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1. Postanowienia ogólne 
 

 

  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do: 

- wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

- wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o 

wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

Oceny bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne i roczne  ustalone zostały wg następującej 

skali: 

stopień celujący 6  

stopień bardzo dobry 5 

stopień dobry 4 

stopień dostateczny 3  

stopień dopuszczający 2  

stopień niedostateczny 1 

Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. Na prośbę ucznia lub jego 

rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Sprawdzone i ocenione pisemne 

prace ucznia są udostępnione uczniowi i jego rodzicom. Poprawione sprawdziany całościowe, 

literackie wypracowania klasowe uczniowie otrzymują do wglądu w terminie do 14 dni, 

kartkówki – do 7 dni (prace są przechowywane w szkole). Dłuższe prace pisemne, testy 

sprawdzające mogą otrzymywać do wglądu także rodzice na spotkaniu wywiadówkowym lub 

po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem lub wychowawcą. 

 Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest wynikiem stopni uzyskanych w 

ciągu semestru za sprawdziany, testy, pracę ucznia na lekcji, prace domowe, prace projektowe, 

prace w grupie, i inne oraz za rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się, ale nie jest ich 

średnią. Na ocenę klasyfikacyjną zasadniczy wpływ mają oceny z obiektywnych testów 

sprawdzających, wypracowań klasowych, które obejmują wszystkie aspekty programu 

nauczania. Szczegółowe kryteria oceniania prac w grupie, prac projektowych oraz testów 

zostały opracowane wspólnie dla wszystkich przedmiotów.  

 

 

 

 



2. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana 

roczna ocena klasyfikacyjna. 

 

 Uczeń podlega klasyfikacji: 

- śródrocznej i rocznej; 

- końcowej. 

 Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza 

się raz w ciagu roku szkolnego w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły. 

 Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i 

zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 Na klasyfikację końcową składają się: 

- roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie III gimnazjum, 

- roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja  zakończyła się 

odpowiednio  w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych; 

- roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w klasie III gimnazjum. 

 W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z 

uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym. 

 Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wplywu na ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania. 

 Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

1. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach rocznych na dwa tygodnie przed 

ustalonym terminem konferencji klasyfikacyjnej 

2. W ciągu 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanych ocenach, rodzic ( prawny opiekun 

) może zgłosić wniosek o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej. Wniosek w formie pisemnej 

składa rodzic do dyrektora szkoły. Wniosek musi zawierać: ocenę proponowaną przez 

nauczyciela, wskazaną przez ucznia i rodzica, uzasadnienie wniosku, datę złożenia wniosku i 

podpis rodzica ( prawnego opiekuna ). 

3. Jeśli wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie w ciągu 3 dni uczeń przystępuje do testu 

sprawdzającego obejmującego ustalone przez nauczyciela treści programowe.  

4. Uczeń może przystąpić do testu ( wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie ) jeśli : 

- pisał wszystkie prace; 



*  

- wykorzystał możliwość poprawy prac klasowych;  

-  systematycznie uczestniczył w zajęciach ( brak wagarów ), a absencja na zajęciach wynikała 

z przyczyn od ucznia niezależnych np. choroba;  

- wykazywał właściwą postawę wobec nauczyciela i przedmiotu.  

5. Test sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej, 

dyrektor wyznacza termin z zastrzeżeniem, że nie może odbyć się później niż dwa dni 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Ponadto: 

 -uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny z danego przedmiotu; 

-zakres materiału obejmuje ustalone przez nauczyciela treści programowe; 

-poprawa odbywa się na konsultacjach po zajęciach lekcyjnych. 

6.Warunkiem otrzymania podwyższonej oceny jest zaliczenie testu zgodnie z kryteriami 

ustalonymi w przedmiotowym systemie oceniania.  

7. Uzyskana przez ucznia wyższa ocena wpisywana jest jako roczna ocena klasyfikacyjna. 

8. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat i finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższa pozytywną ocenę klasyfikacyjną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA  

ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  

ustalają przewidywane dla ucznia oceny roczne 

 
Na 14 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej 

 

Uczeń i rodzic otrzymują informację o ustalonej  

ocenie 

 

W ciągu 3 dni od otrzymania informacji 

 

Rodzic ma prawo złożyć wniosek do dyrektora  

szkoły o poprawienie oceny 

 

W ciągu 3 dni od wpłynięcia wniosku 

 

Jeśli wniosek rozpatrzony pozytywnie  

–nauczyciel przeprowadza test obejmujący  

ustalone treści programowe 

 

 

O wynikach testu informuje ucznia i rodzica 

 

 

Ustalenie ostatecznej oceny w wyniku  

przeprowadzonego testu. 

 

 
 

 

 



3. Ogólnoszkolne kryteria oceniania testów 

 

Uczeń uzyskuje:  

91 – 100% pkt. i otrzymuje ocenę: bardzo dobry 

76 – 90% pkt. dobry  

51 – 75% pkt. dostateczny  

33 – 50% pkt. dopuszczający  

poniżej 33% pkt. niedostateczny  

Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który uzyskał maksymalną ilość punktów oraz poprawnie 

wykonał zadanie dodatkowe. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje ocenę lub plusy, które 

złożą się na ocenę „bardzo dobry”.Za rażące błędy wynikające z nieuwagi ucznia w czasie 

lekcji otrzymuje on minusy, które złożą się na ocenę niedostateczną. Każdy nauczyciel jest 

zobowiązany do zamieszczenia w dzienniku elektronicznym legendy zawierającej objaśnienia 

używanych przez siebie znaków.  

Ustala się, że: 

- wpis kolorem czerwonym oznacza testy, sprawdziany całościowe, zadania klasowe, 

- wpis kolorem zielonym – kartkówki. 

Dopuszcza się stawianie plusów i minusów przy ocenach cząstkowych. Przy ocenach 

śródrocznych minusów i plusów nie stosuje się.  

O planowanym sprawdzianie całościowym lub wypracowaniu, uczeń zostanie 

poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem. Równocześnie w dzienniku elektronicznym 

nauczyciel odznaczy ten fakt. W tygodniu mogą się odbyć tylko 3 sprawdziany godzinne – 

tylko 1 tego samego dnia.  

Kartkówki są traktowane jako odpowiedzi ustne i nie muszą być zapowiadane. 

Każdy sprawdzian powinien być pisany przez wszystkich uczniów w tym samym dniu. W 

przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń jest zobowiązany do napisania sprawdzianu 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem do dwóch tygodni. Sprawdzian można poprawić 

jednorazowo w formie ustnej lub pisemnej – do dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu 

przez nauczyciela. W razie nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel umieszcza w 

odpowiedniej rubryce z ocenami zapis „0”. Uczeń, który jest nieobecny z powodu 

reprezentowania szkoły w zawodach sportowych ma wpisaną nieobecność usprawiedliwioną 

jest  zobowiązany do uzupełnienia wiadomości i zeszytu na następną lekcję.  

Każdy z uczniów ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (jeden lub dwa razy na 

semestr w zależności od ilości godzin edukacyjnych z danego przedmiotu) z wyjątkiem 

zapowiedzianego sprawdzianu. Pozostaje to bez wpływu na ocenę semestralną. Dla 

przedmiotów odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu obowiązuje jedno „np.”. 

Zgłoszenie musi nastąpić tuż po wejściu do sali lekcyjnej. Jeżeli uczeń wraca po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności, jest automatycznie zwolniony od odpowiedzi, ale jest 

zobowiązany do uzupełnienia wiedzy i notatek w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 



O ocenie śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel informuje ucznia na tydzień przed 

konferencją klasyfikacyjną, a na trzy dni przed konferencją wszystkie oceny zostają 

wpisane długopisem. O zagrożeniu oceną niedostateczną uczniowie i rodzice są 

informowani pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem, natomiast na spotkaniu z 

wychowawcą potwierdzają przyjęcie tej informacji własnoręcznym podpisem na 

przygotowanej przez wychowawcę klasy liście obecności rodziców. 

 

4. Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów 

 

 

4.1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII  

 

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

W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem 

duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego. 

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:  

1. Obiektywność - zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 

2. Jawność - podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie 

lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły). 

3. Instruktywność - wskazanie na występujące braki. 

4. Mobilizacja do dalszej pracy. 

Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:  

1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie 

kształcenia). 

2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia). 

3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia). 

4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia 

procesu uczenia się). 

Metody kontroli i ocen:  

1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia 

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

2..Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy 

zróżnicowanych zadań testowych).  

Sposoby oceniania: stopniem.  

 



Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:  

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 

2. Zainteresowanie przedmiotem. 

3. Stosunek do przedmiotu. 

4. Pilność i systematyczność. 

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 

6. Postawa. 

 Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także 

wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji 

uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, 

dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą 

wiarą.  

Ocenie podlegają:  

1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki 

lekcyjne, zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez 

nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału winien obejmować nie 

więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Uczniowie (oraz zainteresowani 

rodzice) mają prawo do wgląda w pisemne prace kontrolne. Nauczyciel ma prawo do 

niepodawania terminu prac kontrolnych, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny 

osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji itp. 

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji. 

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórek itp. 

4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco. 

5. Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi 

ustnej lub pisemnej. 

6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w 

semestrze kompleksowa ocena zeszytu. 

7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w kartach 

obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii. 

8. Przygotowanie do poszczególnych katechez. 

9. Korzystanie z Pisma św., podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 

10. Rozwój postawy religijnej, tj. modlitwa, osobiste zaangażowanie w rozwój darów 

sakramentalnych, udział w niedzielnej Mszy św., nabożeństwach, takich jak Droga krzyżowa, 

gorzkie żale, nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe, roraty, rekolekcje, dni skupienia 

itd. 



11. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze 

religijno- patriotycznym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w 

konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną. 

12. Inne umiejętności, cechy lub osiągnięcia wskazujące na możliwość oceniania. Ustalenie 

wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w 

określonych ocenach osiągnięć uczniów. 

Ocena NIEDOSTATECZNA 

 Katechizowany:  

• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.  

• Nie potrafi logicznie powiązać podawanych wiadomości. 

• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 

• Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania zdobytej wiedzy.  

• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.  

• Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi. 

• Nie wykazuje się znajomością pacierza.  

• Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.  

• Lekceważy przedmiot.  

• Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.  

• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych. 

• Opuszcza lekcję religii.  

• Nie prezentuje religijnego wymiaru własnego życia. 

 O ocenie niedostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania 

ucznia, które wskazują na tę ocenę.  

Wymagania konieczne  

• Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ  

Katechizowany:  

• Opanował konieczne pojęcia religijne.  

• Luźno wiąże ze sobą wiadomości programowe. 

 • Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.  

• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.  

• Wykazuje brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.  

• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.  



• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl 

wypowiedzi, ma trudności z wysławianiem się.  

• Prowadzi zeszyt.  

• Posiada problemy ze znajomością pacierza. 

 • Wykazuje poprawny stosunek do religii.  

• Jego uczestnictwo w celebracjach roku liturgicznego budzi zastrzeżenia.  

Na ocenę dopuszczającą mogą, wskazywać również inne indywidualne cechy, postawy i braki 

obserwowane u ucznia.  

Wymagania podstawowe  

• Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ  

Katechizowany:  

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.  

• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.  

• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, które łączy w logiczne związki.  

• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z 

pomocą nauczyciela. 

• Potrafi - przy pomocy nauczyciela - wykorzystać zdobyte wiadomości dla celów praktycznych 

i teoretycznych.  

• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.  

• Prezentuje małą kondensację wypowiedzi. • Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.  

• W jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek i prac domowych.  

• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 • Stara się uczestniczyć w życiu parafii.  

Na ocenę dostateczną mogą wskazywać również inne indywidualne cechy, postawy i braki 

obserwowane u ucznia.  

Wymagania rozszerzające  

• Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ  

Katechizowany:  

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.  

• Opanował materiał programowy z religii.  

• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.  

• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska wskazane 

przez nauczyciela.  



• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela.  

• Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.  

• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.  

• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.  

• Podczas lekcji wykorzystuje 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 stosowania zdobytych wiadomości.  

• Jego postawa nie budzi wątpliwości.  

• Stara się być aktywny podczas lekcji.  

O ocenie dobrej mogą decydować także inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące 

do tej oceny.  

Wymagania dopełniające  

• Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ  

Katechizowany:  

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.  

• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.  

• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.  

• Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji 

nauczyciela.  

• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.  

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.  

• Wykazuje dobrą znajomość pacierza.  

• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

 • Aktywnie uczestniczy w religii.  

• Jego postępowanie nie budzi żadnych 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.  



O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, 

kwalifikujące do tej oceny.  

Wymagania ponadprogramowe  

• Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ  

Katechizowany:  

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.  

• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji.  

• Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

 • Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.  

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią 

przedmiotową i inną.  

• Włącza się w prace pozalekcyjne, np. w przygotowanie gazetek religijnych, montaży 

scenicznych, pomocy katechetycznych itp.  

• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.  

• Twórczo uczestniczy w życiu parafii np.: należy do organizacji i ruchów katolickich, 

uczestniczy w pielgrzymkach itp.  

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 

zastrzeżeń.  

• Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.  

Na ocenę celującą mogą wskazywać również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, 

kwalifikujące do tej oceny.  

 

 

4.2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO (obowiązują 

łącznie z postanowieniami ogólnymi)  

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

Uczeń otrzyma ocenę celującą za: 

 

-swobodne wypowiadanie się na temat tekstu literackiego, 

-samodzielne analizowanie i interpretowanie utworu literackiego spoza listy lektur, 

-samodzielne pisanie felietonu , eseju i innych form wypowiedzi pisemnej, 

-bycie laureatem lub finalistą konkursu języka polskiego, 

-umiejętność dokonania krytycznej oceny tekstu, 

-uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 



-uczestnictwo w zajęciach dodatkowych z języka polskiego. 

 

Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą za: 

 

- biegłe czytanie z odpowiednią dykcją, 

- interpretowanie i analizowanie tekstu literackiego i innych tekstów kultury, 

- czytanie tekstów literackich, popularnonaukowych, dokumentalnych, biograficznych, 

- poprawne wysławianie się i własny styl pisania wypracowań, 

- argumentację, wnioskowanie i kierowanie dyskusją, 

- uważne słuchanie, selekcjonowanie informacji, 

- uczestnictwo w zajęciach dodatkowych z języka polskiego i konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych. 

 

Uczeń otrzyma ocenę dobrą za: 

 

- poprawne czytanie z odpowiednim akcentowaniem, 

- rozumienie czytanego tekstu, określanie tematu tekstu, 

- interpretowanie tekstów poetyckich przy pomocy nauczyciela i uczestniczenie w dyskusji, 

- pisanie dłuższej formy wypowiedzi i pism użytkowych z nielicznymi błędami językowymi, 

- pisanie poprawnie ortograficznie. 

 

Uczeń otrzyma ocenę dostateczną za: 

 

- poprawne czytanie, 

- wyszukiwanie informacji w tekście, dokonanie ich selekcji, 

- przypisanie utworów odpowiednim autorom, 

- pisanie form wypowiedzi według planu, 

- wypowiadanie się na temat i docenianie wartości kultury, 

- systematyczne uczestniczenie w zajęciach i oddawanie zadań domowych w terminie. 

 

 

 

 

Uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą za:  

 

- wyszukiwanie informacji w tekście,  

- odpowiadanie na pytania, 

- wykazanie się podstawową wiedzą o poznanych tekstach literackich, 

- posługiwanie się ubogim słownictwem, 

- małą aktywność podczas rozmowy , dyskusji bierną postawę w grupie, 

- uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

Uczeń, który nie opanował umiejętności zawartych w poziomie podstawowym, a braki 

uniemożliwiają dalsze kształcenie otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 



Jeżeli uczeń nie podejmie się poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianów, 

egzaminów próbnych lub testów,  na zajęciach wyrównawczych w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela, według kryteriów WSO nie ma możliwości  

poprawy oceny semestralnej i końcoworocznej. 

 

 

4.3. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 

 

NIE BĘDZIESZ MIEĆ PROBLEMÓW Z UZYSKANIEMPOZYTYWNEJ OCENY Z 

MATEMATYKI JEŻELI: 

1. Regularnie uczęszczasz na zajęcia lekcyjne. 

2. Systematycznie przygotowujesz się do zajęć, to znaczy: 

a. przynosisz na zajęcia zeszyt przedmiotowy, wymagany przez nauczyciela podręcznik,zbiór 

zadań, zeszyt ćwiczeń, a na zajęcia z geometrii przybory geometryczne. 

b. odrabiasz pracę domową ustną i pisemną. 

3. Opanujesz niezbędną wiedzę, w czym pomocne ci będą kryteria oceniania na poszczególne 

oceny wywieszone na tablicy w pracowni i podane na początku roku szkolnego dla każdego 

ucznia. 

4. Zaliczysz wszystkie sprawdziany i klasówki jakie odbyły się w semestrze, uzupełnisz w  

uzgodnionym terminie braki powstałe na skutek długoterminowej nieobecności. 

 

FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE.  

 

I. KLASÓWKI –po każdym przerobionym dziale programu, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem i wpisane do dziennika elektronicznego, czas trwania każdej z nich to 45 minut. 

 

II. SPRAWDZIANY. 

III. KARTKÓWKI –badające zakres materiału z obszaru jednej lub dwu lekcji, mogą być 

przeprowadzane bez zapowiedzi, czas ich trwania nie przekracza 15 minut. 

IV. ODPOWIEDZI USTNE sprawdzające bieżące przygotowanie ucznia do lekcji. 

V. Prace długoterminowe, stanowiące najczęściej zebranie informacji o danym problemie, 

zagadnieniu i prezentacja przygotowanych treści. 

VI. Prace domowe, a w nich: 

-  Bieżące, utrwalające lub przygotowujące do nowej lekcji,·  

- Nieobowiązkowe, będące samodzielną propozycją ucznia zmierzającą do poszerzenia 

swoich wiadomości i umiejętności. 

VII. Aktywności zaangażowanie na lekcji: 

–prace wykonywane w toku lekcji, 

 –ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji.  

Nauczyciel przy odbiorze pracy może zadać jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych pytań  

uczniom. 

VIII. Praca w grupach –uczniowie pracujący w grupach wcale nie muszą otrzymać tej samej 

oceny, na ostateczną ocenę będzie się składać nie tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny 

wkład w wykonywanie pracy. Zróżnicowanie ocen w zespole może być wynikiem różnego 

stopnia trudności wykonywanych zadań, różnych umiejętności pracujących w niej uczniów. 



 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych( problemowych), 

- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy, 

- rozwiązuje problemy w sposób nietypowy, 

- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności w pełnym zakresie,potrafi zastosować zdobytą wiedzę 

w nowych sytuacjach, 

-jest samodzielny, korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

-rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania, 

-poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

-potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 

-zna podstawowe wzory i jednostki wielkości matematycznych, 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia się, 

-zna podstawowe prawa i wzory matematyczne, 

-potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste zadanie rachunkowe i tekstowe. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

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

-nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

-nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości matematycznych 

 

 

Zapoznałem się z przedmiotowym systemem oceniania z matematyki: 

Uczeń:............................................................. 

Rodzic:........................................................... 

 

 

 

 

 



4. 4. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 

 

 Kryteria oceny powinny być używane w połączeniu z treściami nauczania oraz odpowiednim 

poziomem osiągnięć ucznia.  

Ocena dopuszczająca -wiedza . Uczeń: 

- Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wydarzeń z dziejów Polski i świata 

- Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii 

- Zna najważniejsze nazwiska 

- Zna podstawowe wydarzenia 

Ocena dopuszczająca - umiejętności . Uczeń: 

- Potrafi określić kolejność wydarzeń 

- Potrafi przyporządkować pojęcia i nazwiska okresowi historycznemu 

- Nanosi daty i wydarzenia na oś czasu 

- Lokuje wydarzenia w czasie i przestrzeni 

- Wskazuje na mapie miejsca najważniejszych wydarzeń 

Ocena dostateczna -wiedza . Uczeń: 

- Nazywa poznane epoki i podaje cechy je wyróżniające 

- Zna różne systemy organizacji społeczeństw 

- Zna daty roczne przełomowych wydarzeń 

- Zna przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń i rozumie zależność życia człowieka od 

warunków przyrodniczych 

Ocena dostateczna -umiejętności. Uczeń: 

- Potrafi ułożyć ciąg chronologiczny wydarzeń 

- Dzieli przeszłość na epoki 

 - W stopniu podstawowym wykorzystuje różne rodzaje źródeł historycznych 

- Samodzielnie nanosi na oś czasu wydarzenia 

- Wypowiada własne zdanie na konkretny temat 

Ocena dobra-wiedza . Uczeń: 

- Zna przyczyny i skutki wydarzeń 

- Zna typologię źródeł 

- Zna sposoby funkcjonowania społeczeństw i jednostek w teraźniejszości i w przeszłości 

- Rozumie tekst źródlany 



- Zna postaci historyczne istotne dla dziejów Polski i świata 

- Pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń i procesów 

Ocena dobra - umiejętności . Uczeń: 

- Wykorzystuje różne rodzaje źródeł historycznych 

- Przedstawia wybrane zagadnienia jako proces historyczny 

- Dostrzega i wskazuje związki teraźniejszości z przeszłością 

- Wykorzystuje mapę jako źródło informacji 

- Porządkuje i klasyfikuje fakty według podanych kryteriów 

- Bierze udział w dyskusji, prezentuje własne zdanie 

Ocena bardzo dobra -wiedza . Uczeń: 

- Zna przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń faktów i zjawisk 

- Zna i rozumie pojęcia związane z poruszaną problematyką, a także pojęcia abstrakcyjne 

- Zna typologię źródeł oraz pojęcia i terminy badania źródeł 

- Rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń 

- Pamięta daty faktów, wydarzeń zjawisk i procesów historycznych 

Ocena bardzo dobra - umiejętności . Uczeń: 

- Samodzielnie interpretuje tekst źródłowy 

- Prawidłowo posługuje się pojęciami 

- W sposób przemyślany przedstawia zagadnienia historyczne 

- Dobiera tekst źródłowy do swojej wypowiedzi 

- Samodzielnie tworzy definicje i formułuje pojęcia 

- Samodzielnie wykorzystuje mapę jako źródło informacji historycznej 

- Formułuje opinie, sądy i oceny uzasadniając je 

- Samodzielnie zdobywa informacje 

Ocena celująca: 

- Uczeń odznacza się specjalnymi zainteresowaniami humanistycznymi, posiada zasób wiedzy 

określony programem nauczania oraz wiedzę wykraczającą poza program w wybranych 

dziedzinach dzięki czytaniu lektur spoza obowiązującego zestawu, oraz dzięki uczestnictwu w 

szkolnych lub pozaszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

- Posiada umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych, 

potrafi odnajdywać związki przyczynowo-skutkowe i dokonać syntezy i analizy materiału 

rzeczowego. 

- Pracuje systematycznie i jest aktywny na lekcji. 



 

Przedmiotem kontroli oceny jest :  

- znajomość faktów i umiejętność ich interpretacji 

- dostrzeganie przejawów i skutków wydarzeń historycznych 

- umiejętność pracy grupowej. 

Metody kontroli i oceny uczniów :  

- test (oceniany punktowo) 

- sprawdziany pisemne 

- wypowiedzi pisemne (zadania) 

- wypowiedzi ustne 

- ocena projektu 

- kryteria oceny pracy w grupach. 

 

4.5. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania nieco poniżej wymagań 

podstawowych, tj.:  

- omawiane treści i pojęcia, ćwiczone bądź dyskutowane na lekcjach, przyswoił sobie w stopniu 

niewystarczającym i nie jest w stanie z tego powodu samodzielnie pracować i aktywnie 

uczestniczyć w zajęciach; 

- ma istotne luki w zeszycie przedmiotowym i pracach domowych. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe, tj.:  

- wykazuje ogólną orientację w treści zagadnień opracowywanych na lekcjach, 

- rozumie treści wyjaśnianych pojęć i na ogół poprawnie używa ich w wypowiedziach, 

- próbuje samodzielnie wyciągnąć wnioski z dyskusji, 

- ma w zeszycie przedmiotowym zapisane treści z lekcji, wykonane ćwiczenia i prace domowe. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania i kryteria przyjęte na ocenę 

dostateczną oraz:  

- wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych (podręcznik i lekcja 

), 

- rozumie związki przyczynowo – skutkowe występujące w życiu społecznym, gospodarczym 

i politycznym na podstawie wiedzy podręcznikowej. 



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania i kryteria przyjęte na ocenę 

dobrą oraz:  

-korzysta z różnych źródeł wiedzy (prasa, radio, telewizja) w celu poszerzenia wiedzy zdobytej 

w szkole, czemu daje wyraz w pracy na lekcjach oraz w pracach domowych, 

- potrafi samodzielnie oceniać fakty i zdarzenia bieżącej rzeczywistości społeczno – 

politycznej, 

- umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w wypowiedziach i działaniach praktycznych 

(ćwiczenia, wykresy itp. ), 

 -samodzielnie i poprawnie interpretuje wykresy, dane statystyczne, mapy i różne środki 

poglądowe, 

- chce i próbuje dokonać konfrontacji teorii z praktyka, choć wyciągnięte wnioski nie zawsze 

są prawidłowe. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania i kryteria przyjęte na ocenę 

bardzo dodrą oraz: 

- potrafi dokonać trafnej konfrontacji teorii z praktyką i wyciągnąć prawidłowe wnioski, 

- swobodnie i poprawnie posługuje się powszechnie stosowaną terminologią fachową przy 

omawianiu zjawisk i procesów społeczno – politycznych, samodzielnie je interpretuje, ocenia 

i uzasadnia, co wyraźnie wykracza poza program nauczania (wykorzystanie okazjonalnych 

źródeł, indywidualne ćwiczenia itp.) 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań podstawowych.  

Kryteria podnoszące każdą ocenę:  

- uczeń potrafi odgrywać role społeczne w grach symulacyjnych w czasie lekcji, 

- wykazuje aktywne zainteresowanie sprawami szkoły i lokalnej społeczności. 

Metody kontroli i oceny uczniów:  

- test (oceniany punktowo) - sprawdziany pisemne 

- wypowiedzi pisemne 

- wypowiedzi ustne 

- ocena projektu 

- kryteria pracy w grupach. 

Postanowienia ogólne dla przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie : 

1. Uczniowie mający na podstawie orzeczenia obniżone wymagania: 

- w przypadku udzielania odpowiedzi ustnych będą ukierunkowywani przez nauczyciela 

- wymagania w zakresie wiadomości i umiejętności stawiane tym uczniom będą obejmowały 

przede wszystkim poziom podstawowy 



- prace pisemne – sprawdziany – będą dostosowywane do możliwości ucznia poprzez 

różnicowanie stopnia trudności zadań 

2. Uczniowie, u których stwierdzono dysgrafię i dysleksję: - popełniane przez nich błędy 

językowe w pracach pisemnych ( sprawdziany, zadania domowe ) nie będą miały wpływu na 

uzyskaną ocenę 

3. Uczniowie z wadą słuchu: - jeżeli pojawią się trudności w komunikacji, pytania zadawane 

będą przez nauczyciela w formie pisemnej 

 

 

 

4.6. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKÓW OBCYCH 

 

Kryteria oceniania z języków obcych: 

 Istotną rolę w efektywnym nauczaniu języków obcych odgrywa systematyczna kontrola 

osiągnięć. Mamy tu na myśli kontrolę bieżącą oraz kontrolę okresową. Powinna ona 

obejmować zarówno sprawności produktywne (mówienie i pisanie), receptywne (rozumienie 

tekstu mówionego i pisanego). Jak również znajomość gramatyki i słownictwa. Proponujemy 

następujące kryteria oceny w połączeniu z treściami nauczania i poziomem osiągnięć oraz 

podziałem na sprawności językowe.  

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające 

znacznie poza program nauczania, jak również za wykonanie nieobowiązkowych, 

dodatkowych zadań. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie potrafi wykazać się osiągnięciami 

przewidzianymi na ocenę dopuszczającą.  

Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” , „-„ Ocena okresowa jest 

wynikiem stopni uzyskanych w ciągu semestru za testy, sprawdziany, pracę ucznia na lekcji, 

prace domowe, prace projektowe, prace w grupie i widoczny rozwój umiejętności 

samodzielnego uczenia się. Jednakże na ocenę końcową zasadniczy wpływ ma ocena z 

obiektywnych testów semestralnych, które obejmują wszystkie aspekty programu nauczania. 

 

 GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - OCENA BARDZO DOBRY  

- Uczeń potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. 

- Potrafi budować spójne zdania. 

- Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. 

- Używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/ 

abstrakcyjnym. 



 GRAMATYKA I SŁOWNICTWO – OCENA DOBRY  

- Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. 

- Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne. 

- Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

- Używa poprawnie niedużej ilości elementów o charakterze bardziej złożonym/ 

abstrakcyjnym. 

 GRAMATYKA I SŁOWNICTWO – OCENA DOSTATECZNY  

- Uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. 

- Potrafi budować zdania niekiedy spójne. 

- Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

 - Używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze złożonym / 

abstrakcyjnym. 

 GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - OCENA DOPUSZCZAJĄCY  

- Uczeń potrafi operować niedużą ilością prostych struktur. 

- Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. 

- Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania. 

- Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 

 SŁUCHANIE – OCENA BARDZO DOBRY 

- Uczeń potrafi zrozumieć sens różnorodnych tekstów i rozmów. 

- Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. 

- Potrafi wydobyć potrzebną informację i przekształcić ją w formę pisemną. 

- Potrafi rozpoznać uczucia i reakcję mówiącego. 

- Potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki. 

- Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela. 

SŁUCHANIE – OCENA DOBRY  

- Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 

- Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. 

- Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 

- Potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 

- Potrafi rozróżnić dźwięki. 

- Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

SŁUCHANIE – OCENA DOSTATECZNY  



- Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. 

- Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. 

- Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 

- Potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 

- Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenie nauczyciela 

SŁUCHANIE – OCENA DOPUSZCZAJĄCY  

- Uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. 

- Potrafi zrozumieć tylko kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. 

- Potrafi wydobyć niewielką ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 

- Potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 

- Potrafi rozróżnić tylko niektóre dźwięki. 

- Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenie nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub 

podpowiedzi. 

MÓWIENIE – OCENA BARDZO DOBRY  

- Uczeń Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 

- Potrafi mówić spójnie bez wahań. 

- Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów. 

- Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 

- Umie w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji. 

- Można go zrozumieć bez trudności. 

MÓWIENIE – OCENA DOBRY  

- Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 

- Potrafi mówić spójnie choć z lekkim wahaniem. 

- Posługuje się w miarę poprawnym językiem popełniając niekiedy zauważalne błędy. 

- Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 

- Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głoś w rozmowie. - 

- Można go zrozumieć bez trudności. 

MÓWIENIE – OCENA DOSTATECZNY  

- Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 

- Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. 

- Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. 



- Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 

- Umie czasem w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. 

- Można go zazwyczaj zrozumieć 

MÓWIENIE – OCENA DOPUSZCZAJĄCY 

- Czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z dużymi trudnościami. 

- Potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem. 

- Posługuje się poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów. 

- Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 

- Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie. 

- Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z dużą trudnością. 

PISANIE – OCENA BARDZO DOBRY  

- Uczeń potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 

- Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. 

- W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. 

- Pisze teksty o odpowiedniej długości. - 

 Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

PISANIE – OCENA DOBRY  

- Uczeń potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 

- Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. 

- W zadaniach pisemnych zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele 

miejsca. 

- Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. 

- Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

PISANIE – OCENA DOSTATECZNY  

- Uczeń próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 

- Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. 

- W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. 

- Zdarza się mu pisać teksty znacznie krótsze od wymaganej długości. 

- Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

 



PISANIE – OCENA DOPUSZCZAJĄCY  

- Uczeń ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i 

słownictwo. 

- Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. 

- W zadaniu pisemnym zawiera tylko niektóre istotne punkty. 

- Zdarza się mu pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. 

- Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

 

 

4.7. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

 

 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU OCENA NIEDOSTATECZNY  

UCZEŃ:  

- nie reaguje na proste polecenia nauczyciela, 

- nie rozumie prostych pytań kolegów, - nie rozróżnia ze słuchu znanych wyrazów, 

- nie odróżnia informacji prawdziwych od fałszywych słuchanego tekstu ze znaną leksyką. 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU OCENA DOPUSZCZAJĄCY  

UCZEŃ:  

- reaguje właściwie na proste polecenia nauczyciela związane z praktyką szkolną, 

- rozumie proste pytania i wypowiedzi kolegów, 

- wyodrębnia w tekście znane wyrazy, 

- odróżnia informacje prawdziwe od fałszywych w łatwych tekstach związanych z życiem 

codziennym, 

- rozróżnia sylaby akcentowane i nieakcentowane. 

 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU OCENA DOSTATECZNY  

UCZEŃ: - 

 rozumie krótkie teksty i dialogi zawierające znane słownictwo,  

- potrafi wskazać właściwą informację na podstawie słuchanego tekstu, 

- trafnie domyśla się znaczenia nowych wyrazów, które nauczyciel wyjaśnia w sposób opisowy. 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU OCENA DOBRY  



UCZEŃ:  

- rozróżnia wyrazy wykraczające poza znany materiał językowy, 

- trafnie domyśla się znaczenia nowych wyrazów na podstawie kontekstu, 

- rozróżnia warianty wypowiedzi na ten sam temat, wskazuje akcent logiczny w zdaniu. 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU OCENA BARDZO DOBRY  

UCZEŃ:  

- wyodrębnia w tekście potrzebne informacje, 

- rozumie proste teksty monologowe i dialogowe wypowiadane przez Rosjan związane z 

życiem codziennym, 

- rozumie szczegółowe informacje w tekście słuchanym 

 

MÓWIENIE OCENA NIEDOSTATECZNY  

UCZEŃ: - nie komunikuje się nawet przy pomocy prostych zwrotów i wyrażeń,  

- nie odpowiada na proste pytania. 

MÓWIENIE OCENA DOPUSZCZAJĄCY  

UCZEŃ:  

- na pytania odpowiada twierdząco lub przecząco, 

- sam nie inicjuje rozmowy, 

- prowadzi prosty dialog z nauczycielem, 

- przeczytaną lub wysłuchaną treść przekazuje tylko przy pomocy pytań dodatkowych, 

- mówi niepoprawnie pod względem akcentu, składni i intonacji, 

MÓWIENIE OCENA DOSTATECZNY  

UCZEŃ:  

- zadaje proste pytania, 

- udziela prostych odpowiedzi, 

- dysponuje skromnym zasobem słownictwa, 

- w miarę poprawnie reaguje w sytuacjach komunikacyjnych, 

- robi liczne błędy gramatyczne, składniowe, artykulacyjne, 

- formułuje krótką wypowiedź polegającą na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej tekstu 

realiów własnych, 

- potrafi przekazać treść cudzej wypowiedzi lub tekstu przeczytanego w formie krótkiego 

opowiadania, 



- potrafi pytać o czynności wykonywane w różnych czasach: teraźniejszym, przeszłym i 

przyszłym. 

MÓWIENIE OCENA DOBRY  

UCZEŃ:  

- dokonuje modyfikacji dialogu – wzorca, 

- samodzielnie pyta i udziela informacji o przynależności osób i przedmiotów, 

- pyta i udziela informacji o czynnościach wykonywanych przez osoby ze środowiska 

szkolnego i rodzinnego, 

- z powodzeniem przekazuje informacje na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu, 

- z drobnymi błędami gramatycznymi, artykulacyjnymi i składniowymi formułuje krótką 

wypowiedź. 

MÓWIENIE OCENA BARDZO DOBRY  

UCZEŃ:  

- inicjuje i podtrzymuje rozmowę, 

- w kilku zdaniach przekazuje treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu, 

- formułuje kilkuzdaniową wypowiedź na tematy objęte programem, 

- stosuje poprawne formy gramatyczne, właściwą składnię, - mówi poprawnie pod względem 

artykulacji, intonacji i akcentuacji. 

 PISANIE OCENA NIEDOSTATECZNY  

UCZEŃ:  

- myli litery rosyjskie z polskimi, 

- nie potrafi przepisać prostego tekstu drukowanego, 

- nie zna żadnych zasad ortograficznych, 

- nie potrafi układać prostych zdań. 

PISANIE OCENA DOPUSZCZAJĄCY  

UCZEŃ:  

- kojarzy dźwięki z ich obrazami graficznymi, 

- kaligraficznie pisze litery alfabetu rosyjskiego oraz prawidłowo je łączy, 

- stosuje podstawowe znaki interpunkcyjne, 

- pisze ze słuchu fonetycznie, tekst drukowany przepisuje z licznymi błędami ortograficznymi 

i gramatycznymi. 

PISANIE OCENA DOSTATECZNY  

UCZEŃ:  



- pisze ze słuchu z licznymi błędami ortograficznymi, 

- tekst drukowany przepisuje w miarę poprawnie, 

- odpowiada z błędami na pytania do tekstu, 

- wykonuje sterowane zadanie pisemne, 

- wypełnia ankietę. 

 

PISANIE OCENA  DOBRY  

UCZEŃ: - 

 pisze ze słuchu z nielicznymi błędami,  

- pisze krótki list, - 

 redaguje proste życzenia okolicznościowe,  

- pisze krótkie opowiadanie na znane tematy, 

- buduje proste zdania, popełniając drobne błędy gramatyczne i ortograficzne. 

PISANIE OCENA BARDZO DOBRY  

UCZEŃ:  

- pisze plan opowiadania w formie pytań, 

- w miarę poprawnie stosuje zasady ortografii i interpunkcji, 

- potrafi napisać krótkie streszczenie opracowanego tekstu. 

 

 CZYTANIE OCENA NIEDOSTATECZNY  

UCZEŃ:  

- myli litery rosyjskie z polskimi, 

- zniekształca wyrazy w prostym tekście, 

- nie rozumie tekstu ze znaną leksyką. 

 CZYTANIE OCENA DOPUSZCZAJĄCY  

UCZEŃ:  

- czyta tekst z licznymi błędami artykulacyjnymi i akcentuacyjnymi, 

- przy pomocy nauczyciela wyodrębnia z tekstu proste informacje, 

- ma kłopoty w korzystaniu ze słownika. 

CZYTANIE OCENA  DOSTATECZNY  

UCZEŃ:  



- czyta poprawnie opracowany tekst pisany z zaznaczonym akcentem, 

- czyta opracowany tekst drukowany z zaznaczonym akcentem, przestrzegając zasad 

prawidłowej wymowy, akcentuacji i intonacji, 

- samodzielnie wyszukuje w tekście najważniejsze informacje, 

- rozumie sens ogólny czytanego tekstu, - w miarę umiejętnie korzysta ze słownika. 

 

CZYTANIE OCENA DOBRY  

UCZEŃ: - 

 dokonuje korekty błędów artykulacyjnych i akcentuacyjnych,  

- rozumie teksty o znanej leksyce, 

- wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 

- właściwie korzysta ze słownika, 

- domyśla się treści tekstu na podstawie tytułu. 

CZYTANIE OCENA BARDZO DOBRY  

UCZEŃ:  

-poprawnie czyta teksty oznaczone akcentem, 

 -rozumie sens tekstu zawierającego częściowo niezrozumiałą leksykę,  

- wyszukuje potrzebną informację z częściowo niezrozumiałego tekstu, 

- czyta ze zrozumieniem krótki tekst zawierający słownictwo i konstrukcje morfosyntaktyczne 

objęte programem i nadaje mu tytuł. 

OCENA CELUJACY 

Uczeń w pełni opanował materiał zawarty w programie i umiejętności ucznia są na poziomie 

klasy programowo wyższej. Uczeń otrzymujący ocenę celującą charakteryzuje się bogactwem 

języka i swobodą wypowiedzi w mowie i piśmie. Jest w pełni komunikatywny. Czyta biegle, 

rozumie i właściwie interpretuje przeczytane teksty, stosuje domysł językowy . Chętnie zabiera 

głos w dyskusji i samodzielnie rozwija temat podany przez nauczyciela. Prawidłowo rozumie 

wypowiedzi nauczyciela i dłuższe komunikaty. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji, tzn. 

zawsze posiada uzupełniony zeszyt, ćwiczenia i podręcznik. Zawsze posiada prawidłowo 

odrobione zadanie domowe i jest przygotowany do wypowiedzi ustnej. Na lekcjach jest zawsze 

sumienny, aktywny i obowiązkowy. Chętnie pomaga słabszym kolegom w nauce. Ponadto 

bierze udział w konkursach języka rosyjskiego uzyskując sukcesy w kolejnych etapach. Z 

własnej inicjatywy wykonuje prace nadobowiązkowe zadane przez nauczyciela. 

Systematycznie uczestniczy w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela. 

4.8 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII 

 

OCENA: NIEDOSTATECZNY Otrzymuje uczeń, który :  



- nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia 

- nie podejmuje lub nie rozwiązuje zadań odnoszących się do elementarnych faktów, procesów 

i zjawisk nawet z pomocą nauczyciela 

- nie zna podstawowych pojęć biologicznych - 

 nie potrafi przeprowadzić prostych obserwacji biologicznych.  

OCENA: DOPUSZCZAJĄCY Otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale nie przekreślają 

one możliwości dalszego kształcenia 

- wykonuje proste zadania z pomocą nauczyciela lub podczas pracy w grupie 

- opisuje z pomocą nauczyciela elementarne fakty, zjawiska procesy biologiczne 

- umie korzystać z mikroskopu w celu prowadzenia prostych obserwacji; 

- prowadzi prawidłowo notatki 

OCENA: DOSTATECZNY Otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

- opisuje podstawowe fakty zjawiska i procesy biologiczne 

- potrafi samodzielnie uczyć się wykorzystując podręcznik 

- korzysta z atlasów, słowników i kluczy 

- przeprowadza prawidłowo obserwacje mikroskopowe 

- rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności podczas pracy w grupie lub z pomocą 

nauczyciela 

- posługuje się instrukcją w czasie wykonywania zadań oraz odpowiada na proste pytania 

korzystając z podręcznika 

OCENA: DOBRY Otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

- wyjaśnia fakty, procesy, zjawiska biologiczne; dostrzega zależności między nimi 

- poprawnie posługuje się terminologią biologiczną 

- rozwiązuje typowe problemy - pracuje samodzielnie z instrukcją, kartą zadań 

- zdobywa informacje za pomocą tekstu źródłowego, doświadczeń i obserwacji 

- stosuje w praktyce zdobytą wiedzę 

 

 OCENA: BARDZO DOBRY Otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności programowe 



- dostrzega i analizuje związki oraz zależności między zjawiskami, faktami i procesami 

Biologicznymi 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę teoretyczną do interpretowania zjawisk obserwowanych w 

otoczeniu 

- formułuje problemy (także badawcze), planuje i realizuje ich rozwiązania wykorzystując przy 

tym wiedzę teoretyczną 

- formułuje wnioski i potrafi je uzasadnić 

- planuje i prowadzi obserwacje i doświadczenia biologiczne oraz interpretuje ich wyniki 

OCENA: CELUJĄCY Otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania 

- posługuje się wiedzą pozapodręcznikową będącą efektem jego samodzielnej pracy 

- objaśnia zjawiska biologiczne z wykorzystaniem wiedzy z innych przedmiotów 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych 

- stawia trafne pytania i hipotezy; przedstawia różne sposoby ich weryfikacji 

- osiąga sukcesy w konkursach biologicznych i ekologicznych 

 

Kontrola osiągnięć uczniów:  

1. Obserwacja pracy ucznia. 

 sposób prowadzenia zeszytu  

 współpraca w grupie  

 umiejętność koncentracji  

2. Kontrola umiejętności praktycznych 

 posługiwanie się sprzętem  

 prowadzenie obserwacji mikroskopowych  

3.Kontrola ustna i pisemna  

 odpowiedzi ustne  

 kartkówki  

 sprawdziany (testy)  

 

 

4.9. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII 

 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  

- potrafi korzystać różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),  

- proponuje rozwiązania nietypowe,  

- umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk,  

- potrafi precyzyjnie rozumować posługując się wieloma elementami wiedzy, nie tylko  

z zakresu chemii,  

- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem 

zdobytej samodzielnie wiedzy.  

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy 

chemicznej, szczebla wyższego niż 

szkolny,  

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

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

- wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, 

np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień, 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć do 

innych źródeł wiadomości, 

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne,  

- potrafi pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych,  

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,  

- bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności 

związanych z chemią,  

- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując 

wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów . 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,  

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania  

typowych zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy  

pomocy nauczyciela,  

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji (układ okresowy  

pierwiastków, wykresy, tablice i inne),  

- potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,  

- rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności,  

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych,  

- jest aktywny w czasie lekcji. 

 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności i umiejętności określone 

programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą 

nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,  

- potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy  

pierwiastków, wykresy, tablice,  

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne,  

- potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,  

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. 

 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:  

 

- ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, 

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela  typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności,  

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty 

chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i równania chemiczne,  

- przejawia pewne zaangażowanie w proces uczenia się 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne dla 

dalszego kształcenia się, 

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela, 

- nie zna symboliki chemicznej,  

- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych  

nawet z pomocą nauczyciela, 

- nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. 

 

 

METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWDZANIA  

I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

Ocenianiu podlegać będą:  

 

 

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 

powtórzeniowych z całego działu.  

2.Sprawdziany pisemne całogodzinne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu; 

zapowiadane są tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania(zadania) 

na ocenę celującą.  



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

zapowiadane.  

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

samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach 

prowadzących do końcowych wniosków. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać 

plusy. Gdy zgromadzi trzy plusy uzyskuje ocenę bardzo dobrą, a gdy uzyska  trzy minusy ocenę 

niedostateczną.  

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

materiałów, referaty, zeszyt, prezentacje multimedialne, zadania domowe, plakaty, albumy, 

udział w konkursach i aktywność na kółku chemicznym lub w laboratorium poza terenem 

szkoły. 

 

 

 

4.10. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 

 

OCENA : NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:  

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

- nie potrafi rozwiązać prostych zadań teoretycznych czy praktycznych nawet z pomocą 

nauczyciela; 

- nie zna podstawowych pojęć, praw i wielkości fizycznych. 

 

OCENA: DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który:  

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia; 

- zna podstawowe prawa fizyczne; - zna podstawowe wielkości fizyczne; 

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne; 

- potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać proste zadanie teoretyczne. 

 

OCENA: DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem; 

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązania zadań z pomocą nauczyciela; 

- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych; 

- zna i potrafi potwierdzić prostymi eksperymentami ( prawo grawitacji, Archimedesa, Ohma 

). 

OCENA: DOBRY otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania; 



- stosuje poprawnie wiadomości do rozwiązywania typowych zadań i problemów; 

- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki; 

- umie rozwiązać proste zadanie lub problem ( np. obliczyć wartość wielkości fizycznej wg 

wzoru: gęstości, mocy, siły, natężenia prądu ); 

- potrafi skorzystać z tablic i innych pomocy naukowych. 

 

OCENA: BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności programowe; 

- potrafi zastosować w nowych sytuacjach zdobytą wiedzę; 

- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy; - 

 potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne;  

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe. 

 

OCENA: CELUJĄCY Otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ); 

- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk; 

- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy; 

- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych; - stosuje wiadomości i umiejętności w 

projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających prawa fizyczne; 

- rozwiązuje złożone zadania rachunkowe (wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów ). 

 METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

- sprawdzian ustny; 

- sprawdzian pisemny ( w tym testy dydaktyczne ); 

- sprawdzian laboratoryjny ( w tym doświadczenie, modele urządzeń, przyrządy wykonane 

samodzielnie przez uczniów jako praca domowa ); 

- obserwacja pracy uczniów ( uczniów tym aktywność na lekcji, pomoc koleżeńska i wszelkie 

formy przygotowania się do lekcji ); 

- samokontrola pracy uczniów. 

 

 

4.11. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 

 



OCENA: NIEDOSTATECZNY  

- uczeń nie spełnia warunków na ocenę dopuszczającą. 

OCENA: DOPUSZCZAJĄCY  

- uczeń odróżnia równoleżniki od południków, właściwie wskazuje półkule i kierunki na 

globusie i mapie, i w terenie; 

- wskazuje położenie głównych obiektów geograficznych i krajów na mapach świata, 

kontynentów i Polski; 

- zapamiętuje podstawowe wiadomości; 

- dostrzega i nazywa podstawowe zjawiska zachodzące w przyrodzie; 

- korzysta z wykresów, tabel, diagramów danych statystycznych. 

 OCENA: DOSTATECZNY 

- uczeń rozróżnia siatkę geograficzną od kartograficznej, czyta współrzędne geograficzne z 

dokładnością do 10 ; 

- umie wykorzystywać mapę jako źródło informacji, czyta mapy tematyczne; 

- rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska; 

- rozwiązuje proste zadania; 

- podaje proste związki przyczynowo - skutkowe; 

- posługuje się rysunkiem w celu wyjaśnienia prostych zjawisk; 

- umie wykonać wykres na podstawie danych liczbowych. 

OCENA: DOBRY  

- wskazywanie obiektów na mapie na podstawie współrzędnych geograficznych; 

- dostrzeganie i opisywanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego Ziemi; 

- wyjaśnienie związków przyczynowo - skutkowych zjawisk zachodzących na Ziemi; 

- stosuje wiadomości w sytuacjach typowych; 

-umiejętność wykonywania diagramów;  

- stosuje rysunek do wyjaśnienia zjawisk złożonych; 

- rozwiązuje zadania typowe dotyczące danego zagadnienia. 

 OCENA: BARDZO DOBRY  

- czyta współrzędne geograficzne z dokładnością do 1'; 

- umiejętność oceny wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze; 

- analiza dynamiki zjawisk, próba ich przewidywania; 

- stosuje wiadomości w sytuacjach problemowych; 



- samodzielnie opracowuje wiadomości korzystając z danych kartograficznych, statystycznych, 

encyklopedii, wykresów, diagramów i innych; 

- rozwiązywanie zadań łączących wiadomości z kilku działów. 

OCENA: CELUJĄCY  

- wiadomości licznie wykraczają poza wiadomości przewidziane programem nauczania. 

Szczegółowe wymagania zostaną uczniom podane każdorazowo przed rozpoczęciem nowego 

działu materiału nauczania lub półrocza. 

WIADOMOŚCI BĘDĄ SPRAWDZANE PRZY POMOCY:  

1. Sprawdzianów - (test) 45 minut obejmujących materiał z określonego działu nauczania po 

jego zakończeniu. 

2. Krótkich kartkówek obejmujących materiał do 3 ostatnich lekcji (podstawowe pojęcia, 

wiadomości, zadania). 

3. Odpowiedzi ustnych (nie wszyscy uczniowie). 

4. Oceniana będzie aktywność uczniów. 

5. Sprawdzian wielostopniowy semestralny (45 minut). 

6. Zadania w ćwiczeniach przedmiotowych - oceniana będzie poprawność i staranność 

wykonania. 

 

4.12. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI 

Uwaga:  

Przy ustalaniu oceny z muzyki bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

OCENA: NIEDOSTATECZNY  

- nieopanowanie programu nauczania, bierność w zajęciach lekcyjnych, niestaranne 

wykonywanie poleceń związanych z tematem lekcji. 

OCENA: DOPUSZCZAJĄCY  

- spore luki w wiadomościach objętych programem, bierność podczas dyskusji i ćwiczeń 

muzycznych, niestaranne wykonywanie poleceń związanych z tematem lekcji. 

OCENA: DOSTATECZNY 

- średnie opanowanie materiału objętego programem (luki w wiadomościach o charakterze 

szczegółowym), gotowość do zabierania głosu w dyskusji, poprawne wykonywanie ćwiczeń. 

OCENA: DOBRY  

- pełne przyswojenie wiadomości objętych programem nauczania, skupiony udział w lekcjach, 

gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach na temat lekcji, udział w twórczości 

muzycznej. 



OCENA: BARDZO DOBRY 

- pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, aktywny udział w lekcjach i dyskusjach 

związanych z tematem lekcji, żywe uczestnictwo w twórczości ekspresyjnej i swobodnej, 

estetyka muzyczna. 

OCENA: CELUJĄCY  

- ogólne, zauważalne zainteresowania muzyką (np. własna taśmoteka, płytoteka, uczęszczanie 

na różne koncerty i imprezy muzyczne itp.), pełne przyswojenie wiadomości objętych 

programem uzupełnianych informacjami z innych źródeł, czynny udział w zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, uczestnictwo muzyczne w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW:  

- ocena umiejętności śpiewu grupowego (zaangażowanie i aktywność); 

- ocena aktywności na lekcji (udział w dyskusji, wykonywanie poleceń związanych z tematem 

lekcji); 

- ocena ustnych wypowiedzi; 

- ocena za uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych; 

- ocena za zeszyt przedmiotowy. 

Kryteria oceny uczniów mogą być ukierunkowane przede wszystkim na zakres realizacji przez 

uczniów celów wychowawczych:  

- czynne uczestnictwo w zajęciach; 

- wykazywanie pozytywnej motywacji do przedmiotu; 

- mobilizowanie kolegów do aktywności; 

- integrowanie, systematyzowanie i konstruowanie zadań. 

Następnym kryterium może być stopień realizacji celów kształcących:  

- umiejętności obserwacji słuchanych utworów i ich analizowanie; 

- umiejętności wartościowania i oceniania muzyki; 

- osiągnięcia w zakresie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach, ćwiczeń 

improwizacyjnych. 

Trzecim kryterium oceny osiągnięcia uczniów w zakresie opanowania wiedzy i literatury 

muzycznej, za pomocą:  

- indywidualnych wypowiedzi; 

- realizacji grupowych zadań z zakresu percepcji muzyki; 

- znajomość poznawanej literatury muzycznej. 

Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowe ustala nauczyciel prowadzący 

przedmiot muzyka (sztuka) według skali:  

1. Stopień celujący / 6 /. 



2. Stopień bardzo dobry / 5 /. 

3. Stopień dobry / 4 /. 

4. Stopień dostateczny / 3 /. 

5. Stopień dopuszczający / 2 /. 

6. Stopień niedostateczny / 1 /. 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i całoroczna może być podwyższona za:  

- reprezentowanie szkoły w różnych imprezach artystycznych (festiwale muzyczne, przeglądy, 

konkursy); 

- uczestnictwo w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole; 

uczestnictwo w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych poza szkołą (MDK, 

WDK, ODK, itp.). 

 

4.13.  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 

 

I. Cele przedmiotowego systemu oceniania: 

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie 

informacyjnym. 

2. Samodzielne i bezpieczne posługiwanie się systemem komputerowym i oprogramowaniem. 

3. Samodzielne korzystanie z technologii informacyjnej i źródeł informacji; dobór informacji i 

jej źródeł oraz środków TI odpowiednio do rozwiązywanego zadania. 

4. Posługiwanie się językiem TI. 

5. Zrozumienie wpływu TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa. 

6. Poznanie rozwiązań praktycznych i szkolnych w postaci algorytmów. 

II. Obszary oceniania ucznia. 

Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia tj. odpowiedzi ustne, pisemne, ćwiczenia 

praktyczne z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i oprogramowania, postawa na zajęciach, 

umiejętność pracy w zespole, przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej, prowadzenie 

zeszytu przedmiotowego, prace dodatkowe, projekty.  

 

 

 

 

 

III. Pomiar osiągnięć 



Osiągnięcia Metody pomiaru 

Samodzielne i bezpieczne posługiwanie się 

systemem komputerowym i jego 

oprogramowaniem. 

Obserwowanie, w jakim stopniu uczniowie 

samodzielnie posługują się komputerem, jego 

urządzeniami i oprogramowaniem. 

Obserwowanie uczniów, czy przestrzegają 

zasad bezpiecznego posługiwania się 

komputerem i jego urządzeniami. 

Opisywanie czynności wykonywanych przy 

korzystaniu z komputera, stosując poprawną 

terminologię.  

Ocenienie poprawności wypowiedzi, 

opisujących zadania wykonywane z pomocą 

komputera. 

Wybieranie, łączenie i celowe stosowanie 

różnych narzędzi informatycznych do 

rozwiązywania typowych praktycznych i 

szkolnych problemów ucznia. 

Ocenienie wykonania zadań z 

wykorzystaniem różnych narzędzi 

informatycznych, służących do: redagowania 

tekstów, wykonywania kalkulacji, 

wyszukiwania informacji w bazach danych i 

w rozproszonych źródłach informacji (np. za 

pomocą sieci Internet). 

Korzystanie z tekstów i dokumentacji 

technicznej. 

Ocenienie trafności odwołania się do 

dokumentacji technicznej, zwłaszcza 

wbudowanej dokumentacji oprogramowania, 

i poprawności skorzystania z niej. 

Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych 

problemów przez stosowanie poznanych 

metod algorytmicznych.  

Ocenienie poprawności stosowania 

poznanych metod algorytmicznych podczas 

rozwiązywania umiarkowanie złożonych 

problemów.  

Podawanie przykładów algorytmów 

rozwiązywania problemów praktycznych i 

szkolnych. 

Ocenienie znajomości opisów i działania 

algorytmów rozwiązywania problemów 

praktycznych i z otoczenia uczniów. 

Korzystanie z różnych źródeł informacji, w 

tym multimedialnych, i rozproszonych, 

dostępnych za pomocą komputera.  

 Ocenienie wykonania zadań, które polegają 

na zebraniu informacji znajdujących się w 

różnych źródłach (dostępnych m.in. za 

pośrednictwem Internetu) i na różnych 

nośnikach (np. CD). 

Rozumienie i stosowanie w praktyce norm 

prawnych, dotyczących ochrony: wyników 

pracy, danych i używanych programów.  

Obserwowanie, czy uczniowie stosują w 

praktyce normy prawne związane z: ochroną 

wyników pracy, ochroną danych, zwłaszcza 

osobowych i ochroną programów 

komputerowych przed nielegalnym 



kopiowaniem, używaniem i 

rozpowszechnianiem. 

Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych 

z rozwojem zastosowań komputerów. 

Ocenienie stopnia wykorzystania przez ucznia 

komputera w sytuacjach korzystnych i 

unikania sytuacji stwarzających zagrożenia. 

 

 

IV. Umowa między nauczycielem a uczniem (kontrakt). 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny. 

3. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny z odpowiedzi pisemnej w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Główną metodą pomiaru osiągnięć uczniów jest obserwacja umiejętności wykonania zadań 

praktycznych. 

5. Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

6. Po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą uczeń ma prawo (po uzgodnieniu z 

nauczycielem) do dodatkowych wyjaśnień i ćwiczeń praktycznych. 

Kryteria oceniania z informatyki  

OCENA: NIEDOSTATECZNY  

- uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianej na ocenę dopuszczającą. 

OCENA: DOPUSZCZAJĄCY wiedza:  

- uczeń ma braki w opanowaniu minimum programowego (podstaw programowych), ale braki 

te nie przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

umiejętności: 

- uczeń wykonuje zadanie teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności; zna 

podstawy z obsługi komputera. 

OCENA: DOSTATECZNY wiedza:  

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym; 

 

umiejętności: 

- uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (na komputerze) o 

średnim stopniu trudności. 

 



OCENA: DOBRY wiedza:  

- uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania z informatyki w 

danej klasie ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum 

programowym; 

umiejętności:  

- uczeń poprawnie stosuje wiadomości zdobyte na lekcjach informatyki, rozwiązuje (wykonuje) 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne na komputerze. 

OCENA: BARDZO DOBRY wiedza:  

- uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

informatyki w danej klasie; zna podstawowe programy komputerowe i wie jak je zastosować i 

wykorzystać; 

umiejętności:  

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania z informatyki, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach, 

sprawnie obsługuje komputer. 

OCENA: CELUJĄCY  

- uczeń jest szczególnie zaangażowany w przedmiot, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej 

wykracza poza obowiązujący program z nauczania. 

 

4.14.  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI 

 

Uwaga:  

Przy ustalaniu oceny z zajęć plastyki bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

Ocena niedostateczna 

Poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki na następnym etapie edukacyjnym. 

Luki w wiadomościach objętych programem, trudne do uzupełnienia, notoryczne nie 

przygotowywanie się do lekcji. Bierność w zajęciach lekcyjnych. Brak zainteresowania 

przedmiotem.  

Ocena dopuszczająca  

Przyswojenie prostych informacji, umiejętności i treści przydatnych życiowo umożliwiających 

realizację zadań życia codziennego nawiązujących do plastyki i umożliwiających kontynuację 

nauki na następnym stopniu edukacyjnym. Spore luki w wiadomościach objętych programem, 

z szansą ich wypełnienia (ewentualnie z pomocą nauczyciela). Bierność podczas dyskusji o 

prezentowanych obiektach.  

Ocena dostateczna  



Przyswojenie wybranych umiejętności i treści nauczania, wykorzystywanie ich w celu 

wykonania prostych zadań teoretycznych i ćwiczeń praktycznych o charakterze odtwórczym, 

stereotypowym i w schematycznej formie. Średnie opanowanie materiału objętego programem 

(luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym). Gotowość zabierania głosu w 

dyskusjach o prezentowanych obiektach, przede wszystkim w odniesieniu do ich formy, po 

zachęcie ze strony nauczyciela; poprawne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych.  

Ocena dobra 

Przyswojenie szerszego zakresu praktycznych i teoretycznych treści programowych 

pozwalających na wykonanie złożonych ćwiczeń praktycznych i teoretycznych, analizowanie 

poznawanych treści, przenoszenie wiedzy na inne dziedziny, zauważanie związków wiedzy 

teoretycznej z praktycznym działaniem i życiem codziennym, kształtowanie otoczenia, duża 

aktywność twórcza. Pełne przyswojenie wiadomości objętych programem; skupiony udział w 

lekcjach, gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach, 

ewentualnie po zachęcie ze strony nauczyciela.  

Ocena bardzo dobra  

Pełna realizacja wymagań programowych oraz podstaw programowych. Bardzo dobre 

przyswojenie treści teoretycznych, zauważanie związków i wpływu plastyki na różne dziedziny 

sztuki i kultury, umiejętność stosowania zdobytej wiedzy do wykonywania oryginalnych zadań 

twórczych, myślenie przekrojowe, analizowanie, wnioskowanie widoczne w realizowanych 

zadaniach teoretycznych i praktycznych; bardzo duża twórcza aktywność i zaangażowanie w 

podejmowaną pracę. Pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, uzupełnianych 

samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami na temat stanowiący 

przedmiot nauczania; aktywny udział w lekcjach i dyskusjach związanych z prezentowanymi 

obiektami pod katem ich formy, znaczeń i emocjonalnego oddziaływania. 

Ocena celująca  

Wiedza, umiejętności praktyczne, zamiłowanie artystyczne przewyższające zakres pełnej 

realizacji programu, a tym samym treści programowych. Zauważanie złożonych związków 

kulturowych plastyki z innymi dziedzinami sztuki, nauki, kultury. Świadomość wpływu sztuki 

na rzeczywistość; realizacja prac konkursowych; motywacja i dojrzałość podejścia do nauki 

plastyki przewyższająca wymagania edukacyjne przewidziane dla młodzieży na tym etapie 

edukacyjnym; postawa twórcza, aktywna, poszukująca. Ogólne, zauważalne zainteresowanie 

sztuką (np. udział w pozalekcyjnych, lub pozaszkolnych zajęciach plastycznych, uczestnictwo 

w wydarzeniach artystycznych, udział w konkursach plastycznych, kolekcjonowanie 

reprodukcji, książek o sztuce, itp.); pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, 

uzupełnianych informacjami z innych źródeł; czynny udział w zajęciach lekcyjnych, 

dociekliwość podczas wspólnej interpretacji prezentowanych obiektów pod kątem ich formy, 

znaczeń i emocjonalnego oddziaływania. 

 

 

 

 

4.15.  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH 



 

Uwaga:  

Przy ustalaniu oceny z zajęć artystycznych bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez 

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

Ocena niedostateczna. Uczeń:  

 jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje zupełnie postawy 

twórczej w działaniu na zajęciach 

 jest stale nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i 

plastycznych 

 nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych 

programem 

 nie wykonuje poleceń nauczyciela i ćwiczeń i prac plastycznych 

 nie dokonuje oceny własnej oraz innych uczniów 

 nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy. 

Ocena dopuszczająca. Uczeń:  

 bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia 

 jest często nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i 

plastycznych 

 wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach 

 wykazuje się małą chęcią w zdobywaniu wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę dotyczącą 

problematyki plastycznej 

 potrafi wymienić pojedyncze przykłady dzieł i ich autorów 

 nie angażuje się w sposób odpowiedni w projekt artystyczny – nie uczestniczy w pracy 

zespołu oraz realizację przydzielonych zadań 

 ćwiczenia, realizacje plastyczne, zadania i polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie 

na temat i niestarannie 

 wykazuje mała wolę zmiany postawy i poprawy 

 nie ma umiejętności analizy i syntezy 

 posiada małe możliwości oceny pracy własnej oraz innych uczniów 

Ocena dostateczna. Uczeń:  

 z reguły jest przygotowany do lekcji – posiada wymagane materiały plastyczne i edukacyjne 

 wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji 

 wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z 

zakresu problemów plastycznych 



 posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania 

 posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i w planowanie oraz 

projektowanie działań, odpowiada poprawnie na pytania 

 zna tylko niektóre określenia plastyczne i rzadko ich używa w wypowiedzi słownej i pisemnej 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania lekcyjne – pisemne, ustne, plastyczne 

 rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy, szkoły i środowiska 

 nie zawsze dba o estetykę, oryginalność wykonanych prac oraz ich zgodność z zadanym 

tematem 

 słabo angażuje się w działanie w zespole – wykonuje tylko niektóre z powierzonych mu zadań 

 dokonuje niepełnej oceny własnej pracy oraz pracy innych uczniów. 

Ocena dobra. Uczeń:  

 wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania i rozwoju osobistego 

 jest zawsze przygotowany – posiada wymagane materiały edukacyjne i plastyczne 

 posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym 

 posługuje się podstawową terminologią plastyczną 

 czasem bierze udział w dyskusji, projektowaniu i planowaniu działań 

 starannie, estetycznie zgodnie z określonym tematem i zagadnieniem realizuje prace 

plastyczne 

 posiada zdolność analizy i syntezy 

 w sposób właściwy choć nie wyczerpujący angażuje się w pracę zespołu w zakresie 

powierzonych mu zadań 

 czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły 

 dokonuje oceny własnej pracy i pracy innych uczniów. 

Ocena bardzo dobra. Uczeń:  

 wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji lub na rzecz danego projektu. 

 jest zawsze przygotowany – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały 

edukacyjne i plastyczne 

 posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego 

 celowo i prawidłowo używa terminologii plastycznej 

 posiada zdolność analizy i syntezy oraz bierze udział w dyskusjach, wyrażając swoje poglądy 

i formułuje wnioski 

 starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne oraz zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych 

rozwiązań problemów plastycznych i realizacji artystycznych 

 efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z tematem i zadaniem 



 bierze czynny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, wydarzeniach kulturalnych, realizuje 

projekty artystyczne na rzecz środowiska, w przestrzeni publicznej 

 jest pomysłodawcą i koordynatorem zadań w zespole, w sposób sprawny i oryginalny 

wywiązuje się z przydzielonych mu zadań 

 w sposób prawidłowy i wystarczający dokonuje oceny własnej pracy i pracy innych uczniów. 

 

Ocena celująca. Uczeń:  

 wykazuje wyjątkową postawę twórczą i bardzo dużą chęć działania na lekcjach i na rzecz 

projektów artystycznych 

 jest zawsze przygotowany – posiada materiały edukacyjne i plastyczne, wymagane oraz 

nadprogramowe 

 swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu problemów 

plastycznych 

 swobodnie dokonuje syntezy i analizy problemów i zdarzeń, ciekawej analizy dzieł sztuki , 

formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski 

 czynnie bierze udział w dyskusji w projektowaniu i planowaniu działań 

 

4.16.  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

 

Uwaga:  

Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez 

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

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu:  

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 

W celu dokonania pomiaru osiągnięć szkolnych należy określić wymagania programowe, które 

określają zamierzone osiągnięcia uczniów.  

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 

– aktywność na lekcjach, 

– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach (indywidualne, zespołowe), 

– zadania dodatkowe, 



– odpowiedzi ustne, 

– testy, 

– zadania domowe, 

– zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń, 

– przygotowanie uczniów do zajęć, 

– udział w konkursach. 

Ocena zależy od tego, czy uczeń zrealizował wymagania na dany stopień, od sposobu 

rozwiązania zadań, prezentacji rozwiązania, estetyki i systematyczności (wywiązanie się w 

terminie).  

Poziomy wymagań programowych:  

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:  

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych 

oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania, 

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji, 

– twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, 

– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach, 

– stosuje rozwiązania nietypowe, 

– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych. 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:  

– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania, 

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne, 

– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć, 

– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych, 

– ambitnie realizuje zadania indywidualne, 

– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne, 

– jest świadomy zasad bhp podczas pracy, 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy, 

– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, 

– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania, 



– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji, 

– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację, 

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu. 

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:  

– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania, 

– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne, 

– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela, 

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne, 

– zna i stosuje zasady bhp, 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy, 

– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, 

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

– czasami korzysta z różnych źródeł informacji, 

– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację. 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:  

– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania, 

– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami, 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy, 

– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy, 

– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy, 

– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji, 

– systematycznie prowadzi dokumentację, jednak nie zawsze poprawnie. 

 Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:  

– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania, 

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 

– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami, 

– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia, 

– posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania, 

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji, 



– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie. 

 Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:  

– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania, 

– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań, 

– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów, 

– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

– nie potrafi organizować pracy, 

– jest niesamodzielny, 

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji, 

– nie prowadzi dokumentacji. 

Na początku roku szkolnego uczeń musi być poinformowany o przedmiotowym systemie 

oceniania ucznia z zajęć technicznych, który powinien być integralną częścią wewnątrz 

szkolnego systemu oceniania.  

 

4.17.  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Elementy składowe oceny z zajęć ogólnorozwojowych:  

a) frekwencja (systematyczność) – wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach w 

aspekcie wychowawczym i zdrowotnym,  

b) aktywność (zaangażowanie) – wdrażanie do podejmowania wysiłku, zaangażowania, 

inicjatywy i samodzielności, samokontroli i samooceny, 

c) postęp sprawności – wdrażanie do samousprawniania i samodoskonalenia, dbałości o 

zdrowie i kondycję fizyczną. 

Uczniowie klas pierwszych uczęszczający na obowiązkowe zajęcia z pływania otrzymują 

dodatkowe oceny za:  

a) frekwencję  

b) postęp sprawności  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY:  

Uwaga: Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii. 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez 

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

ustalania oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę systematyczność uczęszczania 



na zajęcia oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 

1. OCENA ZA FREKWENCJĘ: 

Uczeń jest obserwowany przez nauczyciela, który w skali od 1 do 10 punktów ocenia jego 

uczestnictwo w lekcji. Zdobyta liczba punktów pod koniec semestru zostaje przełożona na 

następujące oceny;  

1) powyżej 65 pkt. – ocena celująca; 

2) od 64 – 54 pkt. – ocena bardzo dobra; 

3) od 53 – 40 pkt. – ocena dobra; 

4) od 39 – 29 pkt – ocena dostateczna; 

5) od 28 – 15 pkt. – ocena dopuszczająca; 

6) poniżej 15 pkt – ocena niedostateczna. 

 

 

L.p.  Reakcje uczniów – pkt. „+” 

(dodatnie) 

 Reakcje uczniów – pkt. „ – ” (ujemne)  

1. Zawsze jest przygotowany i aktywnie 

uczestniczy w lekcji (wysoka 

frekwencja); 1 – 10 pkt. 

Uczeń uczestniczy w zajęciach z 

obowiązku: 1 – 10 pkt. 

2. Uczeń jest twórczy – wnosi nowe 

pomysły: 1 – 10 pkt. 

Niechętny (kłótliwy): 1 – 10 pkt.  

3. Umie współdziałać w zespole, w 

grupie; 1 – 10 pkt. 

Spóźnia się systematycznie: 1 – 10 pkt. 

4. Czynnie pomaga nauczycielowi w 

różnych sytuacjach wynikłych w czasie 

organizacji lekcji; 1 – 10 pkt.  

Ucieka z zajęć w.f. : 1 – 10 pkt. 

5. Nie posiada godzin 

nieusprawiedliwionych na zajęciach 

w.f.: 1 – 10 pkt. 

Duża nieusprawiedliwiona nieobecność 

(10 zajęć), mająca wpływ na osiągnięte 

postępy: 1 – 10 pkt. 

 

  UWAGI:  

- Usprawiedliwiona nieobecność w szkole nie wpływa na obniżenie oceny, - 

 Trzy spóźnienia traktowane jest jako jedne zajęcia opuszczone (minus 10 pkt), 



- Uczeń zwolniony okresowo z wychowania fizycznego (na miesiąc lub dłużej) uczestniczy w 

zajęciach jako obserwator – asystuje i pomaga nauczycielowi w zajęciach. 

2. OCENA ZA AKTYWNOŚĆ: 

Uczeń jest obserwowany przez nauczyciela, który w skali od 1 do 10 punktów ocenia jego 

zaangażowanie w lekcji. Zdobyta liczba punktów pod koniec semestru zostaje przełożona na 

następujące oceny; (tj. różnica między „+” – „-” ).  

1) powyżej 65 pkt. – ocena celująca; 

2) od 64 – 54 pkt. – ocena bardzo dobra; 

3) od 53 – 40 pkt – ocena dobra; 

4) od 39 – 29 pkt. – ocena dostateczna; 

5) od 28 – 15 pkt. – ocena dopuszczająca; 

6) Poniżej 15 pkt. – ocena niedostateczna. 

 

 

 

L.p. Reakcje uczniów – pkt. „+” 

(dodatnie) 

Reakcje uczniów – pkt. „-” (ujemne) 

1. W wyznaczonym terminie uzyskuje 

zaliczenia z prób sprawnościowych, 

sprawdzianów z umiejętności i 

wiadomości: 1– 10 pkt. 

Biernie naśladuje, odtwarza ćwiczenia 

podczas lekcji: 1 – 10 pkt. 

2. Samodzielnie podejmuje właściwe 

decyzje: 1 – 10 pkt. 

Krytykuje, wiecznie jest niezadowolony, 

używa wulgarnych słów: 1 – 10 pkt. 

3. Dobrze radzi sobie z trudnościami:  

1 – 10 pkt. 

Sporadycznie jest przygotowany do zajęć 

(brak stroju):1-10 pkt.  

4. Jest wytrwały i systematyczny w 

dążeniu do celu: 1 – 10 pkt 

Nie uważa na lekcji, jest rozkojarzony, 

pochłonięty rozmowami, co może być 

przyczyną wypadku, kontuzji: 1–10 pkt. 

5. Zawsze stosuje zasady „fair play” :  

1 – 10 pkt.  

Nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad 

i regulaminów obowiązujących podczas 

lekcji: 1 – 10 pkt.  

6. Wykonuje ćwiczenia i zadania w 

sposób zbliżony do maksimum 

swoich możliwości: 1 – 10 pkt.  

Nie stosuje zabiegów higienicznych:  

1 – 10 pkt. 



7. Posiada duży zasób wiedzy i 

umiejętności, jest zdyscyplinowany: 1 

– 10 pkt. 

Uniemożliwia przeprowadzenie lekcji 

nauczycielowi i uczniom, nie reaguje na 

polecenia i upomnienia nauczyciela:1–10 

pkt 

8. Bierze udział w rozgrywkach i 

zawodach wewnątrzszkolnych: 1 – 10 

pkt.  

 

9. Stosuje odpowiednie zabiegi 

higieniczne: 1 – 10 pkt.  

 

 

   UWAGI:  

- Uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje 30 punktów (dodatnich) za aktywność 

- Liczbę pkt. dodatnich i ujemnych rozpatrujemy w odniesieniu do danej grupy ćwiczebnej, 

- Za trzy braki stroju w każdym semestrze uczeń otrzymuje 10 pkt. ujemnych, kolejne dwa 

braki stroju – minus 8pkt., każdy następny brak stroju - 6 pkt. Ujemnych. 

 

3.OCENA ZA POSTĘP SPRAWNOŚCI  

CELUJĄCA (6)  

- Uczeń poprawił wyniki w dwóch zespołowych i dwóch indywidualnych formach aktywności 

fizycznej, 

BARDZO DOBRA (5)  

- Uczeń poprawił wyniki dwóch form , bez obniżania wyników w pozostałych formach 

aktywności, 

DOBRA (4)  

- Uczeń uzyskał wyniki na tym samym poziomie lub poprawił jedną formę a pogorszył inną, 

DOSTATECZNA (3)  

- Uczeń obniżył wyniki jednej lub dwóch form aktywności bez poprawy wyników żadnej 

formy, 

 DOPUSZCZAJĄCA (2)  

- Uczeń obniżył wyniki dwóch zespołowych i jednej indywidualnej formy aktywności 

fizycznej, 

NIEDOSTATECZNA (1)  

- Uczeń obniżył wyniki wszystkich form aktywności fizycznej. 

UWAGI:  



- Oceny za postępy sprawności uczeń otrzymuje po przeprowadzeniu przez nauczyciela 

różnego rodzaju testów, prób i sprawdzianów, 

- Pobicie rekordu szkoły w jednej z indywidualnych lub zespołowych form aktywności 

fizycznej podwyższa ocenę o jeden stopień, 

- Aby poprawa sprawności oceniona została na ocenę bardzo dobrą uzyskany wynik musi być 

lepszy od średniej rocznika, w przeciwnym razie najwyższą oceną może być ocena dobra. 

- Dopuszcza się odstępstwa od w / w kryteriów, jeżeli obniżenie parametrów sprawności 

nastąpiło w wyniku długotrwałej choroby powodującej znaczne osłabienie organizmu, 

- Uczeń, który został złapany na paleniu papierosów nie może otrzymać oceny celującej z wf; 

Do zespołowych form aktywności fizycznej należy zaliczyć: Koszykówkę, Siatkówkę, Piłkę 

nożną, Piłkę ręczną. 

Natomiast indywidualne formy aktywności to: Lekkoatletyka, Gimnastyka podstawowa.  

KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I 

KOŃCOWOROCZNEJ.  

OCENA CELUJĄCA (6) – uczeń:  

-Wykazał wysoki poziom (zdobywając sumę 65 pkt.) z zadań dotyczących uczestnictwa i 

zaangażowania w lekcji wf;  

-Opanował wiedzę i umiejętności ponad obowiązujący program nauczania;  

-Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;  

-Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich – 

reprezentuje szkołę na zawodach sportowych.  

OCENA BARDZO DOBRA (5) – uczeń:  

-Wykazał znaczny poziom (zdobywając od 64 do 54 pkt.) z poszczególnych zadań dotyczących 

uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wf;  

-Całkowicie opanował materiał programowy, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin 

sportowych zawartych w programie;  

- Podczas sprawdzianów wykazał się wysokim poziomem opanowania umiejętności i 

wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu; 

-Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym 

usprawnianiu;  

-Bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, nie jest to jednak działalność 

systematyczna.  

OCENA DOBRA (4) – uczeń:  

-Wykazał się średnim poziomem (zdobywając od 53 do 40 pkt.) z poszczególnych zadań 

dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wf;  



-Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie minimum programowego, ćwiczenia 

wykonuje prawidłowo lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi; 

- Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela, dysponuje 

dobrą sprawnością motoryczną; 

-Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, nie jest to jednak działalność systematyczna. 

OCENA DOSTATECZNA (3) – uczeń:  

-Wykazał się przeciętnym poziomem (zdobywając sumę od 39 do 29 pkt.) z poszczególnych 

zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wf; 

- Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną, ćwiczenia wykonuje niepewnie z dużymi 

błędami technicznymi; 

-Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym;  

-W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, nie potrafi ich wykorzystać 

w praktycznym działaniu;  

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) – uczeń:  

-Wykazał miernym poziomem (zdobywając od 28 do 15 pkt.) z poszczególnych zadań 

dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wf;  

-Nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki;  

-Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań 

związanych z samooceną;  

-Jest mało sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami; na zajęciach 

przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do 

ćwiczeń.  

OCENA NIEDOSTATECZNA (1) – uczeń:  

-Wykazał się niskim poziomem (zdobywając sumę poniżej 14 pkt.) z poszczególnych zadań 

dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wf;  

-Potrafi tylko odwzorować ćwiczenia – podawane przez współćwiczącego lub nauczyciela, nie 

przywiązuje wagi do własnej sprawności; 

-Podczas sprawdzianów i testów wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania 

umiejętności i wiadomości oraz nie potrafi ich wykorzystać w praktycznym działaniu; 

- Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej; 

-Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu. 

 

4.18.  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA 

BEZPIECZEŃSTWA 

 



1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości (jasne kryteria, zakres 

wymagań, sposób punktowania odpowiedzi pisemnych i ustnych).  

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.  

3. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i 

umiejętności są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów są wpisywane do dziennika kolorem 

czerwonym z adnotacją daty, kiedy odbył się sprawdzian.  

4. W semestrze nauczyciel może przeprowadzić dwa sprawdziany pisemne (zapowiedziane) 

oraz cztery kartkówki, które nie muszą być zapowiedziane.  

5. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce, powinien go zaliczyć w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (poza swoimi lekcjami) w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem.  

6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, jest zobowiązany ją poprawić 

w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac (poza swoimi lekcjami) w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń ma prawo do poprawy oceny na ww. warunkach, jeżeli 

nie satysfakcjonuje go osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności, choć otrzymał ocenę 

pozytywną.  

7. Przy poprawie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów praktycznych, prac klasowych i pisaniu 

ich w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena zostaje wpisana do 

dziennika po łamanej kresce (kolorem czerwonym).  

8. Sprawdziany po omówieniu przechowuje nauczyciel.  

9. Uczeń, który unika pisania lub wykonania pracy, nie przychodzi w określonym terminie 

(ustalonym z nauczycielem) lub mimo obecności w szkole odmawia pisania lub wykonania 

pracy otrzymuje ocenę niedostateczną 

 

10. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, pisania kartkówki, zapowiedzianej 

pracy pisemnej lub sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.  

11. Raz w roku każdy uczeń zobowiązany jest do wykonania projektu (w formie referatu 

pisemnego i prezentacji multimedialnej) o tematyce związanej z problematyką bezpieczeństwa. 

Temat można uzgodnić z nauczycielem lub wybrać z listy. Nieoddanie w terminie projektu i 

konspektu skutkuje oceną niedostateczną (szczegółowe wymogi dotyczące formy i realizacji 

projektu należy uzgodnić z nauczycielem „EdB”).  

12. Zeszyt jest dokumentacją zajęć i podlega ocenie, przynajmniej dwa razy w semestrze. 

Ocenianiu podlega treść merytoryczna oraz walory estetyczne (prowadzony długopisem lub 

piórem i czytelnie, bez powyrywanych stron oraz jakichkolwiek zapisków niezwiązanych z 

przedmiotem).  

13. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Oceny niedostatecznej nie  

otrzymuje uczeń, który wykonał zadanie błędnie i ma dokonać jego poprawy na następną 

lekcję. Niemniej jednak w przypadku niepoprawienia zadania, uczeń ten otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

14. Za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje „plus” lub „minus”. Otrzymanie pięciu plusów 

skutkuje oceną bardzo dobrą, zaś trzech minusów –niedostateczną. 

15. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z odpowiedzi ustnej.  

16. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji raz w semestrze. Adnotację o tym fakcie  

nauczyciel wpisuje do dziennika. Brak zeszytu lub materiałów, o które prosił nauczyciel, jest  

równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania nie 

dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych, sprawdzianów oraz sprawdzianów praktycznych. 



Jeżeli uczeń nie zgłosił nieprzygotowania przed lekcją lub przekroczył limit, otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

17. Na zajęcia z pierwszej pomocy, uczniowie są zobowiązani przynosić zestaw opatrunkowy 

do ćwiczeń, zawierający: 2 bandaże elastyczne (max szerokości –8 cm), 2kompresy gazowe(9x 

9 cm), 4 agrafki, rękawiczki (lateksowe lub foliowe), maseczkę do sztucznego oddychania, 

chustę trójkątną.  

18. Każdy uczeń zalicza raz w roku: RKO, obsługa defibrylatora AED, pierwszą pomocz 

wybranych przypadków medycznych (tj. omdlenia, złamania, zwichnięcia, stłuczenia, 

krwotoki, ukąszenia) . Jest to warunek niezbędny do otrzymania oceny dobrej z przedmiotu.  

19. Za udział w zajęciach pozalekcyjnych, związanych z problematyką bezpieczeństwa lub 

edukacją prozdrowotną (np. udział w olimpiadzie promującej zdrowy styl życia, mistrzostwach 

ratowniczych, konkursach), a także za zrealizowanie dodatkowego projektu, uzgodnionego z 

nauczycielem i ocenionego pozytywnie, uczeń może mieć podwyższoną ocenę semestralną, w 

stosunku do oceny wynikającej z ocen cząstkowych (zgodnie z przepisami zawartymi 

w„Wewnątrzszkolnym systemie oceniania”).  

20. Korzystanie przez ucznia w czasie pracy pisemnych, sprawdzianów, kartkówek, 

odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela 

pomocy („ściągi”) oraz próby kontaktowania się między uczniami („podpowiadanie”) skutkują 

otrzymaniem oceny niedostatecznej, bez możliwości jej poprawy.  

21. Nauczyciel ma prawo wziąć ucznia do odpowiedzi ustnej, kiedy ten spóźnia się na lekcję.  

22.Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciel informuje uczniów  

przewidywanej ocenie z „Edukacji dla Bezpieczeństwa”, przy czym ocena próbna z przedmiotu 

jest podawana miesiąc przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

23. Nie ma możliwości poprawy ocen cząstkowych, oceny semestralnej lub rocznej tydzień 

przed klasyfikacją.  

24. Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi na piśmie przez Poradnię Psychologiczno - 

Pedagogiczną lub inną uprawnioną instytucję poziom wymagać będzie obniżony.  

25. Nauczyciel ma prawo nie klasyfikować ucznia, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 

50% czasu przeznaczonego na zajęcia lub unikania przez ucznia zaliczenia realizowanych 

treści. Ocena klasyfikacyjna jest wystawiana na podstawie minimum trzech ocen cząstkowych 

uzyskanych z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.  

26. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, nie przeszkadzają kolegom i nauczycielowi 

w trakcie zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i regulaminu.  

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, a także w sprawach spornych, 

mają zastosowanie zasady określone w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania”, 

„Przedmiotowym systemie oceniania” oraz „Statucie Gimnazum Nr 10”. 

 

Ocena Umiejętności i aktywność ucznia: Wiedza Ucznia: 

Celująca  -inicjuje dyskusję przedstawia własne 

(racjonalne) koncepcje rozwiązań, 

działań,przedsięwzięć  

-systematycznie wzbogaca swoją wiedzę 

i umiejętności, dzieli się tym z grupą 

odnajduje analogie, -wskazuje szanse i 

-zdobył wiedzę znacznie 

wykraczającą poza zakres  

materiału programowego  



zagrożenia określonych rozwiązań 

wyraża własny, krytyczny, twórczy  

stosunek do omawianych zagadnień,  

-argumentuje w obronie własnych 

poglądów, posługując się wiedzą 

pozaprogramową  

 

Bardzo dobra  -sprawnie korzysta ze wszystkich 

dostępnych źródeł informacji  

samodzielnie rozwiązuje zadania i 

problemy postawione przez nauczyciela, 

-jest aktywny na lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych (zawodach, konkursach)  

bezbłędnie wykonuje czynności  

ratownicze, koryguje błędy kolegów,  

-odpowiednio wykorzystuje sprzęt i 

środki ratownicze, 

-sprawnie wyszukuje w różnych 

źródłach informacje o sposobach 

alternatywnego działania (także 

doraźnego)umie pokierować grupą 

rówieśników; 

-zdobył pełen zakres 

wiedzy  

przewidziany w programie  

sprawnie wykorzystuje 

wiedzę z różnych 

przedmiotów do  

rozwiązywania zadań z  

zakresu edukacji dla  

bezpieczeństwa  

Dobra  -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, umie dobrać potrzebny  

sprzęt i wykorzystać niektóre środki  

ratownicze.  

-opanował materiał  

programowy w stopniu  

zadowalającym  

Dostateczna  pod kierunkiem nauczyciela 

wykorzystuje podstawowe źródła 

informacji 

-opanował podstawowe  

elementy programu 

Dopuszczająca  przy pomocy nauczyciela wykonuje  

proste polecenia, wykorzystując  

podstawowe umiejętności  

wykazuje braki w wiedzy,  

nie uniemożliwiają one  

jednak dalszej edukacji i  

mogą zostać usunięte  

Niedostateczna  nie potrafi wykonać prostych poleceń,  

wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności 

wykazuje braki w wiedzy, 

które uniemożliwiają 

dalszy rozwój w ramach 

przedmiotu  



 

 

 

 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny 

 

 § 1. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, 

zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami( prawnymi opiekunami).  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 



1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (załączniki 1, 2) 

zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 

 § 2.  

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 

2 i § 3. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i § 3. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 3. 

§ 3.  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 



trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji,  

b) wychowawca klasy,  

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

g) przedstawiciel rady rodziców.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 



6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

(załącznik 3): 

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,  

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (załącznik 4): 

a) skład komisji,  

b) termin posiedzenia komisji,  

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że 

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodzica dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego 

oraz egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia jest udostępniana do 

wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 

 

 

 

 



6. Egzamin poprawkowy 

 

 § 4.  

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii 

informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w 

styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

- 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół (załącznik 5) 

zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia 

dydaktycznowychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca. 



8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować do klasy programowo wyższej( semestru programowo wyższego) ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem 

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 

w klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym). 

10. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pieczęć szkoły                                                                                                 Załącznik nr 1  

 

PROTOKÓŁ 

z egzaminu klasyfikacyjnego 

(stanowi załącznik do arkusza ocen)  

 

przeprowadzonego w dniu.................................. za semestr...................................... 

rok szkolny.......................... klasa..................... 

nazwa zajęć edukacyjnych ..........................................................  

Imię i nazwisko ucznia.................................................................  

Nauczyciel przeprowadzający egzamin: ………………………………..  

Nauczyciel obecny: ………………………………………………………..  

 

Zadania pisemne 

 ................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................... ................................................... 

................................................................................. .................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadania ustne 

 ................................................................................................................................... ................. 

.................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................... ...................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Wynik egzaminu ................................................ 

 Ocena ................................................................ 

                                                                                 Podpisy nauczycieli: 

                                                                                1. .....................................                               

                                                                                 2. .....................................  

Załącznikami do protokołu są:  

- pisemne prace ucznia, 

- informacja o ustnych odpowiedziach ucznia. 



 Pieczęć szkoły                                                                                                  Załącznik nr 2  

 

PROTOKÓŁ 

 z egzaminu klasyfikacyjnego (dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą) 

(stanowi załącznik do arkusza ocen) 

 przeprowadzonego w dniu.................................. za semestr...................................... r 

ok szkolny.......................... klasa.....................  

nazwa zajęć edukacyjnych .......................................................... 

Imię i nazwisko ucznia.................................................................  

Komisja:  

Przewodniczący............................................................................................ Nauczyciel 

.................................................................................................... Nauczyciel 

....................................................................................................  

Zadania pisemne 

 ................................................................................................................................... ................. 

.................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................ ...................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Zadania ustne  

................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................. ..................................... 

.............................................................................................. ....................................................... 

............................................................................ …..................................................................... 

Wynik egzaminu ................................................ 

 Ocena ................................................................ 

                                                                                                           Podpis członków Komisji:  

                                                                                                         1. .....................................   

                                                                                                         2. .....................................   

                                                                                                         3. .....................................                                                                  

Załącznikami do protokołu są:  

- pisemne prace ucznia, 

- informacja o ustnych odpowiedziach ucznia. 



Pieczęć szkoły                                                                                                      Załącznik nr 3  

 

PROTOKÓŁ z egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych (tryb odwoławczy) 

(stanowi załącznik do arkusza ocen)  

 

przeprowadzonego w dniu.................................. za semestr......................................  

rok szkolny.......................... klasa.....................  

nazwa zajęć edukacyjnych ..........................................................  

Imię i nazwisko ucznia.................................................................  

Komisja:  

Przewodniczący.............................................................................. Nauczyciel 

.................................................................................... Nauczyciel 

.................................................................................... Nauczyciel 

.................................................................................... 

 Zadania pisemne  

................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................... ...................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Zadania ustne 

 ................................................................................................................................... ................. 

.................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................ ..................................................... 

......................................................................................................................................................  

Wynik egzaminu ................................................ 

 Ocena ................................................................ 

 Podpis członków Komisji:  

1. .............................................. 2. .............................................. 

 3. .............................................. 4. …………………………… 

 

Załącznikami do protokołu są:  

- pisemne prace ucznia, 



- informacja o ustnych odpowiedziach ucznia.  

Pieczęć szkoły                                                                                                      Załącznik nr 4 

PROTOKÓŁ z egzaminu klasyfikacyjnego dotyczącego rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania ( stanowi załącznik do arkusza ocen)  

przeprowadzonego w dniu..................................  

rok szkolny.......................... klasa..................... 

Imię i nazwisko ucznia................................................................. 

Ocena od której następuje odwołanie ……………………………..  

Komisja:  

1. Przewodniczący........................................................................................  

2. Wychowawca klasy ..................................................................................  

3. Nauczyciel ................................................................................................  

4. Pedagog ...................................................................................................  

5. Psycholog …………………………………………………………………... 

6. Przedstawiciel samorządu uczniowskiego …………………………………. 

7. Przedstawiciel rady rodziców ……………………………………………… 

Wynik głosowania …………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

Ustalona ocena 

……………………………………………………………………………………. 

 Uzasadnienie ………… ….......................................................................................... 

….................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................... 

Podpis członków Komisji:  

1. ..............................................  

2. ..............................................  

3. ..............................................  

  4. …………………………….... 

5. ……………………………… 

6. ……………………………… 



7. …………………………….... 

Pieczęć szkoły                                                                                                 Załącznik nr 5  

 

 

PROTOKÓŁ 

 z egzaminu poprawkowego 

 ( stanowi załącznik do arkusza ocen)  

przeprowadzonego w dniu.................................. za semestr......................................  

rok szkolny.......................... klasa.....................  

nazwa zajęć edukacyjnych ..........................................................  

Imię i nazwisko ucznia................................................................. 

Komisja:  

Przewodniczący............................................................................................ Egzaminator 

................................................................................................. 

Członek.........................................................................................................  

Zadania pisemne 1. 

................................................................................................................................ 2. 

................................................................................................................................ 3. 

................................................................................................................................ 4. 

................................................................................................................................  

Zadania ustne 1. 

................................................................................................................................ 2. 

................................................................................................................................ 3. 

................................................................................................................................ 4. 

................................................................................................................................  

Wynik egzaminu ................................................ 

 Ocena ................................................................  

Podpis członków Komisji:  

1. .....................................  

2. .....................................  

3. .....................................  

Załącznikami do protokołu są:  

- pisemne prace ucznia, 

- informacja o ustnych odpowiedziach ucznia. 

 



 

 

 


