 

– Prezentacje własnych prac, 

– Terminowość wykonania prac. Uczeń ma 2 tygodnie na przyniesienie pracy. Jeśli uczeń 

przekroczy ustalony termin oddania swojej pracy, wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

c. prace wytwórcze 

d. osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych 



                                                                  
Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Kudowie – Zdroju  
57-350  Kudowa – Zdrój,  ul. Słone 72 
Tel. 74  866 12 64,  

  zsskudowa@o2.pl  ,www.szkolaslone.pl   
 

 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych ale całościową 

oceną wkładu pracy ucznia przez cały rok bądź półrocze. Uczeń jest oceniany zgodnie  

z zasadami zawartymi w statucie (skala 6 stopniowa,).  

 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Ocenianie bieżące. 

Aktywność i praca na lekcji oraz przygotowanie do lekcji- na bieżąco.  

 

2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 

Przy ocenie prac wytwórczych ocenia się: 

– Wkład pracy ucznia 

– Zgodność z projektem 

– Stopień samodzielności pracy 

– Oryginalność rozwiązań 

– Estetykę wykonania 

 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących.  

Nauczyciel informuje ucznia o uzyskanej przez niego ocenie w momencie oddania pracy 

wytwórczej.  

 

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

Oceniając prace wytwórcze należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu, nie 

wszyscy bowiem uczniowie mają zdolności manualne, techniczne czy rysunkowe. 

Uczeń ma możliwość wykonania pracy wytwórczej według własnego pomysłu, jeśli uważa, 

że temat pracy jest zbyt trudny i niewykonalny przez ucznia po wcześniejszym ustaleniu  

z nauczycielem. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 Przedmiot: Informatyka 

 Nauczyciel: Mariusz Raczkiewicz  

Podstawa prawna 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej  

• Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”, autor: Michał Kęska, 

wyd. Nowa Era (klasy 4, 5, 6, 7, 8).  

 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego programu nauczania  

Ocena celująca:  

• uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, • uczeń biegle posługuje 

się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, • uczeń 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do 

finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia  

Ocena bardzo dobra:  

• uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, • uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach, • uczeń bierze udział w konkursach przedmiotowych lub innych 

wymagających wykazania się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. 

 Ocena dobra:  
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• uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie 

większości relacji między elementami wiedzy z danych zajęć, • uczeń poprawnie 

stosuje wiadomości , rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne. 

 Ocena dostateczna: 

 • uczeń opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym 

postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, • uczeń rozwiązuje typowe działania 

o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.  

Ocena dopuszczająca:  

• uczeń w ograniczonym czasie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a 

braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 

danych zajęć edukacyjnych w trakcie dalszej nauki, • uczeń rozwiązuje – często przy 

pomocy nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności.  

Ocena niedostateczna:  

• uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i 

umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w 

wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, • uczeń 

nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności.  

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

Uczniowie mogą być oceniani za:  

• pracę na lekcji – wykonywanie zadanych ćwiczeń zgodnie z instrukcją podawaną przez 

nauczyciela, • pisemne i ustne formy sprawdzania wiedzy, takie jak: sprawdziany, kartkówki, 

odpowiedzi ustne, 

 • pracę domową – zadania zadane do wykonania w domu, zarówno indywidualne jak i 

projekty grupowe, 

 • aktywność na lekcjach – ocenione może zostać szczególne zaangażowanie w pracę w czasie 

lekcji jak i szczególny brak zaangażowania (nieprzygotowanie do zajęć lub nieprzestrzeganie 

regulaminu pracowni),  

• udział uczniów w konkursach, wykonywanie dodatkowych prac, podczas których korzystają 

z umiejętności informatycznych.  

Uczniowie mogą zgłosić bez konsekwencji i wyjaśniania przyczyn jedno nieprzygotowanie 

do zajęć w ciągu semestru (koniecznie przed rozpoczęciem zajęć). 



                                                                  
Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Kudowie – Zdroju  
57-350  Kudowa – Zdrój,  ul. Słone 72 
Tel. 74  866 12 64,  

  zsskudowa@o2.pl  ,www.szkolaslone.pl   
 

 IV. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. Ocena roczna i 

semestralna jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych oraz spełnienia kryteriów 

wymienionych w punkcie II.  

Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 1. Ocenianie 

bieżące. 2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 3. Informowanie 

ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących.  

VI. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. W sytuacjach trudności z 

opanowaniem podstawowych umiejętności zawartych w programie nauczania uczeń może 

skorzystać z uczestnictwa w zajęciach dodatkowych (kółko informatyczne) oraz ustalając 

indywidualnie tryb pomocy dla ucznia. Proszę bardzo o kontakt rodzica/opiekuna w takich 

przypadkach.  

VII. Inne postanowienia Wszelkie sprawy do nauczyciela można kierować drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym lub kontaktując się 

osobiście podczas konsultacji lub przerw międzylekcyjnych. 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

Przedmiot: nauczanie wczesnoszkolne 

 

I. Podstawa prawna 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej. 

 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 
 Ocenianie w klasach I-III pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną. 

Oprócz tego ocena opisowa jest oceną klasyfikacyjną. Opis osiągnięć ucznia to kontrola 

spełnienia przez niego wymagań edukacyjnych, a zarazem informacja o tym dla ucznia i 

rodzica. Wszystkie wymagania są sprawdzane i oceniane na bieżąco w różnych formach 

aktywności.    
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 Ocena bieżąca:  

 Odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;   

 Polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach;   

 Motywuje do aktywności i wysiłku.  

 Dwa razy w ciągu roku nauczyciel sporządza pełną ocenę opisową śródroczną i 

roczną.  

 Przy ocenie opisowej uczniów z klas I-III obowiązują następujące uwagi: 

1. Wszystkie prace uczniów oceniane są w sposób opisowy. 

2. Ocenianie bieżących osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą znaczków z 
komentarzem słownym 

 

 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

Metody:  
 ustne  

 rozmowy: swobodne, naprowadzane, kierowane  

 opowiadanie 

 czytane 

 recytacja 

 pisemne: 

 sprawdziany jednopoziomowe (kartkówki)  

 testy 

 dyktanda 

 pisemne prace szkolne (teksty z lukami,  rozsypanki zdaniowe i wyrazowe, prace 

twórcze) 

 prace domowe  

 oparte na obserwacji  

 prace plastyczne  

 działania techniczne  

 inscenizacje  

 testy ruchowe  

Narzędzia:  
 testy wiadomości i umiejętności 
 prace plastyczno-techniczne  

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów  uczniów w klasach I-III  
Rejestrowaniu osiągnięć i postępów uczniów służą:  

 zeszyty uczniów  

 prace pisemne /dyktanda, kartkówki, sprawdziany/  

 karty pracy  

 prace plastyczno-techniczne w teczkach i na wystawach  

 semestralna i roczna ocena opisowa  

 

Prace pisemne i karty pracy przechowywane są w teczkach przez okres jednego roku 

szkolnego.  
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Prace plastyczno-techniczne przechowywane są w teczkach przez okres jednego semestru. 

 

V. Ustalanie przewidywanej semestralnej  i rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 W klasach I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz z 

zachowania są ocenami opisowymi.  

Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

 Ocenianie bieżące. 

 Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 

 Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących. 

 

 

 Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń poradni oraz indywidualnych mozliwości i 

potrzeb ucznia. W przypadku ogromnych trudności, udział w zajęciach wyrównawczych lub 

kompesacyjno-korekcyjnych. 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: RELIGIA 

Nauczyciel: 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania 
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Ocena celująca: 

- uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, 

- wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program własnego poziomu edukacji, 

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

katechetyczne itp., 

- uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej, 

- twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do organizacji i ruchów katolickich, 

uczestniczy w pielgrzymkach, bierze udział w jasełkach itp. 

- jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 

zastrzeżeń, 

- poznane prawdy wiary stosuje w życiu, 

- posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą. 

 

Ocena bardzo dobra: 

- uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej, 

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

religii, 

- posiada pełną znajomość pacierza, 

- wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe, 

- aktywnie uczestniczy w religii, 

- jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń, 

- jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem, 

- chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii, 

- odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego, 

- stara się być świadkiem wyznawanej wiary, 

- wykazuje inne możliwości indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą. 

 

Ocena dobra: 

- uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej, 

- opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym, 
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- wykazuje się dobrą znajomością pacierza, 

- w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe, 

- podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne), 

- systematycznie uczestniczy w zajęciach religii, 

- jest zainteresowany przedmiotem, 

- włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego, 

- wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, 

- postawa ucznia nie budzi wątpliwości, 

- stara się być aktywnym podczas lekcji, 

- posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę dobrą. 

 

Ocena dostateczna: 

- uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej, 

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

- wykazuje się dostateczną znajomością pacierza, 

- w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek, prac domowych, 

- prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem, 

- stara się uczestniczyć w życiu parafii, 

- inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną. 

 

Ocena dopuszczająca: 

- uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne, 

- prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności, 

- prowadzi zeszyt, 

- posiada problemy ze znajomością pacierza, 

- ma poprawny stosunek do religii, 

- inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 
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Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych, 

- nie wykazuje się znajomością pacierza, 

- nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję, 

- lekceważy przedmiot, 

- nieodpowiednio zachowuje się na lekcji, 

- opuszcza lekcje religii, 

- nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia, 

- inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Uczniowie uzyskują oceny za: 

-prace kontrolne, czyli sprawdziany pisemne. Po każdym omówionym rozdziale jest 

sprawdzian, który można poprawić do 2 tygodni. Poprawie podlegają oceny od 

niedostatecznej (ndst -1) do dobrej (db-4). 

-ćwiczenia sprawdzane na ocenę 2 razy w semestrze- do tematu i terminu wyznaczonego 

przez nauczyciela. Na ocenę bardzo dobrą (5) należy wykonać po 2 ćwiczenia z każdego 

tematu, natomiast na ocenę celującą (6) wszystkie. 

-zeszyty zapis tematów i notatek 

-zadania domowe 

-modlitwy (wyznaczona data-na pamięć) 

-aktywność Uczniowie dostają + lub - . Na ocenę bdb(5) trzeba mieć 3 plusy, natomiast 3 

minusy to ndst(1). 

-przygotowanie do zajęć. W ciągu całego semestru można mieć 3 nieprzygotowania. 

 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

 

-Przy wystawianiu oceny semestralnej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia. 

- jeśli  w ciągu semestru uczeń nie próbuje poprawić żadnej oceny cząstkowej oraz oceny ze 

sprawdzianów traci prawo do poprawienia przewidywanej oceny semestralnej, 
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- ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu 

semestru! 

- uczeń na ocenę semestralną pracuje przez cały semestr! 

 

  

VI. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach 

1. Ocenianie bieżące. 

2. Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach. 

3. Informowanie ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących. 

 

VII. Pomoc uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej pisze 

prace kontrolne oparte na opanowaniu węższego zakresu materiału. W sytuacji, gdy uczeń z 

opinią ma problem z szybkim pisaniem na lekcji, czy brakiem koncentracji - notatkę w 

zeszycie uzupełnia w domu. 

 

VIII. Inne postanowienia 

Proszę o pilnowanie terminu sprawdzianów i zbioru ćwiczeń, które zawsze są podawane 

danej klasie w terminarzu w dzienniku elektronicznym. 

W przypadku oddawania ćwiczeń w późniejszym terminie niż wyznaczona data niestety 

będzie zaniżona ocena. 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: Plastyka kl. IV, V, VII 

Nauczyciel: Aleksandra Ciekałowska 

I. Dokumenty określające PZO: 

Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Program nauczania plastyki w klasach 

4-6 szkoły podstawowej „Plastyka. 4” S. K. Stopczyk, B. Neubart,  „Plastyka kl. 5“, „Plastyka 

kl.7“ S. K. Stopczyk, B. Neubart, K. Janus- Borkowska wyd. WSiP, Wewnątrzszkolny 

Zasady Oceniania. 
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II. Zasady oceniania 

Ocena z plastyki powinna uwzględniać przede wszystkim stosunek ucznia do 

przedmiotu, pracę włożoną w realizację wymagań oraz zaangażowanie ucznia w uczestnictwo 

w kulturze. Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa 

wobec przedmiotu. Jego uzdolnienia plastyczne nie mogą być podstawowym kryterium 

oceniania. Oceniając postępy uczniów nauczyciel uwzględnia potencjalne umiejętności 

plastyczne dzieci w przedziale wiekowym 9–12 lat. 

Podczas oceniania umiejętności i wiedzy ucznia uwzględniane będą: 

 przygotowanie do lekcji, 

 aktywność podczas pracy na lekcjach, 

 zaangażowanie w realizację ćwiczeń plastycznych, 

 wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu, 

 podstawową umiejętność opisu dzieła sztuki, 

 biegłość w posługiwaniu się technikami plastycznymi, 

 znajomość terminologii plastycznej, 

 uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, regionu (np. udział w imprezach 

artystycznych, wystawach). 

Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia: 

b) praktyczne ćwiczenia plastyczne, 

c) wypowiedzi ustne, 

d) prace pisemne: opisy dzieł sztuki, sprawdziany w formie pisemnej lub zadania 
praktycznego, 

e) podejmowane zadania dodatkowe, 

f) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska (np. udział w konkursach 

szkolnych                            i międzyszkolnych, oprawa plastyczna uroczystości), 

g)  umiejętność pracy w zespole. 

Kryteria oceniania prac plastycznych: 

4. zgodność pracy z tematem lekcji, 

5. poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, trafność doboru środków 
artystycznego wyrazu, 

6. umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, 
7. pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi, 
8. stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji 

danego tematu  

9. estetyka pracy (ostatnie kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne 
dysfunkcje).  
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W ocenie wiedzy o sztuce brane pod uwagę będą: 

 zastosowanie terminologii plastycznej w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

 trafność doboru argumentów przy ocenie dzieła sztuki, 

 umiejętność rozwinięcia tematu. 

 

 

Ocena prac pisemnych: 

0 – 29 % materiału – ocena niedostateczna 

30 – 49 % materiału – ocena dopuszczająca 

50 – 74 % materiału – ocena dostateczna 

75 – 93 % materiału – ocena dobra 

94 –100 % materiału – ocena bardzo dobra 

100% materiału + zadanie na 6 - ocena celująca 

Odpowiedź ustna: 

 samodzielna odpowiedź ucznia bez dodatkowych podpowiedzi nauczyciela – ocena 

bardzo dobra 

 odpowiedź ucznia z minimalną pomocą nauczyciela – ocena dobra 

  odpowiedź ucznia z dużą pomocą nauczyciela– ocena dostateczna 

 odpowiedź fragmentaryczna z dużą pomocą nauczyciela – ocena dopuszczająca 

 całkowity brak odpowiedzi – ocena niedostateczna 

  

III. Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na 

lekcjach plastyki 

Ocena celująca 

Uczeń: 

 przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. kolekcjonuje reprodukcje i 
książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, uczęszcza do galerii, 

muzeów itp.), 
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 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w 
programie nauczania,  

 zawsze jest przygotowany i aktywny na lekcjach,  

 współpracuje z grupą, potrafi pełnić funkcję lidera podczas wykonywania zadań 
zespołowych, 

  osiąga sukcesy w konkursach plastycznych, 

  wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach 

plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz 

wykorzystuje je  

w działaniach plastycznych,  

 bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których 

przekonująco uzasadnia swoje poglądy.  

 Stosuje z powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz 

sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną.  

 chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza 

nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę 

plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań)  

 uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela 

lekturami. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 stosuje w praktyce elementy zdobytej wiedzy teoretycznej, 

  aktywnie uczestniczy w zajęciach,  

 samodzielne rozwiązuje zadania teoretyczne,  

 zadowalająco posługuje się przyborami i narzędziami plastycznymi,  

 wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym. 

  

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 opanował na poziomie podstawowym materiał objęty programem nauczania, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, 
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  poprawnie posługuje się różnymi przyborami i narzędziami pracy,  

 wykonuje ćwiczenia plastyczne zgodne z tematem, ale mało staranne, 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności wymienionych w programie 

nauczania dla przedmiotu „plastyka”, 

 rozwiązuje (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne 

o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne 

narzędzia pracy, 

  wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem, 

 nie potrafi współpracować w zespole, 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie 

programowej, 

 odmawia wykonywania zadań, 

 przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

 wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu. 

IV. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z plastyki dla uczniów objętych PPP: 

 podczas oceniania uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, jego 

zaangażowanie oraz przygotowanie do zajęć;  

 podczas zajęć kilkukrotne powtarzanie instrukcji wykonania pracy plastycznej,  

 częste podchodzenie do ucznia i podpowiadanie różnych możliwości wykonania pracy 

plastycznej, wspieranie, naprowadzanie, pokazywanie na przykładach,  

 dzielenie ćwiczenia/zadania na etapy,  

 wydłużenie czasu przeznaczonego na opanowanie podstawowego zakresu wiadomości 

i umiejętności.  

V. Wystawianie oceny śródrocznej i rocznej 

Ustala się następującą hierarchię ocen cząstkowych: 

 oceny za zadania praktyczne wykonane na lekcji,  

 oceny za aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcji,  
 przygotowanie do zajęć , 
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 ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, w oparciu o 
ustalone kryteria ocen   z plastyki.  

VI. Warunki i sposób poprawy oceny cząstkowej. 

Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych według następujących zasad: 

 sprawdzian – w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wyników,  

 praca plastyczna – w ciągu dwóch tygodnii od daty otrzymania oceny,  

 kartkówki, odpowiedzi ustne i oceny za prowadzenie zeszytu – nie podlegają 

poprawie,  

VII. Postępowanie w sprawie nieobecności ucznia. 

W przypadku nieobecności ucznia ma on obowiązek nadrobić materiał i uzupełnić brakujące 

prace w terminie do dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. 

VIII. Kontrakt z uczniami 

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Nauczyciel bierze 

pod uwagę orzeczenia       i wskazówki PPP,  

 Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. Oceny są jawne,  

 Każdy uczeń powinien otrzymać minimum 3 oceny w semestrze,  

 Prace wytwórcze powinny być wykonywane samodzielnie (w szkole, w czasie zajęć) i 

w określonym terminie. Jeżeli uczeń nie dokończy pracy na lekcji, ma możliwość 

dopracowania jej w domu,  

 Materiały do wykonywania prac wytwórczych organizują uczniowie we własnym 

zakresie,  

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

zostaje ono  odnotowane znakiem „-„. Za trzy „-„ uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 Każde nieprzygotowanie  należy zgłosić przed lekcją,  

 Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+”. Za 3 „+” uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą,  

 Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe 

(tj. prace plastyczne, referaty, itp.). W kwestii oceny obowiązuje umowa z 

nauczycielem;  

 Udział ucznia w konkursach artystycznych, na szczeblu międzyszkolnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim nagradzany jest oceną celującą z aktywności 

artystycznej i stanowi podstawę do uzyskania oceny celującej na semestr, jeżeli oceny 

cząstkowe z przedmiotu stanowią podstawę do wystawienia oceny bardzo dobrej,  
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Finaliści, laureaci konkursów artystycznych otrzymują na koniec semestru ocenę celującą. W 

sytuacji, gdy uczeń ma ocenę przewidzianą niższą niż bardzo dobry, to wówczas otrzymuje 

ocenę o 1 stopień wyższą,  

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiot: Etyka 

Nauczyciel: Joanna Mikusek - Przystajko 

 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

3. Program nauczania- etyka 

 

II. Co podlega ocenie: 

● aktywne uczestniczenie w lekcji, 

● wypowiedzi ustne, 

● wypowiedzi pisemne, 

● przygotowanie materiałów do lekcji, 

● przygotowanie argumentów do dyskusji, 

● prowadzenie skoroszytu, 

● prace domowe, 

● prezentacje, 
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● prace dodatkowe. 

 

III. Poprawa ocen: 

 poprawie podlegają wszystkie oceny, 

 uczeń może poprawić ocenę pisemnie lub ustnie, 

 uczeń ma dwa tygodnie na poprawę oceny w uzgodnieniu z nauczycielem. 

 

IV. Wymagania na ocenę: 

● celującą – samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu, wzorowe prowadzenie 

skoroszytu, aktywny udział we wszystkich lekcjach, posługiwanie się ze zrozumieniem 

elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, systematyczne przygotowanie do lekcji, 

podejmowanie zadań dodatkowych, samodzielne inicjowanie pewnych działań, jak na 

przykład zaproponowanie i opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem, 

lecz zdecydowanie w stopniu wykraczającym poza standard i program obowiązkowy, udział 

w konkursach, 

● bardzo dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, czynny udział w 

zajęciach/dyskusjach, posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu 

etyki, wzorowe prowadzenie zeszytu, odrobione prace domowe, 

● dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, częsty udział w dyskusjach, rozumienie 

elementarnych pojęć z zakresu etyki/filozofii, dobrze prowadzony zeszyt, odrobione prace 

domowe, 

● dostateczną – rozumienie omawianych zagadnień, sporadyczny udział w dyskusjach, 

prowadzenie skoroszytu, 

● dopuszczającą – bierny udział w lekcjach, prowadzenie skoroszytu, 

● niedostateczną – niespełnienie powyższych warunków. 

 

V. Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

Na ocenę semestralną składają się oceny z punktu II. Przy wystawianiu oceny będzie brana 

pod uwagę propozycja oceny nauczyciela oraz samoocena uczennicy/ucznia. Gdyby były 

jakiekolwiek wątpliwości dotyczące oceny uczennica lub uczeń ma prawo napisać test 

sprawdzający. 

Ocena końcowo roczna ustalana jest na podstawie ocen kształtujących zdobytych w ciągu 

całego roku szkolnego. Przewidywaną ocenę śródroczną i końcowo roczną nauczyciel podaje 

uczennicy/uczniowi na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Jeżeli przewidywaną ocenę 
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śródroczną lub końcowo roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek 

poinformować o niej uczennicę/ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (prawnych 

opiekunów) na piśmie 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Ustalona przez nauczyciela na 

koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WSO. 

 

VI. Informowanie uczennicy/ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach. 

Stosowanie na zajęciach oceniania kształtującego, które polega na rezygnacji ze stopni na 

rzecz informacji zwrotnej przekazywanej uczniom w trakcie procesu uczenia się  w formie 

ustnej lub pisemnej. Informacje zwrotne uczennica lub uczeń  powinien wykorzystać  w 

dalszym procesie uczenia się . 

 

VII. Pomoc uczennicy/uczniowi. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Dostosowanie się do wszelkich zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

VIII. Inne postanowienia. 

Uczennica lub uczeń nieobecny na zajęciach edukacyjnych, na których oceniana jest wiedza i 

umiejętności ma obowiązek zaliczyć zaległy materiał i może być rozliczony ze znajomości 

materiału będącego przedmiotem oceny na najbliższych zajęciach, na których jest obecny. W 

wyjątkowych przypadkach (np. dłuższa choroba) nauczyciel może wyznaczyć inny termin na 

napisanie zaległej pracy klasowej lub kartkówki. Jeśli uczennica lub uczeń uchyla się od 

nadrobienia zaległości, nauczyciel sam wyznacza termin i formę nadrobienia zaległości. 

 

      

 

 


