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Nauczanie specjalne 

upośledzenie w stopniu lekkim



Kryteria opracowano na podstawie dokumentów: 

 

 Program nauczania języka polskiego w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim Nr 1/ DKW-4014-18/00. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowanie uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 Plany wynikowe z języka polskiego dla klas I, II, III. 

 



Wymagania ogólne: 
 

1. Uczeń uczestniczy we wszystkich lekcjach języka polskiego i w różnych jego formach (np. kino, 

teatr). W razie nieobecności nadrabia zaległości w ramach konsultacji przedmiotowych, na których 

nauczyciel szczegółowo powtarza mu, co było przedmiotem lekcji, w której nie uczestniczył. 

2. W razie niepowodzeń związanych ze sprawdzaniem wiedzy może trzykrotnie starać się o poprawę 

tego stopnia w ramach konsultacji. 

3. Podczas pracy na lekcji może korzystać z dodatkowych objaśnień i wskazówek nauczyciela; prace 

pisemne i wypowiedzi ustne mogą powstawać przy pomocy nauczyciela. 

4. Uczeń może korzystać z wydłużonego czasu pracy na lekcji. 

5. Systematycznie prowadzi zeszyt, dba o jego estetykę, stara się pisać czytelnie (jeżeli praca jest 

nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po odczytaniu jej przez autora). 

6. Sprawdziany i kartkówki różnicowane są pod względem trudności lub sposobu oceniania (inna 

punktacja). 

7. Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego starania i 

motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i sumienność. 

8. Uczeń jest zobowiązany do posiadania teczki wiązanej z 10 arkuszami papieru kancelaryjnego 

formatu A-4 do testów i sprawdzianów. 

9. Uczeń posiada zestaw wymaganych podręczników i korzysta z nich na lekcji. 

10. Uczeń zobowiązany jest do korzystania na co dzień ze „Słowniczka ortograficznego” (wg potrzeb). 

11. Uczeń ma zawsze na lekcji „Dzienniczek ucznia”, do którego nauczyciel wpisuje ocenę zaraz po 

wystawieniu, ocena musi być podpisana przez rodziców. 

 

 

Sposoby sprawdzania wiedzy: 
 

- odpowiedź ustna, 

- kartkówka (równoważna odpowiedzi ustnej – bez zapowiedzi nauczyciela), 

- sprawdzian (z ostatnich trzech lekcji) lub sprawdzian ze znajomości treści  

lektury – wcześniej zapowiedziany, 

- klasówka, wypracowanie klasowe, test – zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, 

- uczeń ma prawo do usprawiedliwienia (na początku lekcji) swego nieprzygotowania dwa razy w 

ciągu semestru, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku i nie ma wpływu na stopnie; 

każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji jest równoważne z oceną niedostateczną, 

- uczeń ma prawo poprawienia każdej bieżącej oceny z odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej w 

terminie dwóch tygodni od jej otrzymania w ramach godzin konsultacyjnych wyznaczonych przez 

nauczyciela; zapis oceny pierwotnej pozostaje w dzienniku, 

- aktywność ucznia na zajęciach jest premiowana przez zapisywanie w dzienniku „plusów” (+). Trzy 

„plusy” to ocena bardzo dobra. 



KLASA I 

 

WYMAGANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE: 

 

Ocena celująca: 

Umiejętności i wiadomości ucznia wykraczają poza program nauczania (np. uczeń redaguje 

samodzielnie opis przedmiotów i postaci, sprawozdanie) oraz wynikają z jego indywidualnych 

zainteresowań i poszukiwań; uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i 

wiadomościami, potrafi samodzielnie, w sposób twórczy dojść do nietypowych lub oryginalnych 

rozwiązań i wniosków, osiąga sukcesy w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności: 

- w wypowiedziach stara się posługiwać różnymi środkami językowymi i bogatym słownictwem, 

- dba o estetykę wypowiedzi, 

- redaguje charakterystykę postaci, samodzielnie dokonuje oceny bohatera, 

- jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego, teatralnego, 

- dokonuje analizy utworu epickiego (wskazuje elementy świata przedstawionego, typy narracji, 

określa bohaterów, 

- wyodrębnia fabułę, akcję, 

- wskazuje w tekście środki językowe właściwe dla funkcji wypowiedzi, np. zwroty do adresatów, 

pytania retoryczne itp., 

- wskazuje opisy, określa ich funkcję, rozpoznaje w nich środki językowe wyrażające uczucia i 

nastroje, 

- analizuje oraz interpretuje utworów lirycznych, określa środki poetyckie i ich funkcję, 

- zna typy narracji, rodzaje komizmu, rodzaje i gatunki literackie, 

- wskazuje przynależność gatunkową utworów, określa cechy właściwe znanych gatunków 

literackich, 

- omawia symbolikę utworu, nawiązuje do obyczajowości i tradycji narodowej, wskazuje jej ciągłość, 

zmienność, wartości moralne i estetyczne, 

- gromadzi słownictwo na dany temat korzystając z różnych źródeł, np. słowniki. 

 



Ocena dobra: 

- w wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy i zjawiska literackie, kulturalne, 

językowe, 

-  redaguje opowiadania, opis, charakterystykę, 

- w opowiadaniu poprawnie zapisuje dialog, próbuje wzbogacić pracę o elementy opisów, 

- podejmuje próbę samodzielnego poprawiania własnych błędów, 

- wykazuje zadowalającą znajomość treści omawianych lektur, omawia elementy świata 

przedstawionego utworu, wskazuje bohaterów i ich powiązania, 

- wypowiada się o utworze literackim, nazywa własne stany uczuciowe, 

- próbuje w miarę samodzielnie analizować utwór liryczny, wskazuje poznanie środki stylistyczne, 

- zna rodzaje i gatunki literackie, 

- zna podstawowe terminy literackie. 

 

Ocena dostateczna: 

- przedstawia treść utworu na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wskazuje 

dialogi, 

- próbuje redagować charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, 

- przy pomocy nauczyciela próbuje pisać streszczenie, 

- zna pojęcia: fraszka, hymn, satyra, komedia, 

- podejmuje próby analizy utworu lirycznego przy pomocy nauczyciela, 

- posługuje się poznanymi słownikami. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Opanowanie poniższych umiejętności jest niezbędne do wykonywania zadań o niewielkim stopniu 

trudności samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela: 

- technika czytania i zrozumienia tekstu literackiego pozwala na opowiadanie odtwórcze, 

- pracuje z lekturą zaznaczając odpowiednie fragmenty, 

- próbuje pisać opowiadanie odtwórcze, charakterystykę bohatera, 

- pisze plan ramowy, 

- błędy w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają całkowicie wartości pracy i wysiłku, jaki włożył 

w pisanie, 

- potrafi wskazać fikcję i autentyzm w utworze, 

- wskaże bohaterów utworu, określi akcję. 

 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości umożliwiających kontynuację nauki i przedmiotu w 

kolejnych klasach. 

 

 



NAUKA O JĘZYKU 

 

Ocena celująca: 

Umiejętności i wiadomości ucznia wykraczają poza program nauczania (np. uczeń redaguje 

samodzielnie opis przedmiotów i postaci, sprawozdanie) oraz wynikają z jego indywidualnych 

zainteresowań i poszukiwań; uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i 

wiadomościami, potrafi samodzielnie, w sposób twórczy dojść do nietypowych lub oryginalnych 

rozwiązań i wniosków, osiąga sukcesy w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. 
 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności: 

- określa funkcję czasownika, rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, przysłówka w zdaniu, 

- podaje przykłady zdań, w których znane części mowy występują w różnych funkcjach 

składniowych, 

- poprawnie rozpoznaje zdania z orzeczeniem czasownikowym i imiennym oraz różnymi podmiotami, 

- przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego, 

- rozpoznaje zdania pojedyncze oraz ich równoważniki, 

- nazywa okoliczniki i stara się określić ich funkcje, 

- przedstawia budowę zdania złożonego na wykresie, 

- uzasadnia pisownię ortograficzną trudniejszych wyrazów, 

- określa intencję wypowiedzi, rozpoznaje i buduje teksty z różną intencją, wskazuje elementy 

różnicujące tekst mówiony od pisanego. 

 

Ocena dobra: 

- próbuje określić funkcję składniową znanych części mowy, 

- rozpoznaje czasowniki i rzeczowniki o odmianie nieregularnej, 

- nazywa rodzaje orzeczeń i podmiotów w podanych zdaniach, 

-  wyróżnia w zdaniu okoliczniki, 

- nazywa rodzaje zdań złożonych i stara się przedstawić ich budowę na wykresie, 

- rozpoznaje intencję wypowiedzi, 

- rozróżnia tekst mówiony od pisanego, 

- uzasadnia pisownię ortograficzną typowych wyrazów. 

 

Ocena dostateczna 

- określa funkcję składniową znanych części mowy przy pomocy nauczyciela, 

- tworzy strony czasownika przy pomocy nauczyciela, 

- wyróżnia w zdaniu czasownik, rzeczownik, przymiotnik, stosuje te części mowy w poprawnych formach 

gramatycznych, 

- wyróżnia przymiotniki podlegające stopniowaniu i stopniuje je, 

- wskazuje okoliczniki, 



- uzupełnia zdania wykrzyknikami, 

- przeprowadza analizę zdania pojedynczego na łatwych przykładach, 

- zna rodzaje zdań złożonych, 

- rysuje schemat składniowy zdania złożonego przy pomocy nauczyciela, 

- zna i stosuje w stopniu dostatecznym zasady ortograficzne. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Opanowanie poniższych umiejętności jest niezbędne do wykonywania zadań o niewielkim stopniu 

trudności samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela: 

- wie, że są odmienne i nieodmienne części mowy, 

- wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie, 

- rozróżnia zdanie pojedyncze od złożonego. 

 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości umożliwiających kontynuację nauki i przedmiotu w 

kolejnych klasach. 



 

KLASA II 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE 

 

Ocena celująca: 

Umiejętności i wiadomości ucznia wykraczają poza program nauczania (np. uczeń redaguje 

samodzielnie opis przedmiotów i postaci, sprawozdanie) oraz wynikają z jego indywidualnych 

zainteresowań i poszukiwań; uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i 

wiadomościami, potrafi samodzielnie, w sposób twórczy dojść do nietypowych lub oryginalnych 

rozwiązań i wniosków, osiąga sukcesy w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności: 

- w miarę sprawnie posługuje się w wypowiedziach różnorodnymi środkami językowymi, słownictwem o 

zabarwieniu emocjonalnym, konstruuje wypowiedź zgodną z tematem, posługuje się poprawną 

polszczyzną, unika powtórzeń, 

- redaguje charakterystykę postaci, używając słownictwa nazywającego uczucia, stany psychiczne i 

reakcje zewnętrzne, w sposób samodzielny dokonuje oceny prezentowanego bohatera, 

- opisuje zjawiska przyrodnicze, krajobraz, wzbogaca wypowiedź różnorodnymi środkami 

artystycznego wyrazu, 

- redaguje sprawozdanie z rzeczywistego wydarzenia, 

- porządkuje argumenty i sporządza plan kompozycyjny rozprawki, 

- redaguje list połączony z innymi formami wypowiedzi do różnych adresatów, 

- jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, 

- dokonuje analizy utworu epickiego, wskazuje elementy świata przedstawionego, 

- wyodrębnia akcję, fabułę, wątki, 

- wskazuje w tekście środki językowe właściwe dla funkcji wypowiedzi (zwroty do adresata, pytania 

retoryczne, grzecznościowe, argumentowanie), 

- wskazuje w opowiadaniu opisy, określa ich funkcję, rozpoznaje środki językowe służące wyrażaniu 

uczuć i nastroju w opisach, 

- analizuje i interpretuje utwór liryczny, 

- zna komizm i jego rodzaje, omawia poznawcze i moralne walory utworu, 

- omawia symbolikę utworu, 

- samodzielnie korzysta ze słowników w celu bogacenia słownictwa i korekty własnych prac, 

- dba o estetykę pisma, poprawnie stosuje akapity i zachowuje właściwe marginesy. 

 



Ocena dobra: 

- podejmuje próbę redagowania sprawozdania, streszczenia, 

- określa i ocenia postawy bohaterów ze względu na ich stosunek do pojęć: szczęście, miłość, 

wierność, wiara w Boga i ideały, 

- dobiera odpowiednie fragmenty tekstu w celu wspierania swoich sądów, 

- wykazuje zadowalającą znajomość treści omawianych lektur, wskazuje bohaterów i ich powiązania, 

akcję, wątki, omawia elementy świata przedstawionego, 

- w miarę poprawnie wygłasza z pamięci utwory poetyckie lub fragmenty prozy, 

- wymienia rodzaje, gatunki literackie, 

- zna terminy literackie, 

- poprawnie zapisuje dialog, 

- podejmuje próby sporządzania notatki, 

- wskazuje w utworze poznane środki stylistyczne. 

 

Ocena dostateczna: 

- przedstawia treść utworu na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wskazuje 

dialogi, 

- w stopniu zadowalającym pracuje z książką, zaznacza fragmenty, 

- odróżnia epikę, lirykę, 

- określa cechy powieści, 

- zna pojęcia: fraszka, satyra, powieść historyczna, 

- rozumie pojęcia: podmiot liryczny, środki masowego przekazu, 

- redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, 

- umie znaleźć we wskazanym słowniku podane hasło, 

- zna i stosuje w stopniu zadowalającym zasady ortografii, interpunkcji. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Opanowanie poniższych umiejętności jest niezbędne do wykonywania zadań o niewielkim stopniu trudności 

samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela: 

- umie przeczytać w stopniu zadowalającym głośno i cicho zadany tekst, 

- potrafi 2-3 zdaniami opowiedzieć o bohaterze, 

- potrafi odróżnić w utworze fikcję, autentyzm, 

- pisze plan ramowy, 

- w wypowiedziach pisemnych dba o estetykę, czytelny zapis. 

 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości umożliwiających kontynuację nauki i przedmiotu w 

kolejnych klasach. 

 

 



NAUKA O JĘZYKU 

 

Ocena celująca: 

Umiejętności i wiadomości ucznia wykraczają poza program nauczania (np. uczeń redaguje 

samodzielnie opis przedmiotów i postaci, sprawozdanie) oraz wynikają z jego indywidualnych 

zainteresowań i poszukiwań; uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i 

wiadomościami, potrafi samodzielnie, w sposób twórczy dojść do nietypowych lub oryginalnych 

rozwiązań i wniosków, osiąga sukcesy w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej: 

- tworzy zdania z orzeczeniem czasownikowym, imiennym, 

- określa funkcje stron czasownika, zasadę stosowania strony czynnej i biernej, 

- wyjaśnia, na czym polega nieregularność odmiany czasownika, osobliwości w  odmianie 

rzeczownika, 

- poprawnie pisze zaimki złożone, 

- przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego, 

- omawia znaczenie okoliczników, ich funkcje składniowe, sposoby wyrażania, związek z wyrazem 

określonym, 

- stosuje różne rodzaje podmiotu, 

- wskazuje różnice między rodzajami zdań złożonych, 

- rozpoznaje zdania okolicznikowe i ich rodzaje, 

- przedstawia budowę zdania złożonego na wykresie, nazywa zdania składowe, 

- dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, tworzy rodzinę wyrazów, 

- poprawnie pisze skróty i skrótowce, 

- określa cechy głosek, 

- wskazuje i nazywa zjawiska fonetyczne. 

 

Ocena dobra: 

- przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego, 

- potrafi nazwać rodzaje zdań złożonych i stara się przedstawić ich budowę na wykresie, 

- próbuje określać cechy głosek, 

- wskazuje upodobnienia pod względem dźwięczności 

 

Ocena dostateczna: 

- określa funkcje składniowe rzeczownika - odmienia przez przypadki, liczby, 

- podaje 1- 2 przykłady osobliwości odmiany rzeczownika, nieregularnej odmiany czasownika, 

- potrafi odróżnić formy osobowe i nieosobowe czasownika, 

- tworzy strony czasownika, 

- wskazuje na łatwych przykładach imiesłowy, 

- odróżnia nieodmienne części mowy - wskazuje spójniki, przyimki, partykuły, wykrzykniki, 

- pisze poprawnie partykuły z różnymi częściami mowy, 

- przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego, 

- potrafi nazwać rodzaje zdań złożonych, 

- pisze poprawnie wyrażenia przyimkowe, 



- wskazuje podstawę słowotwórczą i format na prostych przykładach, 

- wyjaśnia skróty, 

- próbuje określać cechy głosek, 

- wskazuje upodobnienia pod względem dźwięczności. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Opanowanie poniższych umiejętności jest niezbędne do wykonywania zadań o niewielkim stopniu trudności 

samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela: 

- wskaże rzeczownik, czasownik, przymiotnik, 

- odmienia czasownik przez osobę, liczbę, 

- wyodrębnia w zdaniu podmiot, orzeczenie, 

- wskaże zdania pytające, wykrzyknikowe, oznajmujące, 

- wskaże wyraz podstawowy, 

- odróżni samogłoski od spółgłosek 

 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości umożliwiających kontynuację nauki i przedmiotu w 

kolejnych klasach. 
 

 



KLASA III 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE 

 

Ocena celująca: 

Umiejętności i wiadomości ucznia wykraczają poza program nauczania (np. uczeń redaguje 

samodzielnie opis przedmiotów i postaci, sprawozdanie) oraz wynikają z jego indywidualnych 

zainteresowań i poszukiwań; uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i 

wiadomościami, potrafi samodzielnie, w sposób twórczy dojść do nietypowych lub oryginalnych 

rozwiązań i wniosków, osiąga sukcesy w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności: 

- w wypowiedziach stara się posługiwać poprawną polszczyzną, unikać powtórzeń, konstruować 

wypowiedź zgodnie z tematem, 

- redaguje formy wypowiedzi pisemnej przewidziane w podstawie programowej, 

- podejmuje próby analizy utworów literackich stosując w praktyce poznane pojęcia, 

- wskazuje przynależność gatunkową utworów, stara się nazywać ich cechy, 

- wskaże poznawcze i moralne walory utworu literackiego, 

- jest odbiorcą dzieła literackiego i innych tekstów kultury, 

- dba o estetykę pisma, układ graficzny wypowiedzi pisemnej, poprawnie stosuje akapity 

 

Ocena dobra: 

- wykazuje się znajomością treści lektur, 

- określa ich problematykę, 

- podejmuje próbę oceny bohaterów, 

- zna terminy literackie, 

- wskazuje w utworach środki stylistyczne, 

- stara się odczytać inne teksty kultury: film, teatr, telewizja, sztuki plastyczne, muzyka, czasopisma, 

- podejmuje starania, by dbać o estetykę i poprawność wypowiedzi ustnych, 

- podejmuje próby redagowania wypowiedzi pisemnych przewidzianych w podstawie programowej, 

- stara się dbać o estetykę pisma, poprawne stosowanie akapitów. 

 

Ocena dostateczna: 

- samodzielnie przedstawia treść utworu na podstawie cichego czytania tekstu, 

- określa przebieg akcji, 

- stara się zrozumieć motywy postępowania bohaterów (przy pomocy nauczyciela), 

- zna pojęcia: dramat, tragedia, nowela i przy pomocy nauczyciela posługuje się nimi w swoich 

wypowiedziach, 

- próbuje redagować wypowiedzi pisemne przewidziane w podstawie programowej, 

- posługuje się słownikami i encyklopedią. 

 



Ocena dopuszczająca: 

Opanowanie poniższych umiejętności jest niezbędne do wykonywania zadań o niewielkim stopniu 

trudności samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela: 

- czytanie i rozumienie tekstu literackiego pozwala na opowiadanie odtwórcze, 

- wyodrębnia fakty, 

- odróżnia w utworze fikcję, autentyzm, 

- stara się zaznaczyć fragmenty w lekturze, rozumie je, 

- potrafi w 2-3 zdaniach ocenić bohatera, 

- pisze list, opowiadanie, 

- odróżnia epikę, lirykę, dramat, 

- na prostych przykładach wskazuje podstawowe środki stylistyczne, 

- w wypowiedziach pisemnych popełnia błędy, które jednak nie przekreślają wartości pracy, ale 

utrudniają jej zrozumienie. 

 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości umożliwiających kontynuację nauki i przedmiotu w 

kolejnych klasach. 

 

 
 

NAUKA O JĘZYKU 

 

Ocena celująca: 

Umiejętności i wiadomości ucznia wykraczają poza program nauczania (np. uczeń redaguje 

samodzielnie opis przedmiotów i postaci, sprawozdanie) oraz wynikają z jego indywidualnych 

zainteresowań i poszukiwań; uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i 

wiadomościami, potrafi samodzielnie, w sposób twórczy dojść do nietypowych lub oryginalnych 

rozwiązań i wniosków, osiąga sukcesy w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności: 

- poprawnie wykonuje ćwiczenia, 

- podejmuje próby zdefiniowania zjawisk językowych, 

- zna zasady pisowni i pisze poprawnie. 
 

Ocena dobra: 

- stara się poprawnie wykonywać ćwiczenia, 

- rozróżnia części mowy i części zdania, 

- rozpoznaje rodzaje i typy zdań złożonych, 

- próbuje rysować schemat składniowy wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, 

- zna terminy językowe i stara się nimi posługiwać, 

- zna zasady pisowni i stara się pisać poprawnie. 
 

Ocena dostateczna: 

- w miarę poprawnie wykonuje ćwiczenia, 

- potrafi wskazać części mowy i części zdania, 

- rozróżnia zdania pojedyncze, złożone, równoważnik zdania, 



- wykonuje wykres prostego zdania, 

- czytelnie przepisze tekst, ma problemy z poprawną pisownią. 
 

Ocena dopuszczająca: 

Opanowanie poniższych umiejętności jest niezbędne do wykonywania zadań o niewielkim stopniu 

trudności samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela: 

- stara się w miarę poprawnie wykonywać ćwiczenia, 

- ma problemy z czytelnym przepisaniem tekstu i poprawną pisownią. 

 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości umożliwiających kontynuację nauki i przedmiotu w 

kolejnych klasach. 



 

 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z HISTORII  

I SPOŁECZEŃSTWA,  

HISTORII,  

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 



Sporządzono w oparciu o podstawę prawną: 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U>.2009 nr 4. 

 Zasady Wewnętrznego Oceniania. 

 Programy nauczania: 

1. Historia i społeczeństwo - zmodyfikowany i dostosowany do nowej podstawy programowej 

program DKW-4014-137/00. 

2. Historia - program nauczania dla gimnazjum, Elżbieta Maćkowska, Wydawnictwo Pedagogiczne 

OPERON. 

3. Wiedza o społeczeństwie - Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 

gimnazjum, Piotr Krzesicki. 



I. ZASADY OCENIANIA 

 

1. Ocenie podlegają umiejętności i wiedza określona programem nauczania. 

2. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6 z możliwością stosowania "+" i "-". 

3. Stosowana będzie ocena symboliczna w formie plusów i minusów.  

 Za 3 "+" - ocena bardzo dobra, za 3 "-" - ocena niedostateczna. 

4. Uczniowie nieobecni w szkole mają dwa tygodnie na uzupełnienie i opanowanie materiału. 

5. Ocenie podlegają: 

- wypowiedzi ustne (3 ostatnie tematy, a w przypadku lekcji powtórzeniowych cały 

dział programowy), 

- kartkówki - 3 ostatnie tematy, 

- testy (nauczycielskie i standaryzowane), 

- egzaminy próbne wewnątrzszkolne, 

- aktywność na lekcji (za 3 "+" = bdb, 3 "-" = ndst), 

- prace domowe, 

- zeszyt przedmiotowy, 

- praca z książką (uczeń aktualizuje zawarte w publikacjach teksty, mapy, infografiki, tworzy 

schematy, wykresy, tabele, instrukcje, sporządza notatkę), 

- praca pozalekcyjna: formy aktywności pozalekcyjnej (np. pomoc w przygotowaniu imprez 

regionalnych propagujących lokalną społeczność, aktywny udział w uroczystościach o charakterze 

społeczno -patriotycznym), 

- analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych, 

- realizacja projektu, 

- przygotowanie skrótu najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, tzw. wiadomości politycznych, 

gospodarczych i kulturalnych, 

- praca z zeszytami ćwiczeń. 

6. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na 

oceny wg kryteriów: 

- od 0 - 25% ustalonej liczby punktów – niedostateczny, 

- od 26 % - 45% ustalonej liczby punktów – dopuszczający, 

- od 46% - 65% ustalonej liczby punktów – dostateczny, 

- od 66% - 85% ustalonej liczby punktów – dobry, 

- od 86% - 100% ustalonej liczby punktów – bardzo dobry, 

- dodatkowe zadanie – celujący. 

7. Umiejętności pracy w grupie będą sprawdzane poprzez ocenę jej następujących elementów: 

a) podział zadań: 

- członkowie zespołu równomiernie dzielą się pracą, 

- każdy uczeń, choćby w minimalnym stopniu, uczestniczy w realizacji zadania wykonywanego przez 

grupę; 

b) podejmowanie decyzji: 

- każda osoba ma prawo głosu, 

- opinie wszystkich członków grupy są równoprawne i uwzględniane w podejmowaniu decyzji 

końcowej, 

- mało aktywni uczniowie są zachęcani do wypowiedzi przez pozostałe osoby 



c) stopień zgodnego współdziałania w grupie 

- umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów, 

- wzajemne wysłuchiwanie swoich argumentów przez osoby z danej drużyny, 

- zachowanie podstawowych zasad kultury, nawet w czasie sporów 

d) postawa podczas pracy: 

- grupa jest skupiona na zadaniu, które ma wykonać, 

- wszyscy uczniowie należący do zespołu są zaangażowani w osiągnięcie wspólnego celu, 

- osoby wchodzące w skład drużyny dbają o dobrą jakość rezultatów pracy. 

8. Sprawdzenie stopnia aktywności ucznia w czasie lekcji będzie się odbywało poprzez ocenę: 

a) częstotliwość zgłaszania się do odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania lub w wypadku 

wykonywania zadania pisemnego; 

b) stosunku ucznia do poruszanej tematyki (w ogóle nie interesuje się tematem, biernie uczestniczy w 

lekcji - jest przede wszystkim obserwatorem, czyli wie, czego dotyczy temat, ale uaktywnia się tylko 

na wyraźne polecenie nauczyciela) 

- aktywnie uczestniczy - sam, nie będąc zachęcany przez nauczyciela, wykazuje inicjatywę - zadaje 

pytania, zabiera głos, dyskutuje; 

c) wykazywania się ponadprogramową wiedzą i dociekliwością (np. przynoszenie na lekcje materiałów 

pomocniczych). 

 

 

II. WARUNKI I ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac - 

otrzymania oceny, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  



HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 
 

Kl. IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

Kryteria wystawiania ocen 

Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

 

 

Ocena celująca: 

1. Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza obowiązkowe wymaganiami programowe. 

2. Całkowicie samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł historycznych. 

3. Bierze udział w konkursach historycznych. 

 

Ocena bardzo dobra: 

1. Opanował podstawy programowe w stopniu bardzo dobrym. 

2. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacyjnych. 

3. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym 

wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. Posługuje się mapą historyczną i taśmą czasu, określa czas 

minionych wydarzeń, oblicza upływ czasu między różnymi wydarzeniami, dokonuje porównań np. 

ilustracji. 

4. Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności. 

5. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych. Umie samodzielnie odróżnić 

przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. Dostrzega przyczyny i skutki zmian zachodzących w  

życiu człowieka w przeszłości oraz widzi w nich efekt pracy przeszłych pokoleń. 

6. Jest aktywny w czasie lekcji. 

7. Systematycznie odrabia zadania domowe. 

 

Ocena dobra: 

1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacyjnych. 

2. Potrafi wykonywać proste zadania. 

3. Posługuje się częściowo terminologią historyczną. 

4. Dostrzega zmiany zachodzące na przestrzeni wieków. 

5. Systematycznie prowadzi zeszyt. 

6. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu dobrym. 

 

Ocena dostateczna: 

1. Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na zrozumienie 

najważniejszych zagadnień. 

2. Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności. 

3. Udziela odpowiedzi na proste pytania, umie formułować typowe wypowiedzi ustne i pisemne - prace 

odtwórcze. 

4. Pod kierunkiem nauczyciela posługuje się atlasem, odczytuje wykres, oznaczenia. 

5. Nie zawsze systematycznie odrabia zadania domowe. 

 



Ocena dopuszczająca: 

1. Wiedza ucznia posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dłuższym okresie. 

2. Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności. 

3. Często jest nieprzygotowany na lekcje - nieodrobione zadania domowe, brak przyborów szkolnych. 

4. Nie wykazuje większej aktywności na lekcjach. 

 

Ocena niedostateczna: 

1. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują na uzupełnienie, nawet przy pomocy nauczyciela. 

2. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności. 

3. Nie posiada zeszytu przedmiotowego, nie wykazuje żadnej aktywności na lekcjach. 

 



HISTORIA 
 

Kl. I - III GIMNAZJUM 

 

 

Kryteria wystawiania ocen 

 

Ocena celująca: 

1. Posiada kompetencje określone w ocenie bardzo dobrej. 

2. Posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poza wymagania programowe. 

3. Z łatwością dostrzega związki przyczynowo - skutkowe w zjawiskach historycznych. 

4. Całkowicie samodzielnie stosuje zdobytą wiedzę w sytuacjach nietypowych. 

5. Rozwija własne zainteresowania historyczne. 

6. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

7. Współpracuje z nauczycielem w przygotowaniu lekcji. 

 

Ocena bardzo dobra: 

1. Wykazuje się wiedzą określoną wymogami programowymi. 

2. Dostrzega ciągłość zmian procesów zachodzących w historii (przemian w gospodarce, w życiu 

społecznym, obyczajowym). 

3. Podejmuje i wykonuje zadania o charakterze dobrowolnym. 

4. Wykazuje duże zainteresowanie treściami historycznymi. 

5. Integruje wiedzę uzyskaną z różnych źródeł. 

6. Otrzymuje z prac domowych, testów i sprawdzianów oceny bardzo dobre i dobre. 

 

Ocena dobra: 

1. Prawidłowo posługuje się terminologią historyczną. 

2. Rozumie najważniejsze etapy z dziejów człowieka, Polski 

3. Przy małej pomocy nauczyciela potrafi połączyć wydarzenia z przeszłości z teraźniejszością. 

4. Dostrzega dynamikę zmian zachodzących w przeszłości. 

5. Łączy historię Polski z historią regionu. 

6. Stara się czynnie uczestniczyć w zajęciach. 

7. Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy historycznej. 

8. Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i odrabia zadania domowe. 

 

Ocena dostateczna: 

1. Przy pomocy nauczyciela sytuuje wydarzenia w czasie i przestrzeni. 

2. Zna podstawowe pojęcia historyczne i posługuje się nimi. 

3. Zna podstawowe źródła wiedzy historycznej, wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji. 

4. Potrafi wskazać elementy tradycji w życiu współczesnym oraz związki historii ze współczesnością. 

5. Dostrzega związki między wydarzeniami. 

6. Z pomocą nauczyciela potrafi zastosować wiadomości do rozwiązania typowych zadań. 

 

Ocena dopuszczająca: 

1. Uczeń dysponuje niepełną wiedzą określoną programem, ale jej poziom rokuje na możliwość jej 

wyrównania i kontynuowania nauki. 



2. Przedstawia jedynie najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. 

3. Rozróżnia prawdę historyczną od podań i legend. 

4. Zna i wyróżnia źródła historyczne. 

5. Przy pomocy nauczyciela potrafi odczytać informacje i powtórzyć je. 

6. Szereguje wydarzenia historyczne w ciągu chronologicznym. 

7. Dostrzega różnice między poszczególnymi epokami historycznymi. 

8. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania. 

9. Na ogół nie bierze udziału w dyskusji, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, nie prowadzi 

systematycznie zeszytu przedmiotowego. 

 

Ocena niedostateczna: 

1. Posiada tak duże braki wiedzy i umiejętności, że nie rokuje na uzupełnienie ich nawet przy pomocy 

nauczyciela. 

2. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać prostych zadań. 

3. Nie posiada zeszytu przedmiotowego, nie odrabia zadań domowych, ze sprawdzianów otrzymuje 

oceny niedostateczne i wykazuje  lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 



WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
 

Kl. I - III GIMNAZJUM 

 

Kryteria wystawiania ocen 

 

Ocena celującą 

może otrzymać uczeń, który: 

- wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania WOS, 

- jest bardzo aktywny na lekcjach, zalicza wszystkie sprawdziany na ocenę celującą, 

- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości, 

- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 

- nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych, opinii i sądów, które potrafi 

prawidłowo, przekonująco uzasadnić, 

- potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów, 

- doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje, 

- wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski 

oraz w sytuacji międzynarodowej, jest żywo zainteresowany tym co dzieje się w Polsce i na świecie, 

- wykonuje zadania dodatkowe z własnej inicjatywy, 

- potrafi samodzielnie interpretować diagramy, wykresy, tabele, mapki tematyczne i wyciągać 

wnioski, 

- aktywnie pracuje w Samorządzie Uczniowskim, 

- bierze udział w projektach i wykonuje je na ocenę celującą. 

 

Ocenę bardzo dobrą 

może uzyskać uczeń, który 

- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, uzasadnia odpowiedzi korzystając z 

wiadomości prasowych i telewizyjnych, 

- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 

- potrafi interpretować proste diagramy, wykresy, tabele, mapki tematyczne, 

- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę 

zdobytą w szkole i poza nią, 

- wykazuje zainteresowanie tym, co dzieje się w Polsce i na świecie, 

- rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego, 

- umie łączyć wiedzę uzyskaną na innych przedmiotach, 

-  potrafi oceniać zachowania innych ludzi, 

- umie współpracować w grupie, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

- systematycznie odrabia zadania domowe, 

- systematycznie jest przygotowany do lekcji. 

 

Ocenę dobrą 

może otrzymać uczeń, który: 

- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to głębszego i 

pełniejszego poznania wiedzy podstawowej, 



- wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez nauczyciela, 

- rozumie genezę, przebieg i skutki głównych zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i 

Polsce, 

- poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji, 

- wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu,  

  wartościowaniu, uzasadnianiu, 

- umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne, 

- w miarę systematycznie jest przygotowany do lekcji. 

  

Ocenę dostateczną 

może otrzymać uczeń, który: 

- opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, 

- jest aktywny na lekcjach sporadycznie, 

- jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna, 

- ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi, 

- udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela, 

- wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu nauczyciel, 

- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,  

- umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela prostymi środkami dydaktycznymi  

wykorzystanymi na lekcji.  

  

Ocenę dopuszczającą 

otrzymuje uczeń, który:  

- ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych 

w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych  

etapach edukacji,  

- zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają 

niewielki stopień trudności,. 

 

Ocenę niedostateczną 

otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,  

- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych, 

- nie potrafi, bowiem nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcji, 

formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

- zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w notatkach, 

- nie interesuje się przedmiotem, jest nieprzygotowany (brak podręcznika, zeszytu, ćwiczeń), 

- nie uczęszcza na zajęcia. 



 
 

 

PRZEDMIOTOWY 

SYSTEM OCENIANIA 

Z BIOLOGII 

 

DLA UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania, 

- stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych, 

- samodzielnie korzysta ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 

- odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

- samodzielnie formułuje wnioski. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował zdecydowaną większość programu nauczania, 

- zna podstawowe definicje, fakty, pojęcia, reguły, 

- samodzielnie korzysta z poznanych źródeł informacji, 

- samodzielnie wykonuje typowe zadania, 

- samodzielnie czyta i rozumie polecenia. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści  programu nauczania, 

- zna większość definicji, faktów, pojęć, reguł, 

- korzysta z poznanych źródeł informacji przy pomocy nauczyciela, 

- samodzielnie wykonuje proste zadania. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował większość podstawowych treści  programu nauczania, 

- wykonuje proste zadania przy pomocy nauczyciela, 

- z pomocą nauczyciela wykorzystuje w praktyce poznane reguły  i zasady. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w minimalnym stopniu podstawowe treści  nauczania. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowych treści programu nauczania. 



W czasie zajęć stosowane będą metody aktywne, indywidualizacja zadań, uczenie się przez 

odwoływanie się do znanych uczniowi sytuacji z życia codziennego. Uczeń będzie uczestniczył w 

pracach grupowych w celu umożliwienia mu udziału w przeprowadzeniu doświadczeń, dyskusji i 

wyciąganiu wniosków. Ponadto uczeń będzie wcześniej informowany o obowiązującym go zakresie 

materiału z danego działu lub treściach, które ma przygotować np. do odpowiedzi ustnej lub pracy 

pisemnej, materiał będzie dzielony na mniejsze części w celu ułatwienia zapamiętania. Obowiązkowe 

dla ucznia są prace pisemne typu testy, kartkówki, zadania domowe. Polecenia ustne i pisemne będą 

miały prostą konstrukcję i dodatkowo sprawdzane będzie czy uczeń prawidłowo je zrozumiał. Uczeń 

będzie miał więcej czasu na odpowiedzi ustne w czasie których stosowne będą w miarę potrzeb 

podpowiedzi i pytania naprowadzające a w czasie prac pisemnych nauczyciel będzie podchodził do 

ucznia. Częściej będzie sprawdzany zeszyt  lub ćwiczenia ucznia. Uczeń powinien siedzieć w pierwszej 

ławce. 

 

Sposoby oceniania osiągnięć ucznia: 

Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach 

ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie ucznia nauczyciel wykorzystuje stopnie 

szkolne w skali od jeden do sześć oraz ocenę ustną np. pochwała, zachęcenie do dalszej pracy. Ocena 

wystawiana uczniowi jest jawna i uzasadniona oraz zawiera uwagi wskazujące na niedociągnięcia. 

Podstawą do wystawiania ocen są odpowiedzi ustne ucznia, sprawdziany, testy, kartkówki, zadania 

domowe oraz inne zadania np. referat. Przy wystawianiu oceny nauczyciel zwraca uwagę na możliwości 

dziecka, wiedzę i umiejętności, słownictwo, poprawne stosowanie terminów i pojęć, logikę wypowiedzi, 

aktywność ucznia w czasie zajęć, samodzielność, wkład pracy ucznia, podejście ucznia do przedmiotu, 

zaangażowanie. Uczeń ma możliwość poprawy ocen z prac pisemnych obejmujących większe partie 

materiału, ma też możliwość zgłoszenia się do odpowiedzi ustnej z przygotowanej, przerobionej partii 

materiału. Inne kryteria postępowania zawarte są w  przedmiotowym systemie oceniania. 



 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z CHEMII 

 

DLA UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania, 

- stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych, 

- samodzielnie korzysta ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 

- odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

- samodzielnie formułuje wnioski. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował zdecydowaną większość programu nauczania, 

- zna podstawowe definicje, fakty, pojęcia, reguły, 

- samodzielnie korzysta z poznanych źródeł informacji, 

- samodzielnie wykonuje typowe zadania, 

- samodzielnie czyta i rozumie polecenia. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści  programu nauczania, 

- zna większość definicji, faktów, pojęć, reguł, 

- korzysta z poznanych źródeł informacji przy pomocy nauczyciela, 

- samodzielnie wykonuje proste zadania. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował większość podstawowych treści  programu nauczania, 

- wykonuje proste zadania przy pomocy nauczyciela, 

- z pomocą nauczyciela wykorzystuje w praktyce poznane reguły  i zasady. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w minimalnym stopniu podstawowe treści  nauczania. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowych treści programu nauczania. 



W czasie zajęć stosowane będą metody aktywne, indywidualizacja zadań, uczenie się przez 

odwoływanie się do znanych uczniowi sytuacji z życia codziennego. Uczeń będzie uczestniczył w 

pracach grupowych w celu umożliwienia mu udziału w przeprowadzeniu doświadczeń, dyskusji i 

wyciąganiu wniosków. Ponadto uczeń będzie wcześniej informowany o obowiązującym go zakresie 

materiału z danego działu lub treściach, które ma przygotować np. do odpowiedzi ustnej lub pracy 

pisemnej, materiał będzie dzielony na mniejsze części w celu ułatwienia zapamiętania. Obowiązkowe 

dla ucznia są prace pisemne typu testy, kartkówki, zadania domowe. Polecenia ustne i pisemne będą 

miały prostą konstrukcję i dodatkowo sprawdzane będzie czy uczeń prawidłowo je zrozumiał. Uczeń 

będzie miał więcej czasu na odpowiedzi ustne w czasie których stosowne będą w miarę potrzeb 

podpowiedzi i pytania naprowadzające a w czasie prac pisemnych nauczyciel będzie podchodził do 

ucznia. Częściej będzie sprawdzany zeszyt  lub ćwiczenia ucznia. Uczeń powinien siedzieć w pierwszej 

ławce. 

 

Sposoby oceniania osiągnięć ucznia: 

Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach 

ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie ucznia nauczyciel wykorzystuje stopnie 

szkolne w skali od jeden do sześć oraz ocenę ustną np. pochwała, zachęcenie do dalszej pracy. Ocena 

wystawiana uczniowi jest jawna i uzasadniona oraz zawiera uwagi wskazujące na niedociągnięcia. 

Podstawą do wystawiania ocen są odpowiedzi ustne ucznia, sprawdziany, testy, kartkówki, zadania 

domowe oraz inne zadania np. referat. Przy wystawianiu oceny nauczyciel zwraca uwagę na możliwości 

dziecka, wiedzę i umiejętności, słownictwo, poprawne stosowanie terminów i pojęć, logikę wypowiedzi, 

aktywność ucznia w czasie zajęć, samodzielność, wkład pracy ucznia, podejście ucznia do przedmiotu, 

zaangażowanie. Uczeń ma możliwość poprawy ocen z prac pisemnych obejmujących większe partie 

materiału, ma też możliwość zgłoszenia się do odpowiedzi ustnej z przygotowanej, przerobionej partii 

materiału. Inne kryteria postępowania zawarte są w  przedmiotowym systemie oceniania. 



 
 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z GEOGRAFII 

 

DLA UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania, 

- stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych, 

- samodzielnie korzysta ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 

- odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

- samodzielnie formułuje wnioski. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował zdecydowaną większość programu nauczania, 

- zna podstawowe definicje, fakty, pojęcia, reguły, 

- samodzielnie korzysta z poznanych źródeł informacji, 

- samodzielnie wykonuje typowe zadania, 

- samodzielnie czyta i rozumie polecenia. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści  programu nauczania, 

- zna większość definicji, faktów, pojęć, reguł, 

- korzysta z poznanych źródeł informacji przy pomocy nauczyciela, 

- samodzielnie wykonuje proste zadania. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował większość podstawowych treści  programu nauczania, 

- wykonuje proste zadania przy pomocy nauczyciela, 

- z pomocą nauczyciela wykorzystuje w praktyce poznane reguły  i zasady. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w minimalnym stopniu podstawowe treści  nauczania. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowych treści programu nauczania. 



W czasie zajęć stosowane będą metody aktywne, indywidualizacja zadań, uczenie się przez 

odwoływanie się do znanych uczniowi sytuacji z życia codziennego. Uczeń będzie uczestniczył w 

pracach grupowych w celu umożliwienia mu udziału w przeprowadzeniu doświadczeń, dyskusji i 

wyciąganiu wniosków. Ponadto uczeń będzie wcześniej informowany o obowiązującym go zakresie 

materiału z danego działu lub treściach, które ma przygotować np. do odpowiedzi ustnej lub pracy 

pisemnej, materiał będzie dzielony na mniejsze części w celu ułatwienia zapamiętania. Obowiązkowe 

dla ucznia są prace pisemne typu testy, kartkówki, zadania domowe. Polecenia ustne i pisemne będą 

miały prostą konstrukcję i dodatkowo sprawdzane będzie czy uczeń prawidłowo je zrozumiał. Uczeń 

będzie miał więcej czasu na odpowiedzi ustne w czasie których stosowne będą w miarę potrzeb 

podpowiedzi i pytania naprowadzające a w czasie prac pisemnych nauczyciel będzie podchodził do 

ucznia. Częściej będzie sprawdzany zeszyt  lub ćwiczenia ucznia. Uczeń powinien siedzieć w pierwszej 

ławce. 

 

Sposoby oceniania osiągnięć ucznia: 

Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach 

ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie ucznia nauczyciel wykorzystuje stopnie 

szkolne w skali od jeden do sześć oraz ocenę ustną np. pochwała, zachęcenie do dalszej pracy. Ocena 

wystawiana uczniowi jest jawna i uzasadniona oraz zawiera uwagi wskazujące na niedociągnięcia. 

Podstawą do wystawiania ocen są odpowiedzi ustne ucznia, sprawdziany, testy, kartkówki, zadania 

domowe oraz inne zadania np. referat. Przy wystawianiu oceny nauczyciel zwraca uwagę na możliwości 

dziecka, wiedzę i umiejętności, słownictwo, poprawne stosowanie terminów i pojęć, logikę wypowiedzi, 

aktywność ucznia w czasie zajęć, samodzielność, wkład pracy ucznia, podejście ucznia do przedmiotu, 

zaangażowanie. Uczeń ma możliwość poprawy ocen z prac pisemnych obejmujących większe partie 

materiału, ma też możliwość zgłoszenia się do odpowiedzi ustnej z przygotowanej, przerobionej partii 

materiału. Inne kryteria postępowania zawarte są w  przedmiotowym systemie oceniania. 



 
 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z FIZYKI 

 

DLA UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania, 

- stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych, 

- samodzielnie korzysta ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 

- odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

- samodzielnie formułuje wnioski. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował zdecydowaną większość programu nauczania, 

- zna podstawowe definicje, fakty, pojęcia, reguły, 

- samodzielnie korzysta z poznanych źródeł informacji, 

- samodzielnie wykonuje typowe zadania, 

- samodzielnie czyta i rozumie polecenia. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści  programu nauczania, 

- zna większość definicji, faktów, pojęć, reguł, 

- korzysta z poznanych źródeł informacji przy pomocy nauczyciela, 

- samodzielnie wykonuje proste zadania. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował większość podstawowych treści  programu nauczania, 

- wykonuje proste zadania przy pomocy nauczyciela, 

- z pomocą nauczyciela wykorzystuje w praktyce poznane reguły  i zasady. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w minimalnym stopniu podstawowe treści  nauczania. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowych treści programu nauczania. 



W czasie zajęć stosowane będą metody aktywne, indywidualizacja zadań, uczenie się przez 

odwoływanie się do znanych uczniowi sytuacji z życia codziennego. Uczeń będzie uczestniczył w 

pracach grupowych w celu umożliwienia mu udziału w przeprowadzeniu doświadczeń, dyskusji i 

wyciąganiu wniosków. Ponadto uczeń będzie wcześniej informowany o obowiązującym go zakresie 

materiału z danego działu lub treściach, które ma przygotować np. do odpowiedzi ustnej lub pracy 

pisemnej, materiał będzie dzielony na mniejsze części w celu ułatwienia zapamiętania. Obowiązkowe 

dla ucznia są prace pisemne typu testy, kartkówki, zadania domowe. Polecenia ustne i pisemne będą 

miały prostą konstrukcję i dodatkowo sprawdzane będzie czy uczeń prawidłowo je zrozumiał. Uczeń 

będzie miał więcej czasu na odpowiedzi ustne w czasie których stosowne będą w miarę potrzeb 

podpowiedzi i pytania naprowadzające a w czasie prac pisemnych nauczyciel będzie podchodził do 

ucznia. Częściej będzie sprawdzany zeszyt  lub ćwiczenia ucznia. Uczeń powinien siedzieć w pierwszej 

ławce. 

 

Sposoby oceniania osiągnięć ucznia: 

Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach 

ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie ucznia nauczyciel wykorzystuje stopnie 

szkolne w skali od jeden do sześć oraz ocenę ustną np. pochwała, zachęcenie do dalszej pracy. Ocena 

wystawiana uczniowi jest jawna i uzasadniona oraz zawiera uwagi wskazujące na niedociągnięcia. 

Podstawą do wystawiania ocen są odpowiedzi ustne ucznia, sprawdziany, testy, kartkówki, zadania 

domowe oraz inne zadania np. referat. Przy wystawianiu oceny nauczyciel zwraca uwagę na możliwości 

dziecka, wiedzę i umiejętności, słownictwo, poprawne stosowanie terminów i pojęć, logikę wypowiedzi, 

aktywność ucznia w czasie zajęć, samodzielność, wkład pracy ucznia, podejście ucznia do przedmiotu, 

zaangażowanie. Uczeń ma możliwość poprawy ocen z prac pisemnych obejmujących większe partie 

materiału, ma też możliwość zgłoszenia się do odpowiedzi ustnej z przygotowanej, przerobionej partii 

materiału. Inne kryteria postępowania zawarte są w  przedmiotowym systemie oceniania. 



 

 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

DLA KLAS IV – VI SP 

ORAZ 

GIMNAZJUM 

 

DLA UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM 



I. CELE: 

Celem oceniania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego jest: informowanie ucznia i rodziców o 

jego osiągnięciach edukacyjnych, badanie uzdolnień ucznia, jego wiedzy, umiejętności oraz braków w 

dotychczasowej nauce. 

 

II. OCENIE PODLEGAJĄ (podane od najważniejszych): 

1) testy ( co najmniej 2 w ciągu semestru, poprzedzone lekcją powtórzeniową), 

2) kartkówki ( co najmniej 2 w ciągu semestru), 

3) odpowiedzi ustne (co najmniej 1 w ciągu semestru), 

4) prace domowe (co najmniej 3 razy w ciągu semestru), 

5) czytanie (minimum raz w semestrze), 

6) aktywność, zaangażowanie, udział w konkursach. 

 

SKALA OCEN 

Oceny są wyrażone procentami, które można przełożyć na stopnie. Przeliczenie wygląda następująco: 

 

PROCENTY – STOPNIE 

86 – 100%  5 

66 – 85%  4 

46 – 65%  3 

25 – 45%  2 

0 – 24%  1 

 

Dopuszcza się wystawianie ocen z minusami i plusami. 

 

Ocenę celującą można przyznać za wykonanie nieobowiązkowych, dodatkowych zadań oraz za udział 

w np. konkursach szkolnych. Oceny niedostateczne powinny być stawiane sporadycznie, w sytuacjach, 

gdy uczeń ewidentnie lekceważy obowiązki szkolne, nie podejmuje prób działania językowego w 

trakcie lekcji i na testach i permanentnie nie odrabia zadań domowych. 

 

III. ZASADY, MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ Z PRZEDMIOTU: 

1) Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, który może podlegać ocenianie. 

2) Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania 2 razy w ciągu okresu. Jest to odnotowane w 

dzienniku datą dnia, w którym uczeń jest nieprzygotowany. Nieprzygotowanie powinno być 

zgłaszane na początku lekcji. 

Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i zajęć, na których wystawiana jest ocena końcowa. 

3) Za każdy brak zeszytu lub pracy domowej uczeń otrzymuje minus (4 minusy = ocena 

niedostateczna). Za bardzo dobrą pracę na lekcji, przygotowanie uczeń otrzymuje plus (4 plusy = 

ocena bardzo dobra). 

4)  Nauczyciel ma prawo sprawdzać bieżącą wiedzę uczniów w postaci kartkówek  

(pisemnych form sprawdzania wiedzy nie dłuższych niż 20 minut trwania lekcji) podczas każdej 

lekcji. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Testy muszą być zapowiadane z przynajmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

5)  Uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od momentu jej otrzymania. 

 



IV. ZAKŁADANE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 

Poziomy osiągnięć według podstawy programowej: 

 

SŁUCHANIE 

Uczeń potrafi: 

- zrozumieć instrukcje i polecenia nauczyciela, 

- zrozumieć proste sytuacje komunikacyjne dotyczące jego osoby, 

- zrozumieć krótkie teksty zawierające znane mu słownictwo i struktury lub wsparte ilustracjami. 

 

MÓWIENIE 

Uczeń potrafi: 

- w miarę płynnie i poprawnie powtarzać wyuczony tekst, 

- uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących wybranych sytuacji życia codziennego, 

- formułować krótkie wypowiedzi na określone tematy dotyczące jego osoby, 

- używać odpowiednich sformułowań przy wyrażaniu powitań, stanów emocjonalnych, itp. 

 

CZYTANIE 

Uczeń potrafi: 

- głośno odczytać wyuczony tekst, 

- zrozumieć powszechnie spotykane dokumenty, takie jak rozkład jazdy, menu, 

- zrozumieć ogólny sens prostego tekstu, który zawiera znane mu słownictwo lub kontekst. 

 

PISANIE 

Uczeń potrafi: 

- zapisać znane mu proste wyrazy, 

- napisać proste zdania z użyciem znanego słownictwa. 

 

GRAMATYKA I LEKSYKA 

Uczeń potrafi: 

- w miarę poprawnie posługiwać się zakresem struktur poznanych na lekcjach, 

- posługiwać się słownictwem poznanym na lekcjach. 

 

UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO UCZENIA SIĘ 

Uczeń potrafi: 

- korzystać z dostępnych źródeł informacji ( słowniki, biblioteka szkolna). 

 

V. TECHNIKI SPRAWDZANIA 

Do sprawdzania stopnia sprawności opanowania czterech sprawności językowych, gramatyki i leksyki 

jako najlepsze sugerowane są specjalnie skonstruowane testy obiektywne, składające się z zadań 

zamkniętych: wielokrotnego wyboru, przyporządkowywania, grupowania.  

Poniżej przedstawione są różne techniki służące sprawdzaniu poszczególnych sprawności w pracach 

kontrolnych oraz przy ocenianiu bieżącym. 

 



MÓWIENIE 

Najlepiej oceniać mówienie w sytuacjach nieformalnych, gdy uczniowie nie wiedzą, że są oceniani, 

obserwując jego interakcje z nauczycielem i innymi uczniami. Inne formy to: 

- rozmowy sterowane w typowych sytuacjach życia codziennego, 

- krótkie wypowiedzi na zadany temat lub polecenie nauczyciela, 

- dokańczanie zdań. 

 

PISANIE 

- zadania na uzupełnianie luk za pomocą jednego słowa, 

- dyktowanie prostych, znanych słów, wyrażeń, zdań, 

- podpisywanie obrazków, 

- proste tłumaczenia. 

 

CZYTANIE I SŁUCHANIE 

- zadania wielokrotnego wyboru (2-3 możliwości), 

- przyporządkowywanie obrazków, 

- odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, 

- uzupełnianie luk. 

 

GRAMATYKA I LEKSYKA 

- zadania wielokrotnego wyboru (2-3 możliwości), 

- dobieranie, przyporządkowywanie, 

- tłumaczenie słów lub zdań, 

- dopasowywanie słów do obrazków, 

- tworzenie siatek słów dotyczących określonego tematu, 

- udzielanie odpowiedzi na pytania. 

 



VI. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

5 

- aktywność na lekcji, 

- zaliczone prace klasowe i sprawdziany, 

- systematyczne odrabianie zadań domowych, 

- systematyczne przygotowanie do lekcji, 

- prawie zawsze reaguje prawidłowo na polecenia nauczyciela, 

- zna większość słów i wyrażeń poznanych na lekcjach, 

4 

- aktywność na lekcji, 

- zaliczone prace klasowe i sprawdziany, 

- systematyczne odrabianie zadań domowych, 

- w miarę systematyczne przygotowanie do lekcji, 

- reaguje krótko, lecz prawidłowo na niektóre polecenia nauczyciela, 

- potrafi użyć przynajmniej połowę poznanych słów i zwrotów, 

3 

- wybiórcza aktywność na lekcjach, 

- zaliczone prace klasowe, 

- w miarę systematycznie odrabia zadania domowe, 

- rozumie najczęściej pojawiające się na zajęciach polecenia i pytania nauczyciela, 

- udziela krótkich, jednowyrazowych, odpowiedzi, 

- rozpoznaje niektóre poznane słowa (pisane i mówione), 

2 

- próbuje udzielać krótkich odpowiedzi na pytania i polecenia nauczyciela, 

ale przeważnie są one niespójne i nielogiczne, 

- próbuje odrabiać zadania domowe, 

- podaje pojedyncze tłumaczenia wyrazów, 

- potrafi sprawdzić znaczenie słowa w słowniku, 

- potrafi przywitać się, pożegnać i przedstawić, 

1 

- brak aktywności na lekcjach, 

- brak zadań domowych, 

- liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach powyżej 50% wszystkich 

lekcji, 

- nie udziela odpowiedzi na podane tematy lub jego wypowiedzi są całkowicie 

niezrozumiałe. 

 



 

 

 

PRZEDMIOTOWY 

SYSTEM OCENIANIA 

Z TECHNIKI  

(ZAJĘĆ TECHNICZNYCH) 



I. Ocenianiu podlegają: 

1. Wiedza i umiejętności ucznia. 

2. Poniższe obszary aktywności ucznia: 

- poruszanie się w języku przedmiotu, 

- rozwiązywanie problemów, 

- aktywność na lekcjach, 

- stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, 

- praca w grupach, 

- aktywność dodatkowa (poza zajęciami), 

- samodzielna praca na lekcjach, 

- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, 

- wkład pracy (postępy) ucznia. 

3. Dodatkowe prace wykonane zlecone przez nauczyciela.  

4. Działalność pozalekcyjna ucznia (konkursy). 

 

II. Narzędzia pomiaru: 

1. Formy ustne: odpowiedzi, aktywność na lekcjach.  

2. Formy pisemne: testy, sprawdziany, efekty pracy zespołowej. 

3. Formy praktyczne: ćwiczenia praktyczne, praca w grupie. 

4. Zeszyt przedmiotowy:  

- systematyczność prowadzenia notatek oraz sposób udzielenia odpowiedzi na  

pytania, 

- treść merytoryczna 

- walory estetyczne. 

 

III. Kryteria na poszczególne oceny: 
 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 

- w pełni opanował wiadomości i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe objęte programem 

uzupełnione informacjami z innych źródeł, 

- bierze czynny, zaangażowany i twórczy udział w zajęciach lekcyjnych, 

- systematycznie i wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy pod względem merytorycznym i 

estetycznym, 

- wykazuje dociekliwość oraz rozwija swoje umiejętności i nawyki oraz postawy, 

- posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program, które są owocem samodzielnych 

poszukiwań i przemyśleń, 

- posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program nauczania, 

- jest zawsze przygotowany do lekcji, 

- jest przykładem dla innych w stosowaniu zasad bezpieczeństwa, 

- osiąga sukcesy w konkursach. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w pełni opanował wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 



-  rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania wykorzystując rozmaite źródła informacji, 

-  potrafi stosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w 

nowych sytuacjach (zastosowanie nauczanych treści w nauce, pracy i życiu codziennym), 

-  jest zawsze przygotowany do lekcji, 

- wykazuje się aktywnością podczas zajęć, 

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy pod względem merytorycznym i estetycznym, 

- samodzielnie i starannie wykonuje zadania, 

- systematycznie jest przygotowany pod względem merytorycznym do wykonywania ćwiczeń 

praktycznych, 

- zawsze stosuje się do zasad bezpieczeństwa. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w stopniu dobrym opanował wiadomości i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia, 

- stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania (wykonania) samodzielnego typowych zadań 

teoretycznych lub praktycznych, 

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy pod względem merytorycznym i estetycznym, 

- bierze udział w lekcji oraz wykazuje gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach 

(ewentualnie po zachęceniu ze strony nauczyciela), 

- starannie wykonuje ćwiczenia, 

-  zawsze posiada przybory kreślarskie na zajęciach, 

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, 

- posiada luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym, 

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

- wykazuje gotowość do zabierania głosu w dyskusjach po zachęceniu ze strony nauczyciela, 

- wykonuje ćwiczenia niestarannie, ale poprawnie, 

- posiada przybory kreślarskie na zajęciach, 

- zazwyczaj stosuje się do zasad bezpieczeństwa. 

 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma niewielkie braki w opanowaniu wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości wykonania prostych zadań, 

- rozwiązuje (wykonuje) korzystając ze wskazówek nauczyciela typowe zadania praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności, 

- ma kłopoty z poprawnym wykonaniem zadań, ale wykonuje je w sposób staranny w stosunku do 

swoich możliwości, 

- wykazuje bierność podczas zajęć, 

- zazwyczaj posiada przybory kreślarskie na zajęciach, 

- wykonuje przy pomocy nauczyciela łatwiejsze ćwiczenia, 

- często stosuje się zasad bezpieczeństwa. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu wymagań podstawowych, braki te przekreślają możliwości uzyskania przez 

danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu, 

-  nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać (wykonać) typowych zadań 

praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 

-  nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

-  nie posiada przyborów kreślarskich na zajęciach, 

- przejawia lekceważący stosunek do postawionych mu zadań i poleceń, 

- wykazuje brak zainteresowania przedmiotem, nie pracuje na lekcji i nie wykazuje dobrych chęci do 

pracy pomimo zachęt nauczyciela, 

-  nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa. 

 

IV. Ocena aktywności i pracy na lekcji: 
 

1. Aktywność: 

- uczestnictwo w dyskusji, 

- kierowanie pracą w grupie, 

- przygotowanie pomocy dydaktycznych. 

 

Sposób oceny aktywności: 

- pięć plusów – ocena bardzo dobra, 

- cztery plusy – ocena dobra. 

 

2. Praca na lekcji 

- wykonywanie poleceń nauczyciela, 

- sporządzanie notatek w zeszycie przedmiotowym, 

- uczestnictwo w różnych formach pracy na lekcji (praca indywidualna, grupowa, zbiorowa), 

- wykonywanie ćwiczeń. 

 

 

Sposób oceny pracy na lekcji: 

- pięć plusów – ocena bardzo dobra, 

- cztery plusy – ocena dobra, 

- trzy minusy – ocena niedostateczna. 



 

 

 

PRZEDMIOTOWY 

SYSTEM OCENIANIA 

Z    WYCHOWANIA          

FIZYCZNEGO 

KLASY  IV VI



Skala ocen: 

Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosuje się następujące stopnie 

i ich cyfrowe odpowiedniki: 

1 – niedostateczny, 

2 – dopuszczający, 

3 – dostateczny, 

4 – dobry, 

5 – bardzo dobry, 

6 – celujący. 

 

1. Ocenie semestralnej i końcowo rocznej podlegają: 

a) wiadomości (kontrola i ocena odbywa się wyłącznie podczas praktycznych zajęć ze sprawności 

motorycznej i umiejętności ruchowych, w ścisłym powiązaniu z tymi zajęciami); wymagania w 

zakresie wiadomości obejmują: przepisy i regulaminy sportowe, wiadomości o zachowaniach 

prozdrowotnych, wiedzę o zasadach bezpieczeństwa na różnych zajęciach sportowo – 

rekreacyjnych; 

b) umiejętność (przy wystawianiu oceny bierze się pod uwagę: poprawność wykonywania, 

indywidualny postęp osiągnięć uczniów w opanowaniu danych umiejętności); 

c)  poziom sprawności fizycznej i jej postęp (do oceny tego kryterium służy test sprawności); 

d) zachowania i postawy (aktywność, sumienność, systematyczność, przestrzeganie zasad fair play, 

strój i higiena). 

 

2. Kryteria na poszczególne oceny: 

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który zrealizował przynajmniej trzy z wymienionych 

wymogów: 

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz aktywnie uczestniczy w życiu sportowym 

na i poza terenem szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną,  

- posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kultury fizycznej,  

- systematycznie podnosi poziom własnej sprawności fizycznej, 

- uzyskuje oceny bardzo dobre i celujące z testów sprawności fizycznej, 

- reprezentuje szkolę w zawodach sportowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie z wymienionych wymogów: 

- prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie bardzo dobrym,  

- wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 

- jest koleżeński, zdyscyplinowany, ambitny, 

- potrafi wykorzystać posiadane wiadomości w praktyce, 

- systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego i podnosi poziom swojej 

sprawności ruchowej, 

- uczestniczy w zawodach międzyklasowych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie z wymienionych wymogów: 

- uczeń w zasadzie opanował materiał podstawy programowej, 

- dysponuje dobrą sprawnością motoryczną, 

- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi, 



- posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela, 

- nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wskazuje stałe i dość 

dobre postępy w tym zakresie, 

- jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie stosuje się do zasad postawy sportowej, 

- często opuszcza i nie wykonuje ćwiczeń na zajęciach. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- wykazuje brak zaangażowania w wykonanie testów lub sprawdzianów, 

- niechętnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, 

- jego postawa sportowa budzi poważne zastrzeżenia, 

- bardzo często opuszcza i nie ćwiczy na zajęciach. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- ma lekceważący stosunek do zajęć, 

- odmawia wykonania wymaganych ćwiczeń, 

- nie pracuje w ogóle nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej. 

 

3. Sposób informowania o ocenach: 

O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą informowani poprzez wpis do dzienniczka 

ucznia oraz dziennika lekcyjnego bezpośrednio po otrzymaniu oceny. 

O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej uczniowie i rodzice zostaną poinformowani w tej samej 

formie, najpóźniej na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. 

O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego rodzice zostaną 

powiadomieni pisemnie na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. 



 

 

 

PRZEDMIOTOWY 

SYSTEM OCENIANIA 

Z  

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W GIMNAZJUM 



Skala ocen: 

Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosuje się następujące stopnie 

i ich cyfrowe odpowiedniki: 

1 – niedostateczny, 

2 – dopuszczający, 

3 – dostateczny, 

4 – dobry, 

5 – bardzo dobry, 

6 – celujący. 

 

1. Ocenie semestralnej i końcowo rocznej podlegają: 

- sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu, 

- zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, 

- stosunek do partnera i przeciwnika, 

- stosunek do własnego ciała, 

- aktywność fizyczna, 

- postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie 

z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, 

- osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonywania zadania i poziom zdobytej 

wiedzy. 

 

2. Kryteria na poszczególne oceny: 
 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który zrealizował przynajmniej trzy z wymienionych 

wymogów: 

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz aktywnie uczestniczy w życiu sportowym 

na i poza terenem szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną,  

- zachowuje się bez zastrzeżeń wobec nauczyciela i uczniów na lekcji, 

- posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kultury fizycznej,  

- systematycznie podnosi poziom własnej sprawności fizycznej, 

- uzyskuje oceny bardzo dobre i celujące z testów sprawności fizycznej, 

- reprezentuje szkolę w zawodach sportowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie z wymienionych wymogów: 

- prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie bardzo dobrym,  

- wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 

- jest koleżeński, zdyscyplinowany, ambitny, 

- potrafi wykorzystać posiadane wiadomości w praktyce, 

- systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego i podnosi poziom swojej 

sprawności ruchowej, 

- uczestniczy w zawodach między klasowych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie z wymienionych wymogów: 

- uczeń w zasadzie opanował materiał podstawy programowej, 

- dysponuje dobrą sprawnością motoryczną, 

- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi, 



- posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela, 

- nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wskazuje stałe i dość 

dobre postępy w tym zakresie, 

- jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- jest niesystematyczny w wykonywaniu zadań z wych. fizycznego, ćwiczy poniżej swoich 

możliwości psychofizycznych, 

- nie stosuje się do zasad postawy sportowej, 

- często opuszcza i nie wykonuje ćwiczeń na zajęciach. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- niechętnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, 

- jego postawa sportowa budzi poważne zastrzeżenia, 

- bardzo często opuszcza i nie ćwiczy na zajęciach. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- ma lekceważący stosunek do zajęć, 

- odmawia wykonania wymaganych ćwiczeń, 

- nie pracuje w ogóle nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej, 

- jest niezdyscyplinowany, niekoleżeński, rażąco i często narusza przepisy BHP, stwarzając 

niebezpieczeństwo i zagrożenie dla siebie i innych. 

 

3. Sposób informowania o ocenach: 

O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą informowani poprzez wpis do dzienniczka 

ucznia oraz dziennika lekcyjnego bezpośrednio po otrzymaniu oceny. 

O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej uczniowie i rodzice zostaną poinformowani w tej samej 

formie, najpóźniej na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. 

O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego rodzice zostaną 

powiadomieni pisemnie na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. 



 

 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z MATEMATYKI 



I. Cele i zadania: 

 Zadaniem systemu sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest rozpoznanie 

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

wynikających z programu nauczania, co w konsekwencji prowadzi do formułowania oceny. 

 Podstawowym celem systemu sprawdzania i oceniania jest poinformowanie ucznia o poziomie 

jego osiągnięć edukacyjnych i postępach, pomoc w rozpoznaniu uzdolnień i zainteresowań 

ucznia, motywowanie do dalszej pracy i rozwoju intelektualnego, a także dostarczanie rodzicom 

(prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 

 

 

II. Zasady sprawdzania i oceniania: 

1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone i podane przez 

nauczyciela na początku roku szkolnego. 

2. Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia - wiedzę, umiejętności oraz postawy, np. aktywność, 

kreatywność. 

3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. 

4. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika oraz 

odpowiedniego zbioru zadań. Na lekcji obowiązuje co najmniej jeden podręcznik na ławce. Ponadto 

każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania informatora o egzaminie maturalnym z matematyki. 

5. Sprawdziany pisemne, prace klasowe (mogą być w formie testu)pisane po każdym dziale, są 

zapowiedziane na 7 dni przed terminem sprawdzianu. 

6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni poddać się takiemu 

sprawdzianowi po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy. Jeżeli uczeń nie zgłosi się do 

nauczyciela, wówczas zaległy sprawdzian pisze w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

7. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu (pracy klasowej) lub nieusprawiedliwionej nieobecności 

(ucieczka) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i traci szansę na jej poprawę. 

8. Podczas sprawdzianu uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie. W przypadku stwierdzenia, że 

kontaktuje się z innym uczniem lub ściąga nauczyciel ma prawo przerwać uczniowi pisanie 

sprawdzianu - jest to równoznaczne z uzyskaniem za pracę oceny niedostatecznej. 

9. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania 

ucznia z oceną po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy. Przy poprawianiu sprawdzianu i 

pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do 

dziennika. Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i może być pisana tylko jeden raz. Poprawa pracy 

nie przysługuje uczniowi, który pisze ją po raz pierwszy w terminie późniejszym, w przypadku 

nieobecności nieusprawiedliwionej w pierwszym terminie. 

10. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. 

11. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić na początku lekcji, że jest nieprzygotowany do zajęć, ale 

nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych (symbol „Np.” oznacza nie przygotowanie ucznia do lekcji. 

Fakt zgłoszenia przez ucznia nie przygotowania odnotowywany jest za pomocą daty). 

12. Uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego. Dopuszcza się zgłoszenie przez ucznia dwóch 

„bz” w ciągu jednego semestru, kolejny „bz” oznacza ocenę niedostateczną z zadania domowego. 

Brak zeszytu przedmiotowego jest traktowane na równi z brakiem pracy domowej. Jeżeli uczeń nie 

zgłosi braku zadania, bądź zeszytu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

13. Uczeń może otrzymywać również plusy i minusy za aktywność. Jeśli wśród pięciu znaków + bądź – 

jest pięć plusów to uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli ma cztery plusy i jednego minusa to 

otrzymuje ocenę dobrą, za trzy plusy i dwa minusy otrzymuje ocenę dostateczną, za dwa plusy i trzy 



minusy oraz jednego plusa i cztery minusy ocenę dopuszczającą, w przypadku pięciu minusów 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Do dziennika lekcyjnego ocena jest wpisywana po otrzymaniu 

przez ucznia pięciu znaków. 

14. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, gdyż 

największą wagę mają oceny z prac klasowych i sprawdzianów. Inne oceny cząstkowe mogą 

podwyższyć lub obniżyć średnią ocenę z prac pisemnych o jeden stopień. 

15. Jeżeli uczeń w ciągu jednego semestru opuści więcej niż 25% liczby wszystkich zajęć 

edukacyjnych, to pisze sprawdzian sprawdzający jego wiedzę i umiejętności z całego semestru 

szkolnego. 

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest do 

zaliczenia materiału programowego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. Zaliczenie 

materiału odbywa się w formie pisemnej. Uczeń otrzymuje zadania na ocenę dopuszczającą i aby 

zaliczyć materiał programowy uczeń musi wypełnić 80% wskazanych zadań. 

Nie zaliczenie semestru w wyznaczonym terminie jest podstawą do wystawienia rocznej oceny 

niedostatecznej. 

17. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

18. Uczeń ma prawo, od momentu uzyskania informacji o przewidywanej semestralnej (rocznej) ocenie 

klasyfikacyjnej ubiegać się o wyższą (o jeden stopień) niż przewidywana ocena semestralna lub 

roczna, o ile spełnia co najmniej trzy spośród czterech warunków określonych w Statucie Szkoły. 

Uczeń we wniosku składanym do Dyrektora Szkoły zobowiązany jest określić ocenę, o jaką chce 

się ubiegać. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej jest 

przystąpienie do dodatkowego sprawdzianu pisemnego i ustnego obejmującej materiał 

programowy: 

- pierwszego półrocza w przypadku poprawy oceny śródrocznej, 

- całego roku szkolnego w przypadku poprawy oceny rocznej, 

oraz uzyskanie oceny co najmniej równej tej o którą uczeń występuje. 

Nauczyciel uczący danego ucznia przygotowuje sprawdzian pisemny (czas trwania sprawdzianu: 45 

minut), oraz zestawy zadań do części ustnej, które zawierają umiejętności i wiadomości na 

wskazaną przez ucznia ocenę. Uczeń, aby uzyskać wyższą ocenę musi z punktowanego 

sprawdzianu uzyskać minimum 

80% punktów. 

19. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności z przyczyn losowych uczeń może być zwolniony z 

kartkówki lub odpowiedzi, ale nie zwalnia go to z obowiązku uzupełnienia wiadomości, które 

nauczyciel ma prawo skontrolować na najbliższej jednostce lekcyjnej. 

 

 

III. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne oceny: 

1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 Zna pojęcia matematyczne i posługuje się nimi 

- intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, potrafi podać przykłady dla tych pojęć 

 Zna i stosuje twierdzenia 

- intuicyjnie rozumie twierdzenia, zna ich nazwy, 

- potrafi podać słownie treść twierdzenia, potrafi podać przykład ilustrujący prawdziwość danego 

twierdzenia, 

- stosuje twierdzenia w prostych zadaniach. 

 Zna metody rozwiązywania zadań 



- zna algorytmy służące do rozwiązywania zadań standardowych 

 Umie rozwiązywać zadania 

- potrafi powtórzyć podane rozwiązanie zadania, 

- potrafi stawiać sobie pytania pomagające zrozumieć treść zadania, 

- potrafi samodzielnie rozwiązywać łatwiejsze zadania. 

 

2. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 Zna i stosuje pojęcia matematyczne 

- zna i potrafi sformułować definicje pojęć, 

- potrafi podać kontrprzykłady dla pojęć. 

 Zna i stosuje twierdzenia 

- zna i potrafi sformułować treść twierdzeń, 

- potrafi sformułować treść twierdzenia odwrotnego do danego i zastosować je w prostych 

przypadkach, 

- potrafi powtórzyć podany sposób stosowania twierdzenia i zastosować samodzielnie w 

analogicznych przypadkach. 

 Umie dowodzić twierdzenia 

- potrafi powtórzyć podane ogólne rozumowanie, 

- umie wysnuć proste wnioski z danego twierdzenia w konkretnej sytuacji, 

- zna niektóre łatwiejsze dowody twierdzeń. 

 Zna metody rozwiązywania zadań 

- zna algorytmy pomagające w układaniu planu rozwiązania zadania 

 Umie rozwiązywać zadania 

- umie stosować algorytmy pomagające ułożyć plan rozwiązania zadania, 

- potrafi naśladować podane rozwiązanie w analogicznej sytuacji, 

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, 

- potrafi skomentować rozwiązanie zadania, 

- umie dokonać analizy danych w zadaniu o wyższym stopniu trudności. 

 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 Zna i stosuje pojęcia matematyczne: 

- potrafi korzystać z definicji, 

- potrafi stosować różne pojęcia matematyczne, 

- umie podawać przykłady i kontrprzykłady, 

- potrafi podać zapis symboliczny definicji jeżeli istnieje. 

 Zna i stosuje twierdzenia  

- potrafi stosować twierdzenia z zakresu objętego programem, 

- potrafi rozpoznać sytuację, w której twierdzenia nie można zastosować. 

 Umie dowodzić twierdzenia 

- potrafi samodzielnie zapisać podane ogólne rozumowanie, 

- umie dowodzić twierdzenia objęte podstawą programową, 

- umie orzekać o fałszywości twierdzenia, które nie zachodzi. 

 Zna metody rozwiązywania zadań 

- zna metody pomagające w efektywnym wykonaniu planu rozwiązania 

zadania, 



- zna metody rozwiązywania typowych zadań, w tym zadań złożonych 

łączących wiadomości z kilku działów programu. 

 Umie rozwiązywać zadania 

- umie samodzielnie rozwiązywać zadania, opisując przyjęty plan rozwiązania 

zadania, 

- umie samodzielnie rozwiązywać zadania, których tekst nie sugeruje od razu 

metody rozwiązania, 

- rozwiązuje niezbyt trudne zadania złożone, łączące wiadomości z kilku 

działów programu, 

- sprawdza, czy otrzymany wynik ma sens, czy rozumowanie jest prawdziwe. 

 

4. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 Zna i stosuje pojęcia matematyczne 

- umie klasyfikować pojęcia podstawowe ( uogólnienia i szczególne przypadki), 

- sprawnie posługuje się wszystkimi pojęciami z zakresu realizowanego 

programu, 

- potrafi wykorzystać analogię i uogólnienie do definiowania pojęć. 

 Zna i stosuje twierdzenia 

- umie klasyfikować twierdzenia, 

- potrafi wykorzystać analogię i uogólnianie do formułowania hipotez, 

- zna i potrafi stosować twierdzenia spoza podstawy programowej. 

 Umie dowodzić twierdzenia 

- umie ocenić poprawność podanego ogólnego rozumowania, 

- potrafi samodzielnie przeprowadzić i zapisać dowód twierdzenia, 

- zna dowody twierdzeń objętych realizowanym programem. 

 Zna metody rozwiązywania zadań 

- zna metody pomagające w przeprowadzeniu analizy rozwiązania zadania, 

- umie skutecznie poszukiwać metody rozwiązania nowych zadań o średnim stopniu trudności, 

- zna metody rozwiązywania zadań z zakresu programu. 

 Umie rozwiązywać zadania 

- umie analizować i doskonalić swoje rozwiązanie, 

- umie rozwiązywać trudniejsze zadania złożone, w tym tekstowe, wymagające stosowania 

matematyki w innych dziedzinach, 

- poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania, 

- analizuje istnienie i liczbę rozwiązań zadania. 

 

5. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 Zna i stosuje pojęcia matematyczne 

- posiada umiejętność analizy struktury logicznej podanej definicji, 

- potrafi operować pojęciami matematycznymi spoza obowiązkowego programu. 

 Zna i stosuje twierdzenia 

- umie stawiać hipotezy i dokonywać uogólnienia, 

- potrafi operować twierdzeniami spoza obowiązkowego programu. 

 Umie dowodzić twierdzenia 

- umie wyróżnić podstawowe typy dowodów, 



- potrafi samodzielnie dowodzić twierdzenia spoza obowiązkowego programu. 

 Zna metody rozwiązywania zadań 

- potrafi klasyfikować metody rozwiązywania zadań, 

- zna metody rozwiązywania zadań z zakresu obowiązującego programu, a także częściowo spoza 

tego programu, 

- umie odkrywać nowe sposoby rozwiązywania zadań. 

 Umie rozwiązywać zadania 

- potrafi oryginalnie rozwiązać zadanie, 

- znajduje różne sposoby rozwiązania tego samego zadania, 

- potrafi rozwiązywać zadania spoza obowiązującego programu. 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady 

matematycznej lub innego konkursu matematycznego. 

 

6. Brak spełnienia któregokolwiek z wymagań z punktów 1- 5 powoduje, że uczeń jest 

oceniony na stopień niedostateczny. Oznacza to, że uczeń nie włącza się w realizację zadań na lekcji, 

przeszkadza innym w pracy, blokuje aktywność innych, nie zna podstawowych pojęć, nie opanował w 

stopniu minimalnym zagadnień omawianych na lekcji i mimo pomocy nauczyciela nie umie 

odwzorować zaprezentowanych przez 

innych praktycznych zastosowań wiedzy. 

 

 

 

IV. Narzędzia oceniania: 
 

Kryteria oceniania prac pisemnych (testów, sprawdzianów, kartkówek) - prace oceniane są w zależności 

od procentu zdobytych punktów w stosunku do możliwych do uzyskania punktów: 

 

od 0 % do 29 % niedostateczny 

od 30 % do 49 % dopuszczający 

od 50 % do 69 % dostateczny 

od 70 % do 89 % dobry 

od 90 % do 100 % bardzo dobry 
 

Ocenę celującą 100 % plus zadanie dodatkowe. 

 

 



 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

DLA KLAS IV – VI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 



Opracowany na podstawie: 

 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

 Podstawy programowe kształcenia ogólnego dla Szkół podstawowych; 

 Aktualnie obowiązujący program nauczania języka polskiego dla Szkół podstawowych. 

 

I. Przedmiotem oceniania są: 
 

A. Wiadomości. 

B. Umiejętności. 

C. Postawa ucznia i jego aktywność. 

 

II. Cele oceniania: 
 

1. Ocenianie bieżące: 

- pomóc uczniowi rozpatrywać swoje mocne i słabe strony oraz ukierunkować go do dalszej pracy, 

- przekazać rodzicom (opiekunom) informacje o postępach ucznia, 

- dać nauczycielowi informację o efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów, 

metod i sposobów nauczania. 

 

2. Ocenianie okresowe: 

- przekazać uczniowi informację o jego postępach w języku polskim pod koniec pewnej części 

programu nauki, 

- dostarczyć informacji rodzicom, 

- dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 

 

 

III. Skala ocen: 
 

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną: 

 

Stopień: 

1-niedostateczny 

2-dopuszczający 

3-dostateczny 

4-dobry 

5-bardzo dobry 

6-celujący 

 

Dopuszcza się stawianie plusów i minusów przy ocenach .



 

1. Kontrola osiągnięć uczniów 
 

1. Pisemne: 

- odpowiedzi na pytania, 

- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń, 

- testy (diagnostyczne i sumujące), 

- redagowanie tekstu użytkowego, 

- redagowanie formy literackiej. 

 

2. Ustne: 

- kilkuzdaniowa wypowiedź, 

- powiadania, 

- czytanie tekstów, 

- prezentacja, 

- recytowanie. 

 

 

Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów: 
 

- prace stylistyczne, 

- prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału (2- 3 w semestrze), 

- krótkie sprawdziany dotyczące jednego problemu, 

- odpowiedzi ustne, 

- recytacje, inscenizacje, 

- prace domowe, 

- zadania z kart pracy, 

- zeszyt przedmiotowy, 

- postawa wobec przedmiotu (aktywność i zachowanie na lekcji. 

 

 



Kryteria ocen z języka polskiego dla klas IV – VI: 

 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

- posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program, 

- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 

- czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w programie, 

- potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację, 

- w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem, 

- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim, 

- poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach, 

- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe, 

- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej, 

- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data). 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

- w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie, 

- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia, 

- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej 

interpretacji, 

- przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje, 

- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny, 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, 

- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe, 

- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne, 

- prowadzenie zeszytu i praca własna jw. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

- w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą 

nauczyciela, 

- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje, 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych, 

- stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów, 

- bierze czynny udział w lekcji, 

- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe, 

- zeszyt, praca własna jw. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

- posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, 

ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem, 

- trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 



- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia 

rażących błędów językowych, 

- sporadycznie zabiera głos na lekcji, 

- odrabia obowiązkowe prace domowe. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

- ma duże braki w wiedzy, 

- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela, 

- nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego, 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z 

formułowaniem nawet prostych zdań, 

- nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy, 

- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, 

- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

- nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w posiadanej wiedzy, 

- nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela, 

- wykazuje się niechęcią do nauki, 

- nie rozumie poleceń nauczyciela, 

- nie odrabia prac domowych, 

- nie pracuje w czasie pracy własnej. 

 

Ze sprawdzianów, testów, kartkówek  oceny są wyrażone procentami, które można przełożyć na stopnie. 

Przeliczenie wygląda następująco: 

 

PROCENTY – STOPNIE 

- 86 – 100%  5 

- 66 – 85%  4 

- 46 – 65%  3 

- 25 – 45%  2 

- 0 – 24%  1 



 

 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z MUZYKI 

 

KLASA IV – VI 



Opracowano na podstawie: 

- Wewnątrzszkolny Systemu Oceniania, 

- Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla Szkół podstawowych. 

 

OCENA WARUNKI UZYSKANIA OCENY 

Celująca 

1. Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności muzyczne wykraczające poza 

wymagania ponadpodstawowe, stanowiące efekt samodzielnej pracy 

ucznia. 

2. Wyróżnia się aktywnością na lekcji w śpiewie indywidualnym 

i zespołowym. 

3. Biegle posługuje się zdobyta wiedzą i umiejętnościami muzycznymi 

na forum klasy lub szkoły. 

4. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły. 

5. Wzorowo prowadzi zeszyt do muzyki. 

Bardzo dobra 

1. Uczeń posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności muzycznych 

na poziomie wymagań programowych. 

2. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych i jest aktywny podczas 

śpiewu zespołowego. 

3. Chętnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami muzycznymi 

na lekcjach. 

Dobra 

1. Uczeń w dużym stopniu opanował wiedzę i umiejętności muzyczne 

na poziomie wymagań ponadpodstawowych, 

- śpiewa i zna tekst pieśni obowiązkowych, 

- rozróżnia i grupuje instrumenty perkusyjne,   

- zna i umie zdefiniować podstawowe terminy muzyczne (kanon, 

rondo znaki chromatyczne, metrum, gama, trójdźwięk, dynamika, 

czyta nuty literowo, zna wartości nut), 

- rozróżnia polskie tańce narodowe, 

- wykazuje się podstawową wiedzą na temat Fr.Chopina 

i St.Moniuszki 

2. Uczestniczy bez zastrzeżeń w śpiewie zespołowym klasy. 

3. Dobrze posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami muzycznymi 

na lekcjach. 

Dostateczna 

1. Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie wymagań 

podstawowych: 

- zna wartości nut, 

- zna tekst pieśni obowiązkowych, 

- potrafi wymienić instrumenty perkusyjne i polskie tańce narodowe, 

- zna i rozróżnia podstawowe terminy muzyczne, 

- potrafi wymienić polskich kompozytorów narodowych, 

2. Udział ucznia w śpiewie zespołowym klasy budzi zastrzeżenia. 

3. Słabo posługuje się wiedzą i umiejętnościami muzycznymi 

na lekcjach. 



Dopuszczająca 

1. Uczeń ma duże braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności 

muzycznych na poziomie wymagań podstawowych. 

2. Niechętnie uczestniczy w śpiewie zespołowym klasy. 

3. Nie potrafi i nie przejawia chęci w posługiwaniu się wiedzą 

i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach. 

Niedostateczna 

1. Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie 

wymagań podstawowych. 

2. Nie uczestniczy w śpiewie zespołowym klasy, często opuszcza zajęcia 

muzyczne. 

3. Nie przejawia żadnego wysiłku i chęci aby uzyskać ocenę pozytywną. 

 

1. Nie przewiduje się sprawdzianów pisemnych z wiedzy o muzyce. Przeprowadza się sprawdziany 

umiejętności muzycznych,w których ocenia się wysiłek ucznia włożony w wykonywane zadania. 
 

2. Wystawianie oceny śródrocznej i końcowo rocznej -  ustala się następującą hierarchię ocen 

cząstkowych: 

- największe znaczenie mają oceny z wypowiedzi ustnych, 

- ze sprawdzianów umiejętności muzycznych np. znajomość pieśni obowiązkowych, 

- oceny z aktywności i zaangażowania ucznia na lekcji, 
 

Ocenę śródroczną i końcowo roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych z przedmiotu, w 

ścisłym oparciu o kryteria ocen z muzyki. W ocenie ucznia z przedmiotu  muzyka, nie bierze się pod 

uwagę tylko i wyłącznie zdolności ucznia, lecz wysiłek włożony w wykonywane zadania. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń,który aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły (działalność w 

chórze szkolnym) a także uczeń, który posiada wiedzę muzyczną wykraczającą poza wymagania 

edukacyjne. 
 

3. Tryb poprawy oceny rocznej – zgodnie z zapisem w WSO. 
 

4. Sposoby informowania uczniów o ocenach – nauczyciel informuje ustnie o każdej ocenie 

wszystkich uczniów wobec całej klasy. Na życzenie ucznia nauczyciel wpisuje ocenę do zeszytu z 

muzyki lub  do dzienniczka ucznia. 
 

5. Sposoby informowania rodziców o ocenach  - zgodnie z zapisem w WSO  

Rodzice informowani są o ocenach na wywiadówkach. Informacje o ocenach i postępach dziecka w 

nauce rodzice mogą również uzyskać kontaktując się z wychowawca lub nauczycielem muzyki. 

Informacja  o  ocenie śródrocznej i końcowo rocznej przekazywana jest rodzicom na wywiadówce 

przez wychowawcę klasy lub nauczyciela uczącego przedmiotu w terminie zgodnym z WSO 

i kalendarzem roku szkolnego. 



 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z TECHNIKI 

 

W KLASACH IV – VI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 



Opracowany na podstawie: 

- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

- Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla Szkół podstawowych. 

 

 

I. Sposoby sprawdzania osiągnięć: 

- odpowiedzi ustne, 

- testy sprawdzające wiadomości z wychowania komunikacyjnego, 

- ocena na lekcji z wykonywanej pracy np. z rysunku, pisma technicznego, prac wytwórczych. 

Na ocenę ma wpływ estetyka, staranność wykonywanych prac oraz wysiłek w nie włożony oraz 

umiejętność pracy w zespole. 

 

II. Zasady poprawiania ocen cząstkowych: 

Każdą ocenę cząstkową uczeń może poprawić odpowiadając ustnie przed nauczycielem bądź poprawne 

wykonanie prac wytwórczych. 

 

III. Zasady sprawdzania osiągnięć uczniów nieobecnych w szkole przez dłuższy okres 

czasu.  

- uzupełnienie wszystkich prac,  

- ustne bądź pisemne odpowiedzi z testów, sprawdzianów.  

 

IV. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów: 

Wszystkie oceny, jakie otrzymuje uczeń na lekcji znajdują się w dzienniku lekcyjnym.  

 

V. Waga poszczególnych ocen cząstkowych: 

- oceny z testów,  

- ustne odpowiedzi,  

- ocena za aktywną pracę na lekcji,  

- ocena za wszelkie prace wytwórcze, 

- ocena za wkład pracy włożony w pracy zespołowej.  

 

IV. Sposoby informowania uczniów:  

Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.  

Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.  

 

VII. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  
  

 Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na ocenę bardzo 

dobrą, a dodatkowo: 

- zdobył wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania,  

- był zawsze zaangażowany i chętny do pracy,  

- rozwiązywał zadania wykraczające poza program nauczania, proponował nietypowe rozwiązania, 

biegle posługiwał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów.  

  



 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy  i umiejętności w pełnym 

stopniu, a ponadto:  

- opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  

- pracował systematycznie i efektywnie,  

- sam wyjaśniał i analizował problemy teoretyczne i praktyczne,  

- stosował posiadaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu nowych problemów i zadań,  

- otrzymał oceny bardzo dobre i dobre z testów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.  

  

 Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował całkowicie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania,  

- poprawnie stosował umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu zadań typowych, 

- najczęściej otrzymywał oceny dobre ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.  

  

 Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania,  

- rozwiązywał zadania typowe, wykorzystując swoje umiejętności praktyczne i zakres wiedzy o 

średnim stopniu złożoności,  

- najczęściej otrzymywał oceny dostateczne ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań.  

  

 Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie 

nauczania, 

- rozwiązywał zadania typowe o niewielkim stopniu złożoności z pomocą nauczyciela, 

- najczęściej uzyskiwał oceny poniżej dostatecznej.  

  

 Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania,  

- nie rokuje nadziei na poprawę stanu umiejętności i wiadomości,  

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,  

- nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny. 



 

 
 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z PLASTYKI 

 

DLA KLAS IV – VI 



 
Opracowany na podstawie: 

- Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

- Podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 

 

Ocenianie ucznia na zajęciach plastyki dotyczy różnych aspektów jego aktywności, najważniejsza 

jednak jest działalność plastyczna. 

 

Celujący (6) – uczeń przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, a także 

wykazywać duże zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych. Ponadto bierze udział 

w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy oraz aktywnie uczestniczy w życiu 

kulturalnym szkoły. Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje 

z technikami plastycznymi. Podaje nazwiska wybitnych artystów w Polsce. 

 

Bardzo dobry (5) – uczeń opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone w programie 

wiadomości i umiejętności. Uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią, 

wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i 

dobiera technikę do tematu pracy. Podaje też nazwiska wybitnych artystów w Polsce. 

 

Dobry (4) – uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze przynosi na 

lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy. Samodzielnie rozwiązuje typowe 

problemy. Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w 

wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wykorzystuje środki plastyczne i 

stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Wymienia też nazwiska kilku twórców polskich. 

 

Dostateczny (3) – uczeń przyswoił podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności. Bardzo 

rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje większość 

zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste 

techniki plastyczne. Uczeń samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia, a także współpracuje w grupie i 

podejmuje próby twórczości plastycznej. 

 

Dopuszczający (2) – uczeń powinien być przygotowany do większości lekcji (przynosić potrzebne 

materiały) oraz z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia, wyjaśnia najważniejsze terminy. 

 

Niedostateczny (1) – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu 

przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowany do zajęć. Nie odrabia zadanych prac 

domowych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 



 

 
 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA 

Z PLASTYKI  

I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH 



Kryteria ocen z plastyki: 

Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego 

zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 

- poziom uzdolnień i predyspozycji ucznia, 

- jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych, 

- uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności 

plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy 

wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne), 

- umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych 

rozwiązań. 

 

Zasady oceniania uczniów: 

Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem 

pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za: 

- zgodność z tematem, 

- bogactwo treści, 

- wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki), 

- trafność obserwacji, 

- pomysłowość (oryginalność), 

- wrażliwość, 

- ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia, 

- ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda do oceny, 

- każda działalność twórcza ucznia jest oceniana oceną pozytywną, 

- jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić w domu i 

oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji w przeciwnym 

wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną, 

- uczeń w semestrze może poprawić tylko dwie oceny niedostateczne otrzymane za nieterminowe 

oddanie pracy plastycznej, 

- uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu chyba, że jest to praca 

dwugodzinna i na jednej z lekcji jest obecny, 

- raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć 

bez konsekwencji, 

- o nieprzygotowaniu uczeń Informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy (zgłoszenia mogą 

dotyczyć: braku zeszytu, braku materiałów i pomocy plastycznych na lekcji, braku zaległej pracy) 

 

Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, 

nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń poprawia pracę w 

zadanej technice. 

     

 



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN 

 

Ocena celująca (6): 

- czynny udział w zajęciach lekcyjnych, 

- kompletne, estetyczne, zgodne z tematem i określonymi zagadnieniami plastycznymi wykonanie 

prac, ćwiczeń, 

- pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, 

- poszerzanie wiedzy (inne źródła, poza podręcznikiem – samodzielne korzystanie z nich), 

- zaangażowanie w dyskusje, trafność interpretacji oglądanych, prezentowanych obiektów 

plastycznych;  

- uczestnictwo w konkursach plastycznych na terenie szkoły i poza nią,  

- prawidłowa organizacja pracy, 

- wykorzystanie wiadomości i umiejętności w nietypowym zadaniu,  

- wykonywanie prac dodatkowych (przygotowanie elementów dekoracji okolicznościowych, plakatów 

itp.),  

- wszystkie prace oddane w terminie,  

- przygotowanie do zajęć (materiały, narzędzia, wiedza teoretyczna). 

 

Ocena bardzo dobra (5): 

- czynny udział w zajęciach lekcyjnych,  

- estetyczne wykonanie prac, ćwiczeń w określonym czasie lub przed jego upływem, 

- pełne przyswojenie wiadomości objętych programem,  

- prawidłowa organizacja pracy, 

- wykorzystanie wiadomości i umiejętności w nietypowym zadaniu,  

- wykonywanie prac dodatkowych (przygotowanie elementów dekoracji okolicznościowych itp.), 

- wszystkie prace oddane w terminie,  

- przygotowanie do zajęć (materiały, narzędzia, zeszyt, podręcznik). 

 

Ocena dobra (4): 

- gotowość i zabieranie głosu w dyskusjach o przedstawianych przez nauczyciela lub wykonanych 

przez kolegów i siebie ‘dziełach’ plastycznych, 

- przyswojenie wiedzy objętej programem na poziomie wiadomości i umiejętności w zadaniach 

typowych,  

- po zachęcie nauczyciela staranne wykonanie ćwiczeń objętych programem,  

- prace staranne i estetyczne. 

 

Ocena dostateczna (3): 

- średnie opanowanie materiału objętego programem, 

- trudności w określeniu szczegółów dotyczących wykonania ćwiczenia,  

- trudności z zastosowaniem, wykorzystaniem wiedzy teoretycznej podczas wykonywania pracy - 

ćwiczenia, 

- bez zachęty nauczyciela nie włącza sie do dyskusji, 

- prace niestaranne i nieestetyczne. 

 



Ocena dopuszczająca (2):  

- spore luki w wiadomościach (minimum programowe),  

- brak zaangażowania w pracę na lekcji,  

- zgodne z tematem ale bardzo niestaranne wykonanie ćwiczenia, 

- bardzo częste nieprzygotowanie do lekcji (brak niezbędnych materiałów, narzędzi, zeszytu, chęci do 

pracy). 

 

Ocena niedostateczna (1): 

- trudne do uzupełnienia luki w wiadomościach objętych programem,  

- brak chęci do pracy, zaangażowania,  

- notoryczne nieprzygotowanie do zajęć,  

- bardzo nieestetyczne wykonanie ćwiczeń objętych programem nawet po otrzymaniu odpowiednich 

materiałów od nauczyciela. 



 

 

WEWNĄTRZKLASOWY SYSTEM 

OCENIANIA UCZNIÓW I ZESPOŁU 

EDUKACYJNO  

- TERAPEUTYCZNEGO 



1. Nagradzanie: 

Uczeń za wyznaczone zadanie na lekcji otrzymuje punkt (znaczek obrazkowy motywujący), za kilka 

punktów (w zależności od rodzaju zadań) nagrodę. Znaczki dziecko umieszcza na drabinie / tablicy 

osiągnięć. 

 

2. Ocena w zeszycie przedmiotowym / zeszycie ćwiczeń dokonywana jest w formie: 

a) pisemnej notatki opisowej pochwalnej i motywującej ucznia; 

b) rysowanego znaczka uznania: 

- wytrwale pracowałeś – słońce, 

- starałeś się – zachmurzone słońce, 

- szkoda, że się nie zmobilizowałeś – chmurka. 

 

3. Pochwała ustna na forum klasy. 

 

4. Pogadanka wychowawcza. 

 

5. List gratulacyjny do rodziców ucznia. 

 

6. Inne: 

a) ocena opisowa w dzienniku lekcyjnym – semestralna i końcowo roczna, 

b) zestawienie umiejętności ucznia wg inwentarza i diagramu osiągnięć ucznia opracowanego przez 

nauczycieli zespołów edukacyjno – terapeutycznych. 

 



 

 
 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW  

ZESPOŁU EDUKACYJNO  

- TERAPEUTYCZNEGO „A”  

Z UPOŚLEDZENIEM  

W STOPNIU UMIARKOWANYM  

LUB ZNACZNYM 



 

 

I. Oceniając uczniów biorę pod uwagę ich indywidualne możliwości, różnice w charakterze, 

towarzyszące upośledzeniu zaburzenia parcjalne. 

 

II.  Rolą oceny jest mobilizowanie i aktywizowanie uczniów do wysiłku. 

 

III. Oceny wystawiane uczniom są ocenami ich indywidualnych osiągnięć,  

postępów i umiejętności. 

 

IV. W procesie edukacyjno – terapeutycznym dbam o wyrabianie u uczniów umiejętności oceniania 

własnej pracy. Zachęcam uczniów do samokontroli i samooceny oraz wyrażania opinii na temat 

prac innych. 

 

V. Ocenianiu podlega: 

1. rozwój zdolności poznawczych ucznia, 

2. wytwory prac uczniowskich, 

3. aktywność twórcza uczniów, 

4. wysiłek ucznia włożony w każdy rodzaj pracy na zajęciach, 

5. zaangażowanie się w tok zajęć, przygotowanie do zajęć, 

6. stosunek ucznia do zadań dodatkowych. 

 

VI. Ocena śródroczna ma charakter: 

a) symbolu graficznego umieszczanego na tablicy oceniania, 

b) wzmocnienia pozytywnego. 

Ad. a) 

Symbole graficzne otrzymują uczniowie, po wykonaniu określonego zadania, np.  

             

        Wspaniale! - znaczek z uśmiechem w kolorze żółtym. 

 

        Musisz jeszcze popracować! - znaczek z uśmiechem w kolorze czerwonym. 

 

Uczniowie, którzy wykonali zadanie samodzielnie, bądź wykonali zadanie dodatkowe czy też wykazali 

się dodatkową wiedzą otrzymują głośną pochwałę od nauczyciela oraz brawa od kolegów. 

 

Ad. b) 

Wzmocnienia pozytywne są często przeze mnie stosowanym sposobem    mobilizującym uczniów do 

podjęcia wysiłku, dającym uczniom wiarę we własne siły. Mają charakter pochwały za indywidualne 

osiągnięcia, postępy w pracy, wysiłek własny. Formą wzmocnienia są też klasowe wystawy wytworów 

pracy twórczej uczniów, degustacje, autoprezentacje itp. 

 

VI. Uczniowie podlegają ocenie semestralnej i końcoworocznej. Są to oceny  

opisowe, charakteryzujące osiągnięcia i umiejętności uczniów w zakresie przedmiotu plastyka, 

technika, muzyka z rytmiką, przysposobienie do pracy oraz w zakresie zachowań społecznych. 

 

VII. Poziom umiejętności, wiedzy obrazują dane naniesione do tabeli w arkuszu  

pomiaru postępów ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 



 

 

                 

 
 

ZASADY OCENIANIA  

W ODDZIALE DLA UCZNIÓW  

Z UPOŚLEDZENIEM  

W STOPNIU UMIARKOWANYM 

I ZNACZNYM  

ORAZ AUTYZMEM  
 



Wewnątrzszkolny System Oceniania obejmuje: 

- formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjno - rewalidacyjno - terapeutycznych oraz 

informowanie o nich rodziców, 

- bieżące ocenianie i formułowanie oceny opisowej na koniec pierwszego i drugiego semestru roku 

szkolnego, 

- tworzenie indywidualnych systemów motywacyjnych dla poszczególnych uczniów. 
 

WSO polega na: 

- systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w procesie edukacyjno – 

rewalidacyjno – terapeutycznym, 

- określeniu poziomu osiągnięć ucznia, 

- diagnozowaniu, a w szczególności: 

a) wspieraniu rozwoju wychowanka, 

b) mobilizowania do nauki, 

c) określenia jego indywidualnych potrzeb, predyspozycji, trudności i uzdolnień, 

d) określenia sposobu udzielania pomocy, 

e) wskazania mocnych i słabych stron ucznia, 

f) rozpoznawania nabytych umiejętności i dalszego ich rozwijania, 

g) określania stopnia generalizacji nabytych umiejętności w nowych sytuacjach i po upływie 

określonego czasu, 

h) rozpoznawania stopnia samodzielności w pracy oraz współpracy w grupie, 

i) oceniania stopnia przygotowania do dalszego etapu kształcenia. 
 

W ramach WSO ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym z autyzmem ocenia się 

w następujących sferach: 

- zachowanie werbalne – mowa bierna, 

- zachowanie werbalne – mowa czynna, 

- naśladowanie, 

- naśladowanie werbalne, 

- dopasowywanie, 

- motoryka mała, 

- motoryka duża, 

- zachowania społeczne, 

- samoobsługa, 

- zachowania niepożądane, 

- umiejętności szkolne – wg ramowego planu nauczania. 
 

1. Bieżące ocenianie postępów edukacyjnych uczniów z autyzmem rejestrowane są na specjalnych 

arkuszach zatwierdzonych przez dyrektora szkoły. 
 

2. Bieżące ocenianie postępów edukacyjnych uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i 

znacznym oraz z autyzmem odbywa się przy pomocy słownych pochwał, indywidualnych systemów 

motywacyjnych, ocen opisowych wyrażonych symbolami w zeszycie lekcyjnym, karcie pracy. 

Ocena w zeszycie przedmiotowym dokonywana jest w formie: 
 

a) pisemnej notatki opisowej pochwalnej i motywującej ucznia, 

b) rysowanego znaczka: 

A – wspaniale (uśmiechnięte słoneczko), 

B – bardzo dobrze (słonko bez buźki), 



C – dobrze (słonko za chmurką), 

D – pracuj więcej (smutna buźka). 
 

Dla uczniów stosowane są indywidualne systemy motywacyjne. Ocena taka kierowana jest do ucznia 

bezpośrednio po wystąpieniu u niego pożądanego zachowania lub poprawnym wykonaniu przez niego 

ćwiczenia. Oceny skierowane bezpośrednio do ucznia stanowią indywidualne systemy motywacyjne. 

Mogą być one wyrażone w formie: 

a) bezpośrednich nagród rzeczowych, 

b) odroczonych systemów motywacji – uczeń zbiera określoną liczbę żetonów, które są następnie 

wymieniane na wybraną przez niego nagrodą, 

c) ulubionych aktywności wychowanka, 

d) nagród społecznych. 
 

3. Bieżąca ocena zachowania uczniów z autyzmem odbywa się przy pomocy pochwał i upomnień oraz 

zastosowaniu odpowiednich technik podczas wystąpienia zachowań niepożądanych. 
 

4. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo roczne dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym 

i znacznym oraz autyzmem polega na podsumowaniu pracy w danym semestrze wyrażone oceną 

opisową postępów. 
 

5. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo roczne w klasach 1 – 3 dla uczniów upośledzonych w stopniu 

lekkim z autyzmem polega na podsumowaniu pracy w danym semestrze wyrażone oceną opisową 

postępów. 
] 

6. Ocena opisowa semestralna i końcowo roczna zawarta jest w dzienniku lekcyjnym. 
 

7. Zestawienie umiejętności ucznia dokonuje się: 

a) wg inwentarza i profilu osiągnięć dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, 

b) karcie oceny opisowej dla uczniów z autyzmem, 

c) karcie oceny opisowej postępów edukacyjnych i zachowania ucznia z upośledzeniem w stopniu 

lekkim z autyzmem. 
 

8. Rodzice są informowani o postępach ucznia w następujących formach: 

a) rozmowa w trakcie codziennych spotkań indywidualnych podczas przyprowadzania ucznia do 

szkoły i odbierania go, 

b) codzienna korespondencja w specjalnym zeszycie informacji, gdy nie istnieje bezpośredni 

kontakt rodziców (opiekunów prawnych) z nauczycielem, 

c) poprzez udział w spotkaniach podsumowujących koniec I i II semestru, podczas których omawia 

się postępy ucznia w poszczególnych sferach rozwojowych oraz ocenia się jego zachowania. 

 

 

 

 

 



 

 

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  

OCENIANIA  

Z EDUKACJI  

WCZESNOSZKOLNEJ 



 Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

  

Uczeń klasy I-III  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne 

zostały pozytywnie ocenione.  

 

 Ucznia klasy I-III  można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie wyłącznie na podstawie opinii 

lekarza, psychologa poradni pedagogicznej (bądź opinii innej poradni specjalistycznej) po osiągnięciu 

porozumienia z rodzicami. 

  

Ocenę opisową ucznia otrzymują rodzice na zakończenie I - go okresu. 

  

 Na koniec roku szkolnego uczeń każdej klasy otrzymuje świadectwo opisowe. 

  

Dopuszcza się możliwość opracowywania oceny opisowej metodą komputerową. 

  

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS 

I-III 

 

 Edukacja polonistyczna  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- jest rozbudzony intelektualnie; posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania; 

- czyta płynnie, poprawnie i wyraziście z jednoczesnym rozumieniem treści; 

- pisze bezbłędnie, podaje reguły ortograficzne oraz przykłady trudności ortograficznych, które nie 

były opracowywane na lekcji; 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów, proponuje własne 

rozwiązania; 

- uzasadnia wypowiadane sądy i opinie; 

- wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy; 

- wyraża zainteresowania czytelnicze, samodzielnie i chętnie czyta książki i czasopisma dziecięce; 

- twórczo rozwija uzdolnienia. 

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 

- czyta płynnie, poprawnie i wyraziście, z łatwością wyszukuje potrzebne informacje 

- dostrzega ukryty sens utworu; 

- ma bogate słownictwo; 

- swobodnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku (szkoła, dom, grupa rówieśnicza, utwory 

literackie, audycje radiowe i telewizyjne, bajki); 

- formułuje własne opinie; 

- bezbłędnie pisze z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty w zakresie poznanego słownictwa; 

- samodzielnie i chętnie czyta lekturę i czasopisma dziecięce. 

  



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w zasadzie opanował pełny zakres programowy; 

- czyta biegle i poprawnie krótkie teksty literackie opracowane podczas lekcji; 

- chętnie i poprawnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku; 

- rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi; 

- wyróżnia postacie i zdarzenia w utworach pod kierunkiem nauczyciela; 

- omawia treść obrazków pojedynczych i cyklu obrazków, dostrzega powiązania przyczynowo- 

skutkowe między wydarzeniami; 

- popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi; 

- układa zdania z rozsypanki wyrazowej. 

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w 

dalszym uczeniu; 

- mało samodzielny, większość poleceń wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; 

- czyta poprawnie, ale powoli; 

- układa krótkie zdania z rozsypanki wyrazowej; 

- wypowiedzi są na ogół jednozdaniowe; 

- uczestniczy w dyskusji; 

- poprawnie układa proste zdania z wykorzystaniem podstawowego słownictwa; 

- popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi w zakresie wyrazów 

opracowanych na lekcji; 

- podstawowe części mowy rozpoznaje z pomocą nauczyciela. 

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania konieczne, 

dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym kształceniu; 

- rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny; 

- potrafi współpracować w grupie; 

- czyta słabo, powoli, sylabizuje; 

- wypowiada się najczęściej pojedynczymi wyrazami lub prostymi zdaniami nie zawsze poprawnymi 

pod względem logicznym; 

- nie potrafi stosować poznanych i opracowywanych w czasie lekcji zasad ortograficznych; 

- często nie odrabia prac domowych. 

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy; 

- jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program; 

- nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; 

- ciągle nie przygotowuje się do lekcji; 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu; 

- nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów; 

- nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 

 



Edukacja przyrodnicza  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

- potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia; 

- twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania; 

- wykorzystuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu problemów praktycznych; 

- wie, gdzie znajdują się miejsca pamięci narodowej w jego najbliższej okolicy; 

- z własnej inicjatywy przeprowadza hodowle i doświadczenia. 

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 

- formułuje własne opinie i sądy; 

- wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych; 

- podejmuje rolę lidera grupy; 

- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych 

i nietypowych; 

- określa zjawiska towarzyszące poszczególnym porom roku; 

- wykazuje umiejętności stosowania w praktyce poszczególnych znaków drogowych oraz zasad 

przechodzenia przez jezdnię. 

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w zasadzie opanował materiał programowy; 

- rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi; 

- potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować 

ważność informacji; 

- zna swój adres zamieszkania; 

- zna niektóre znaki drogowe; 

- przestrzega zasad poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię; 

- umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku; 

- wie co powinien jeść, aby być zdrowym; 

- wie jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą, w górach, w mieście, na wsi; 

- rozumie konieczność ochrony przyrody. 

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania konieczne, 

dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu; 

- uczestniczy w dyskusji; 

- potrafi wypowiedzieć się na dany temat; 

- nie zawsze odrabia pracę domową; 

- zna pojęcia: miejscowość, miasto, wieś, dzielnica; 

- zna nazwy pór roku; 

- zna przydatność znaczków odblaskowych i jest w nie wyposażony; 

- zna niektóre ptaki i ssaki hodowane w Polsce. 

  



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, 

dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu; 

- rozwiązuje proste zadania praktyczne przy pomocy nauczyciela; 

- często nie odrabia prac domowych; 

- rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny; 

- potrafi słuchać dyskusji. 

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy; 

- nie potrafi i nie rozumie zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; 

- ciągle nie przygotowuje się do lekcji; 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu; 

- nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 

 

 

Edukacja matematyczna  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

- twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia; 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych; 

- na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności aniżeli na ocenę bardzo dobrą. 

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 

- sprawnie i biegle posługuje się czterema działaniami matematycznymi; 

- rozumie i stosuje własności czterech działań matematycznych; 

- sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z użyciem jednego lub dwóch działań; 

- poprawnie układa zadania tekstowe; 

- potrafi rozwiązać zadanie przedstawione na grafie, osi, drzewku; 

- rozumie praktycznie dziesiątkowy system pozycyjny; 

- układa zadania do podanej sytuacji, rysunku i formuły matematycznej. 

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w zasadzie opanował materiał programowy; 

- rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania tekstowe; 

- układa proste zadania tekstowe do ilustracji lub działania; 

- rozumie pojęcie "działania wzajemnie odwrotne '' i stosuje je w praktyce; 

- wykonuje obliczenia dotyczące mierzenia, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza; 

- potrafi współpracować w grupie, objaśnia wyniki pracy, logicznie je uporządkowuje. 

  



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w 

dalszym uczeniu się; 

- wykonuje poznane działania matematyczne, popełnia błędy w obliczeniach; 

- nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości; 

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe; 

- nie zawsze odrabia pracę domową. 

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, 

dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu; 

- ma trudności w działaniach matematycznych, posługuje się w większości konkretami, często 

popełnia błędy w obliczeniach; 

- nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych. 

  

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który: 

- posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy; 

- nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; 

- nie liczy samodzielnie nawet przy pomocy liczmanów; 

- nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych; 

- ciągle nie przygotowuje się do lekcji; 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

 

Edukacja artystyczno - techniczna  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

- osiąga sukcesy w szkolnych konkursach; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce; 

- samodzielnie wykonuje prace, stosując ciekawe i nietypowe rozwiązania; 

- chętnie podejmuje wszelką działalność techniczną, plastyczną i muzyczną; 

- rozpoznaje różne materiały; 

- aktywnie współdziała w grupie. 

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 

- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy; 

- potrafi oszczędnie gospodarować materiałem; 

- wykonywane prace są wyróżniane ze względu na estetykę i pomysłowość wykonania; 

- wyraża ruchem muzykę, zauważa cechy utworów muzycznych; 

- chętnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie; 

- potrafi określić dziedziny sztuk plastycznych; 

- uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę, położenie, fakturę. 



 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- chętnie podejmuje działalność plastyczną, techniczną i muzyczną; 

- stosuje poznaną technologię wykonania prac, wykonuje prace według wzoru; 

- wykonuje i projektuje płaskie formy użytkowe; 

- rozpoznaje materiały z których wykonuje prace; 

- poprawnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie; 

- wyraża ruchem muzykę; 

- uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę. 

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w 

dalszym uczeniu się; 

- potrafi współpracować w grupie; 

- wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy; 

- nie potrafi rozplanować pracy; 

- uwzględnia kształt, barwę, wielkość; 

- rozpoznaje niektóre materiały; 

- śpiewa piosenki jednogłosowe; 

- potrafi określić nastrój w prostym wysłuchanym utworze. 

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu 

się; 

- potrafi współpracować w grupie; 

- nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości; 

- prace są mało estetyczne i mało pomysłowe; 

- ma kłopoty z samodzielnym wykonaniem prac; 

- często powiela pomysły kolegów; 

- nie przynosi potrzebnych materiałów; 

- ma problemy z samodzielnym zaśpiewaniem piosenki. 

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy; 

- ciągle nie przygotowuje się do lekcji; 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotów; 

- nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów; 

- nie kończy rozpoczętej pracy, nie podejmuje próby śpiewania; 

- nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 

 

 



Edukacja motoryczno - zdrowotna  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

- jest sprawny fizyczne, interesuje się sportem; 

- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność; 

- na zajęciach przejawia aktywność, zaangażowanie i wytrzymałość. 

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 

- jest sprawny fizycznie; 

- starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia; 

- wykazuje się właściwą postawą społeczną i zaangażowaniem na lekcjach; 

- zna i stosuje przepisy gier i zabaw ruchowych. 

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w zasadzie opanował materiał programowy; 

- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie z małymi błędami technicznymi; 

- zna zasady gier sportowych; 

- potrafi bawić się w grupie i grać w zespole; 

- nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość 

dobre postępy w tym zakresie. 

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w 

dalszym uczeniu się; 

- dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną; 

- ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne; 

- stale oczekuje pomocy ze strony nauczyciela. 

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych; 

- wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała; 

- często jest nieprzygotowany do zajęć; 

- rozumie proste zadania wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny. 

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach; 

- jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program; 

- ciągle jest nieprzygotowany do zajęć; 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu; 

- nie chce korzystać z pomocy nauczyciela. 

 W ocenianiu uwzględnione będą możliwości indywidualne ucznia, wkład pracy, osiągnięcia oraz 

zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w stosunku do uczniów mających specjalne potrzeby 

edukacyjne.  



 

  

OCENA  Z  ZACHOWANIA 

 

 W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą kulturę osobistą, stosunek do 

obowiązków szkolnych i aktywności ucznia.  

Przy ustalaniu oceny będą brane pod uwagę następujące zakresy: 

  

 Kultura osobista 

- uczeń używa form grzecznościowych, 

- jest koleżeński, 

- w kulturalny sposób nawiązuję kontakty z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły i 

kolegami, 

- dba o kulturę słowa, 

- przestrzega higieny osobistej, 

- porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach, 

 Stosunek do obowiązków szkolnych 

- uczeń jest przygotowany do lekcji, 

- nie spóźnia się na lekcję, 

- dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych, 

- uważnie słucha i wykonuje polecenia, 

- bierze udział w konkursach, zawodach sportowych, 

- nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, 

- stosuje się do norm i zasad panujących na terenie klasy i szkoły, 

 Aktywność 

- uczeń jest aktywny na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi, 

- dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego, 

- pomaga kolegom podczas zajęć, 

- pracuje wytrwale, nie zniechęca się napotykając trudności, 

- pracuje na rzecz klasy i szkoły. 

 

W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku zajęć w 

postaci znaków: 

             "+"  oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej i 

stosunku do obowiązków szkolnych. 

                "-"  oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej 

i stosunku do obowiązków szkolnych. 

  

Nauczyciel wychowawca wpisuje szczegółowo komentarze odnośnie zachowania  ucznia do zeszytu 

korespondencji. 

Może również w zależności od inwencji twórczej stosować plansze, tabele obrazujące pozytywne bądź 

negatywne przejawy w zachowaniu ucznia. 

  

  



III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

- sprawdziany, 

- kartkówki, 

- odpowiedzi ustne, 

-  aktywność, 

- zadania domowe, 

- -prace pisemne (prace samodzielne,  plansze informacyjne. 

 

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 

 

Osiągnięcia uczniów klas I -III są oceniane na bieżąco przez nauczyciela. Do nich należy zaliczyć: 

- ciche czytanie, 

- głośne czytanie, 

- przepisywanie, 

- pisanie ze słuchu, 

- pisanie z pamięci, 

- wypowiedzi ustne, 

- wypowiedzi pisemne, 

- recytacja, 

- prowadzenie zeszytu i ćwiczeń, 

- samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura, 

- dostrzeganie zjawisk przyrodniczych, 

- liczenie pamięciowe, 

- wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych, 

- układanie zadań, 

- przeprowadzanie pomiarów, 

- stosowanie technik plastycznych i technicznych, 

- dokładność i estetyka wykonania prac, 

- wiedza o sztuce, 

- śpiewanie, 

-  rozpoznawanie utworów muzycznych, 

- wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, 

- sprawność fizyczna, 

- aktywność na lekcji, 

- praca w zespole. 

 

Częstotliwość oceniania: 

bieżące ocenianie pracy ucznia na zajęciach - recenzja, ocena słowna, ocena według skali ocen: 

celujący/6/, bardzo dobry/5/, dobry/4/, dostateczny/3/, dopuszczający/2/, niedostateczny/1/. 

semestralne   

końcowo roczne 



 

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM 

OCENIANIA  

Z INFORMATYKI  

 
 

GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 



 

Kryteria oceniania: 

 
 

1. Ocena niedostateczna: 

- Uczeń nie spełnia oczekiwań określonych w programie nauczania przez nauczyciela co 

uniemożliwia mu opanowanie kolejnych partii materiału. 

 

2. Ocena dopuszczająca: 

- Uczeń opanował wiadomości bezwzględnie konieczne do opanowania dalszej części materiału 

przewidzianego w minimum programowym. 

 

3. Ocena dostateczna: 

- Uczeń opanował wiadomości podstawowe. 

 

4. Ocena dobra: 

- Uczeń opanował wiedze rozszerzoną w stosunku do wymagań podstawowych. 

 

5. Ocena bardzo dobra: 

- Uczeń opanował zakres wiedzy dopełniającej. 

 

6. Ocena celująca: 

- Uczeń opanował wiadomości wykraczające poza obowiązujący program nauczania. 

 

 

 

 

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasach gimnazjalnych 

 

 
Ocena niedostateczna: Uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania lekcjami informatyki, nie bierze 

czynnego udziału w zajęciach lekcyjnych. Nie opanował minimum programowego co uniemożliwia mu 

opanowanie dalszej partii materiału z przedmiotu. 

 

Ocena dopuszczająca: Uczeń zna pobieżnie regulamin pracowni i zasady bhp przy pracy z komputerem, 

umie włączyć i wyłączyć komputer przy pomocy nauczyciela lub innych osób, Otwiera i uruchamia 

podstawowe programy komputerowe, z których korzysta w czasie zajęć lekcyjnych. Potrafi zapisać 

swoją pracę na dysku twardym komputera. 

 

Ocena dostateczna:  Uczeń za regulamin pracowni i zasady bhp. przy pracy z komputerem. 

Samodzielnie włącza i wyłącza zestaw komputerowy, samodzielnie zapisuje pliki i foldery na dysku 

twardym i dyskietce. Umie zalogować się do sieci komputerowej, Poznał środowisku systemu 

operacyjnego w sposób pozwalający na samodzielną pracę z komputerem. Zna podstawowe funkcje 

edytora tekstu, grafiki oraz arkusza kalkulacyjnego. Samodzielnie obsługuje proste gry komputerowe. 

Wie co to są multimedialne źródła wiedzy i informacji. Dobrze posługuje się myszką. 

 

Ocena dobra: Uczeń oprócz czynności i umiejętności wymienionych w poprzednich punktach potrafi 

ponadto samodzielnie założyć folder, zmienić jego nazwę, przenosić pliki z folderu do folderu, potrafi 

kopiować przenosić wycinać, tworzy struktury katalogów. Dobrze radzi sobie z edytorem grafiki, tekstu, 

zna poszczególne funkcje programu. Samodzielnie formatuje i redaguje proste pisma w edytorze tekstu, 

obsługuje drukarkę przy pomocy nauczyciela. Umie wykorzystać (współpracować) z edytorem tekstu i 

grafiki. Przenosi pliki z programu do programu. Prowadzi samodzielnie proste obliczenia w arkuszu 

kalkulacyjnym. 

 



Ocena bardzo dobra: Zna dobrze zadania i zagadnienia wymienione w poprzednich punktach. Ponadto 

uczeń potrafi zapisywać informacje na dysku twardym w wybranym folderze. Przenosi wybrane 

informacje na dyskietkę i przenosi je do innego komputera, potrafi sformatować dyskietkę. 

Samodzielnie wyszukuje potrzebne informacje w internecie i programach edukacyjnych (encyklopedie 

multimedialne), odtwarza pliki muzyczne na komputerze. Umie zmienić tapetę, datę, godzinę oraz 

ustawić wygaszacz ekranu. Umie podłączyć zestaw komputerowy. 

 

Ocena celująca:  Uczeń opanował wszystkie umiejętności i wiedzę wymaganą w poprzednich punktach 

a ponadto swoimi umiejętnościami praktycznymi i zasobem wiedzy teoretycznej znacznie wybiega poza 

program szkolny. 

 
 



 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA  

Z INFORMATYKI 
 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM



 

 

Kryteria oceniania: 

 

1. Ocena niedostateczna: 

- Uczeń nie spełnia  oczekiwań określonych w programie nauczania przez nauczyciela co 

uniemożliwia mu opanowanie kolejnych partii materiału. 

 

2. Ocena dopuszczająca: 

- Uczeń opanował wiadomości bezwzględnie konieczne do opanowania dalszej części materiału 

przewidzianego w minimum programowym. 

 

3. Ocena dostateczna: 

- Uczeń opanował wiadomości podstawowe. 

 

4. Ocena dobra: 

- Uczeń opanował wiedze rozszerzoną w stosunku do wymagań podstawowych. 

 

5.Ocena bardzo dobra: 

- Uczeń opanował zakres wiedzy dopełniającej. 

 

6.Ocena celująca: 

- Uczeń opanował wiadomości wykraczające poza obowiązujący program nauczania. 

 

 

 

 

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasach szkoły podstawowej 

 

 
Ocena niedostateczna: Uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania lekcjami informatyki, nie bierze 

czynnego udziału w zajęciach lekcyjnych. Nie opanował minimum programowego co uniemożliwia mu 

opanowanie dalszej partii materiału z przedmiotu. 

 

Ocena dopuszczająca: Uczeń zna pobieżnie regulamin pracowni i zasady bhp przy pracy z komputerem, 

umie włączyć i wyłączyć komputer przy pomocy nauczyciela lub innych osób, Otwiera i uruchamia 

podstawowe programy komputerowe, z których korzysta w czasie zajęć lekcyjnych. Potrafi zapisać 

swoją pracę na dysku twardym komputera. 

 

Ocena dostateczna:  Uczeń za regulamin pracowni i zasady bhp. przy pracy z komputerem. 

Samodzielnie włącza i wyłącza zestaw komputerowy, samodzielnie zapisuje pliki i foldery na dysku 

twardym i dyskietce. Umie zalogować się do sieci komputerowej, Poznał środowisku systemu 

operacyjnego w sposób pozwalający na samodzielną pracę z komputerem. Zna podstawowe funkcje 

edytora tekstu, grafiki oraz arkusza kalkulacyjnego. Samodzielnie obsługuje proste gry komputerowe. 

Wie co to są multimedialne źródła wiedzy i informacji. Dobrze posługuje się myszką. 

 

Ocena dobra: Uczeń oprócz czynności i umiejętności wymienionych w poprzednich punktach potrafi 

ponadto samodzielnie założyć folder, zmienić jego nazwę, przenosić pliki z folderu do folderu, potrafi 

kopiować przenosić wycinać, tworzy struktury katalogów. Dobrze radzi sobie z edytorem grafiki, tekstu, 

zna poszczególne funkcje programu. Samodzielnie formatuje i redaguje proste pisma w edytorze tekstu, 

obsługuje drukarkę przy pomocy nauczyciela. Umie wykorzystać (współpracować) z edytorem tekstu i 

grafiki. Przenosi pliki z programu do programu. Prowadzi samodzielnie proste obliczenia w arkuszu 

kalkulacyjnym. 



 

Ocena bardzo dobra: Zna dobrze zadania i zagadnienia wymienione w poprzednich punktach. Ponadto 

uczeń potrafi zapisywać informacje na dysku twardym w wybranym folderze. Przenosi wybrane 

informacje na dyskietkę i przenosi je do innego komputera, potrafi sformatować dyskietkę. 

Samodzielnie wyszukuje potrzebne informacje w internecie i  programach edukacyjnych (encyklopedie 

multimedialne), odtwarza pliki muzyczne na komputerze. Umie zmienić tapetę, datę, godzinę oraz 

ustawić wygaszacz ekranu. Umie podłączyć zestaw komputerowy. 

 

Ocena celująca:  Uczeń opanował wszystkie umiejętności i wiedzę wymaganą w poprzednich punktach 

a ponadto swoimi umiejętnościami praktycznymi i zasobem wiedzy teoretycznej znacznie wybiega poza 

program szkolny. 

 

 

 



 

 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA  

Z PRZYRODY 

 
DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM  

W STOPNIU LEKKIM 



Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania, 

- stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych, 

- samodzielnie korzysta ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 

- odnosi sukcesy w konkursach artystycznych,  

- samodzielnie formułuje wnioski. 

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował zdecydowanie większość programu nauczania, 

- zna podstawowe definicje, pojęcia, reguły,  

- samodzielnie korzysta z poznanych źródeł informacji,  

- samodzielnie wykonuje typowe zadania, 

- samodzielnie czyta i rozumie polecenia. 

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści programu nauczania, 

- zna większość definicji, faktów, pojęć, reguł, 

- korzysta z poznanych źródeł informacji przy pomocy nauczyciela,  

- samodzielnie wykonuje proste zadania. 

 

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował większość podstawowych treści programu nauczania, 

- wykonuje proste zadania przy pomocy nauczyciela, 

- z pomocą nauczyciela wykorzystuje w praktyce poznane reguły i zasady. 

 

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w minimalnym stopniu podstawowe treści programu nauczania. 

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowych treści programu nauczania. 

 

 W czasie zajęć stosowane będą metody aktywne, indywidualizacja zadań, uczenie się                 

przez odwoływanie się do znanych uczniowi sytuacji z życia codziennego. Uczeń będzie uczestniczył w 

pracach grupowych w celu umożliwienia mu udziału w przeprowadzaniu doświadczeń, dyskusji i 

wyciągania wniosków. Ponadto uczeń będzie wcześniej informowany                  o obowiązującym go 

zakresie materiału z danego działu lub treściach, które ma przygotować                  np. do odpowiedzi 

ustnej lub pracy pisemnej, materiał będzie dzielony na mniejsze części w celu ułatwienia zapamiętania. 

Obowiązkowe dla ucznia są prace pisemne typu testy, kartkówki, zadania domowe. Polecenia ustne i 

pisemne są prostą konstrukcją i dodatkowo sprawdzane będzie czy uczeń prawidłowo je zrozumiał. 

Uczeń będzie miał więcej czasu na odpowiedzi ustne w czasie których stosowane będą w miarę potrzeb 

podpowiedzi i pytania naprowadzające a w czasie prac pisemnych nauczyciel będzie podchodził do 

ucznia. Częściej będzie sprawdzany zeszyt lub ćwiczenia ucznia. Uczeń powinien siedzieć w pierwszej 

ławce.  

 

Sposoby oceniania osiągnięć ucznia: 

Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach 

ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie ucznia nauczyciel wykorzystuje stopnie 



szkolne w skali od jeden do sześć oraz ocenę ustną np. pochwała, zachęcenie do dalszej pracy. Ocena 

wystawiania uczniowi jest jawna i uzasadniona oraz zawiera uwagi wskazujące na niedociągnięcia. 

Podstawą do wystawienia ocen są odpowiedzi ustne ucznia, sprawdziany, testy, kartkówki, zadania 

domowe oraz inne zadania np. referat. Przy wystawianiu oceny nauczyciel zwraca uwagę na możliwości 

dziecka, wiedzę i umiejętności, słownictwo, poprawne stosowanie terminów i pojęć, logikę wypowiedzi, 

aktywność ucznia w czasie zajęć, samodzielność, wkład własny ucznia, podejście ucznia do przedmiotu, 

zaangażowanie. Uczeń ma możliwość poprawy ocen z prac pisemnych obejmujących większe partie 

materiału, ma też możliwość zgłoszenia się do odpowiedzi ustnej z przygotowanej, przerobionej partii 

materiału. Inne kryteria postępowania zawarte są w przedmiotowym systemie oceniania.  

 



 

 

 

PRZEDMIOTOWY  

SYSTEM OCENIANIA  

Z KATECHEZY 

  

ORAZ  

 

KRYTERIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH  

W KLASACH 0-VI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  



 

 „Pojęcie oceny w nauce religii jest szerokie, bowiem zastosowania poznanej prawdy w życiu  

i postępów nie można odmierzyć, obliczyć matematycznie. Ocena na katechezie nie dotyczy wyłącznie 

sprawdzania wiadomości, lecz także umiejętności, postawy, zdolności twórczych, rozwoju 

zainteresowań, motywacji do uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli 

odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności 

postępowania z przyjętą wiarą. Życie sakramentalne, choć podlegające trosce na katechezie jest 

wyłączone z oceniania, by nie prowadzić do rytualizmu”
1
. Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 10 maja 

1999r. Nr 41 poz. 413) w paragrafie 1 pkt. 5 stwierdza: Zasady oceniania z religii (etyki) regulują 

odrębne przepisy. Ocena nie jest na katechezie elementem zasadniczym. Ocena z religii musi mieć swój 

odrębny cel, podporządkowany celowi katechezy. Jest nim przybliżenie do Chrystusa. Ocena musi być 

sprawiedliwa, a jednocześnie pobudzająca uczniów do aktywności i twórczej pracy.  

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z KATECHEZY został opracowany na podstawie 

programu nauczania religii zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji 

Episkopatu Polski w Radomiu z dnia 20.09.2001 r. Przedmiotowy System Oceniania z katechezy jest 

zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwiecień 1999 r. oraz ze Statutem Szkoły 

i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WOS) w Szkole Specjalnej nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. 

 

I. Cele PSO 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

2. Kształtowanie motywacji do uczenia się oraz wspieranie aktywności edukacyjnej ucznia. 

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego  

 i duchowego. 

4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,    

 trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Wychowanie do odpowiedzialności ucznia, co w konsekwencji ma prowadzić    

 do samokontroli, samooceny i samokształcenia. 

6. Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym. 

7. Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swego życia. 

8. Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów. 

9. Kształtowanie sumienia. 

10. Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie. 

11. Poczucie przynależności, posiadanie własnego miejsca i odczytywanie własnych zdań  

 w społeczności Kościoła, narodzie, rodzinie, grupie szkolnej i koleżeńskiej. 

12. Świadectwo życia 

 

 

II. Zasady PSO 

1. Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców (opiekunów)  

o wymaganiach edukacyjnych z katechezy wynikających z realizowanego programu 

nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu i do systematycznego odrabiania prac 

domowych. 

                                                           
1 Szpet J.Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 223. 



3. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Są obowiązkowe, jeśli uczeń 

w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien uczynić to w terminie późniejszym, 

uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny dwa razy  

w semestrze, o ile zgłosi ten fakt przed lekcją, to nie ponosi żadnych konsekwencji (oprócz 

znaku -). Nie dotyczy to jednak lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian.  

5. W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły  

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

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

6. Brak pracy domowej, zeszytu odnotowuje się znakiem (-). Trzeci równa się ocenie 

niedostatecznej. 

7. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony 

nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach lub 

usprawiedliwiona dłuższa nieobecność. 

8. Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów. 

9. Na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są informowani 

o przewidywanych ocenach rocznych, czy semestralnych.  

10. Kryteria odpowiadające poszczególnym semestralnym i rocznym stopniom szkolnym zgodne 

są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

 

III. Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasach 0-III:   

1. Krótkie wypowiedzi ustne.  

2. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

3. Prace domowe. 

4. Aktywność ucznia na lekcji.  

5. Śpiew poznanych pieśni, mówienie modlitw.  

6. Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych.  

7. Postawa ucznia do przedmiotu 

 

IV. Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasach IV–VI:  

     1.  Prace pisemne (kartkówki).  

     2. Wypowiedzi ustne.  

     3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

     4. Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.  

     5. Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.  

     6. Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności.  

     7. Rozwijanie postawy religijnej. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

 Prowadzić zeszyt przedmiotowy. 

 Zaliczyć wszystkie kartkówki. 

 Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników.  

 

Nauczyciel ma obowiązek:  

 Powiadomić ucznia o teście wiadomości i umiejętności na 1 tydzień przed terminem. 

 Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, z wynikami testu zapoznać rodziców  

w czasie konsultacji.  

 Udzielać informacji rodzicom i uczniom na temat prac pisemnych.  

 Kilkakrotnie sprawdzić umiejętności ucznia  

 



Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając przy 

tym rodzaj dysfunkcji:  

 

W przypadku dysortografii  

 Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej.  

 

W przypadku dysgrafii:  

 Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń oraz na testach 

i kartkówkach.  

 Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej 

odczytaniem.  

 

W przypadku dysleksji: 

 Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.  

 Wydłużanie czasu pracy. 

 Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń.  

 

Oceny cząstkowe stanowią o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców  

o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami w WSO.  

 

V. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

Poziom podstawowy 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

 Opanował konieczne pojęcia religijne.  

 Prowadzi zeszyt, lecz nieestetycznie i nieczytelnie, brak notatek z lekcji.  

 Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania.  

 Prezentuje mało zadawalający poziom postawy i umiejętności.  

 Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.  

 Czasem angażuje się w pracę grupy.  

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

 Przychodzi przygotowany do zajęć.  

 Prowadzi zeszyt przedmiotowy z uchybieniami w estetyce i czytelności. 

 Notatki zawierają braki. 

 Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, umiejętności.  

 Udziela odpowiedzi bez własnych przemyśleń.  

 Czasem angażuje się w pracę grupy.  

 

Poziom ponadpodstawowy: 

Na ocenę dobrą uczeń: 

 Prowadzi kompletne notatki.  

 Samodzielnie udziela odpowiedzi( nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia).  

 Angażuje się w daną jednostkę lekcyjną.  

 Zajmuje właściwą postawę podczas modlitwy.  

 Opanował materiał programowy z religii.  

 Konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być aktywnym na lekcji.  

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.  

 Prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco.  



 W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać 

całościowej oceny poruszanego zagadnienia.  

 Odznacza się dużą aktywnością na lekcji.  

 Umie współpracować w grupie. 

  

 

Na ocenę celującą uczeń:  

 Postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.  

 Wzorowo prowadzi zeszyt.  

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

zastrzeżeń.  

 Wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się wiadomościami 

wykraczającymi poza program religii. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii  

dla klas 0–VI 

 

 
Załącznik do wymagań programowych poszczególnych klas na poszczególne oceny: 
 

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 
 

KLASA 0 

I. Znajomość modlitw: 

 Znak Krzyża; 

 Modlitwa do Anioła Stróża; 

 Modlitwa Pańska; 

 Pozdrowienie Anielskie; 

II. WIADOMOŚCI 

1. Wyjaśni, kto stworzył świat. 

2. Wyjaśni, kim jest Bóg. 

3. Wyjaśni, czym jest modlitwa. 

4. Wie, że Bóg jest miłością. 

5. Wyjaśni, kim jest Jezus. 

6. Wyjaśni, kim jest Maryja. 

7. Rozpozna wśród książek Pismo Św. 

8. Wyjaśni, czym jest grzech. 

9. Wyjaśni, czym jest chrzest. 

10. Wyjaśni, kim jest Anioł Stróż. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy 

nauczyciela przy odpowiedzi (Znak Krzyża, 

Modlitwa do Anioła Stróża). 
 Często nie ma zeszytu, prowadzi go niestarannie 

i ma braki. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 Zna niektóre modlitwy (Znak Krzyża, 

Modlitwa do Anioła Stróża). 
 Prowadzi zeszyt lub zeszyt ćwiczeń niestarannie 

i ma braki. 

 Wie, że  Bóg Ojciec nas kocha i że przez chrzest 

staliśmy się dziećmi Bożymi. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 Zna większość modlitw (Znak Krzyża, 

Modlitwa Pańska,  Modlitwa do Anioła 

Stróża). 
 Wie, że Bóg kocha ludzi. 

 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi 

Bożymi. 

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń: 

 Zna modlitwy przewidziane programem klasy 0 

(Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie 

Anielskie, Modlitwa do Anioła Stróża). 
 Prowadzi starannie zeszyt ucznia. 

 Na zajęciach wykazuje się aktywnością. 

 Wie, że Bóg kocha nas, przemawia do nas 

w różny sposób. 

 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi 

Bożymi. 

 Wie, czym jest modlitwa. 

 Rozpozna wśród książek Pismo Święte. 

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Podczas zajęć wykazuje się dużą aktywnością. 

 Zna modlitwy przewidziane programem klasy 

zerowej (Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, 

Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do Anioła 

Stróża) oraz Akty wiary, nadziei, miłości i żalu. 

 Wie, że Bóg mówi do nas przez świat, ludzi 

i Jezusa. 

 Wie, że Bóg mówi do nas przez Pismo Święte, 

które czytamy podczas Mszy Świętej. 

 Wie, że Jezus nauczył nas modlitwę Ojcze nasz. 

 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi 

Bożymi (zostaliśmy włączeni do Kościoła). 

 Bardzo starannie prowadzi zeszyt. 

 Wie, że Bóg nas kocha i troszczy się o nas 

każdego dnia. 

 Wie, czym jest modlitwa. 

 Rozpozna wśród książek Pismo Święte. 

 



WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I 
 

 
KLASA I 

I. Znajomość modlitw: 

 Znak Krzyża; 

 Modlitwa Pańska; 

 Pozdrowienie Anielskie; 

 Chwała Ojcu; 

 Dwa przykazania miłości; 

 Modlitwa do Anioła Stróża; 

 Akt wiary, nadziei, miłości i żalu; 

 Pismo Św. Księga Św. 

(wierszyk). 

II. WIADOMOŚCI 

11. Wyjaśni, kto stworzył świat. 

12. Wyjaśni, kim jest Bóg. 

13. Wyjaśni, czym jest modlitwa. 

14. Zna i rozumie przykazania miłości. 

15. Wie, że Bóg jest miłością. 

16. Wyjaśni, kim są aniołowie. 

17. Wyjaśni, kim jest Jezus. 

18. Wyjaśni, kim jest Maryja. 

19. Rozpozna wśród książek Pismo Św. 

20. Wyjaśni, czym jest grzech. 

21. Wyjaśni, czym jest chrzest.  

22. Wyjaśni, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy 

nauczyciela przy odpowiedzi (Znak Krzyża, 

Modlitwa do Anioła Stróża). 

 Często nie ma zeszytu, prowadzi go niestarannie 

i ma braki. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 Zna niektóre modlitwy (Znak Krzyża, 

Modlitwa Pańska,  Modlitwa do Anioła 

Stróża). 
 Prowadzi zeszyt lub zeszyt ćwiczeń niestarannie 

i ma braki. 

 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi 

Bożymi. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 Zna większość modlitw (Modlitwa Pańska,  

Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do Anioła 

Stróża, Akt wiary, Akt żalu, Akt nadziei, Akt 

miłości). 

 Prowadzi zeszyt ucznia (ma braki lub 

niestarannie). 

 Wie, że Bóg przemawia do ludzi. 

 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi 

Bożymi. 

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń: 

 Zna modlitwy przewidziane programem klasy I 

(Modlitwa Pańska,  Pozdrowienie Anielskie, 

Modlitwa do Anioła Stróża, Akt wiary, Akt 

żalu, Akt nadziei, Akt miłości, Chwała Ojcu). 

 Prowadzi starannie zeszyt ucznia. 

 Na zajęciach wykazuje się dużą aktywnością. 

 Wie, że Bóg przemawia do nas w różny sposób. 

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Podczas zajęć wykazuje się dużą aktywnością. 

 Zna modlitwy przewidziane programem klasy 

pierwszej(Modlitwa Pańska,  Pozdrowienie 

Anielskie, Modlitwa do Anioła Stróża, Akt 

wiary, Akt żalu, Akt nadziei, Akt miłości, 

Chwała Ojcu, Dwa przykazania miłości), 

wierszyk Pismo św. księga święta oraz Skład 

Apostolski i Pod Twoją obronę, Któryś za nas 

cierpiał...). 

 Wie, że Bóg mówi do nas przez świat, ludzi 

i Jezusa. 

 Wie, że Bóg mówi do nas przez Pismo Święte, 

które czytamy podczas Mszy świętej. 

 Wie, że Jezus nauczył nas modlitwę Ojcze nasz 

i potrafi wyjaśnić poszczególne wezwania. 

 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi 

Bożymi (zostaliśmy włączeni do Kościoła). 

 Bardzo starannie prowadzi zeszyt. 

 

 

 

 



WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA 

KLASY II 
 

 

KLASA II 

I. MODLITWY 

 

 Odtwarza z pamięci formuły    

     modlitewne: 

 Znak Krzyża; 

 Modlitwa Pańska; 

 Pozdrowienie Anielskie; 

 Chwała Ojcu; 

 10 Przykazań Bożych; 

 Skład Apostolski; 

 Dwa przykazania miłości; 

 Pięć przykazań kościelnych 

 Główne prawdy wiary; 

 Siedem sakramentów świętych; 

 Akt wiary, nadziei, miłości i żalu; 

 Warunki dobrej spowiedzi; 

 Spowiadam się Bogu; 

 Siedem grzechów głównych; 

 Modlitwa za zmarłych; 

 

II. WIADOMOŚCI 

1. Wyjaśni, czym jest modlitwa. 

2. Zna i rozumie dwa przykazania miłości. 

3. Wyjaśni, w jaki sposób Pan Jezus nas zbawił. 

4. Wyjaśni, kim są apostołowie. 

5. Wyjaśni, co to jest cud. 

6. Wyjaśni, czym jest grzech. 

7. Wyjaśni, czym jest chrzest. 

8. Zna i rozumie Przykazania: I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,IX,X. 

9. Zna i rozumie przykazania kościelne. 

10. Wyjaśni, co to są sakramenty  św.  

11. Określi łaskę, jako życie Boże. 

12. Wyjaśni, czym jest Kościół. 

13. Opowie o ustanowieniu  Sakramentów Pokuty i Pojednania. 

14. Objaśni symbol chleba i wina. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi. 

 Odmawia wszelkiej współpracy. 

 Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy. 

 



Ocena dopuszczająca 

Uczeń 

 Często nie ma zeszytu ucznia, ma duże braki w jego prowadzeniu. 

 Zna niektóre modlitwy i wymaga pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (Modlitwa 

Pańska,  Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do Anioła Stróża, Akt wiary, Akt żalu, 

Akt nadziei, Akt miłości, Chwała Ojcu, Dwa przykazania miłości, przykazania Boże i 

przykazania kościelne sakramenty święte).  

 Ma problemy ze znajomością różańca. 

 Ma problemy ze znajomością przebiegu Mszy Św. 

 Wie, że człowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 Prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma braki. 

 Zna niektóre modlitwy(Modlitwa Pańska,  Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do 

Anioła Stróża, Akt wiary, Akt żalu, Akt nadziei, Akt miłości, Chwała Ojcu, Dwa 

przykazania miłości, przykazania Boże i przykazania kościelne sakramenty święte). 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi  sakramentu chrztu św., 

pokuty, Eucharystii, obecności Jezusa podczas Mszy świętej. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 Prowadzi zeszyt. 

 Zna większość modlitwy programowych(Modlitwa Pańska,  Pozdrowienie 

Anielskie, Modlitwa do Anioła Stróża, Akt wiary, Akt żalu, Akt nadziei, Akt 

miłości, Chwała Ojcu, Dwa przykazania miłości, przykazania Boże i przykazania 

kościelne, sakramenty święte, Modlitwy przed i po nauce, Skład Apostolski). 

 Wykazuje się dobrą znajomością dotyczącą różańca, potrafi wyjaśnić przykazania 

Boże, opowiedzieć o sakramentach, do których się przygotowuje, wymienić części 

Mszy Św.  

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 Prowadzi starannie zeszyt ucznia. 

 Zna dobrze modlitwy, które są przewidziane programem klasy II. 

 Jest bardzo aktywny na katechezie. 

 Cechuje go pełna znajomość różańca, Mszy Św., potrafi podać przykłady wyjaśniające 

przykazania Boże, wyjaśnić słowa, znaczenie modlitwy – Skład Apostolski, znaczenie 

sakramentu chrztu św., Komunii św. i pokuty. 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

 Prowadzi bardzo starannie zeszyt ucznia. 

 Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Doskonale zna modlitwy, które są przewidziane programem klasy II. 

 Czyta rozważania, czytania mszalne, śpiewa psalm, czyta modlitwę wiernych. 

 Bierze udział w jasełkach. 

 Bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie miejsca ( 1, 2, 3 i wyróżnienia). 



 Potrafi w formie projektu, prezentacji, przedstawić, historię  zbawienia, Bożych 

przykazań i ich znaczenie, Skład Apostolski, sakrament chrztu św., jaki otrzymał i 

sakramenty Komunii świętej oraz pokuty i pojednania jakiego dostąpi. 

 Zna tajemnice, części różańca i wie jak się odmawia. 
          

 

 

 

 

 



WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII  

DLA KLASY III 
 

 

KLASA III 

 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 Znak Krzyża; 

 Modlitwa Pańska; 

 Pozdrowienie Anielskie; 

 Chwała Ojcu; 

 10 Przykazań Bożych; 

 Skład Apostolski; 

 Dwa przykazania miłości; 

 Pięć przykazań kościelnych 

 Główne prawdy wiary; 

 Siedem sakramentów świętych; 

 Akt wiary, nadziei, miłości i żalu; 

 Warunki dobrej spowiedzi; 

 Spowiedź powszechną;  

 Siedem grzechów głównych; 

 Anioł Pański; 

 Pod Twoją obronę; 

 Różaniec (cztery części);  

 

 

II. WIADOMOŚCI 

1. Wyjaśni, czym jest modlitwa 

2. Zna i rozumie dwa przykazania miłości. 

3. Wyjaśni, czym jest Eucharystia 

      4. Wyjaśni potrzebę regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

5. Wyjaśni, co to jest wspólnota ludzi wierzących. 

6. Wyjaśni, czym jest grzech. 

7. Wyjaśni, czym jest rok liturgiczny; 

8. Zna i rozumie Przykazania Boże; 

9. Wyjaśni, czym jest Pismo Święte. 

10. Wyjaśni, co to są sakramenty Św.  

11. Wyjaśni, czym jest Kościół. 

12. Wyjaśni, kim jest święty. 

13. Zna najważniejsze święta chrześcijańskie. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi. 

 Odmawia wszelkiej współpracy. 

 Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

 Opuszcza lekcje religii. 

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy. 



Ocena dopuszczająca 

Uczeń często nie ma zeszytu ucznia, ma duże braki w jego prowadzeniu  

 Zna niektóre modlitwy i wymaga pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (przykazania 

Boże, przykazania kościelne) 

 Ma problemy ze znajomością różańca. 

 Wie, że człowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. 

 Wie, że Bóg stworzył świat. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 Prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma braki. 

 Zna niektóre modlitwy (przykazania Boże i przykazania kościelne). 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi różańca, Boga, który 

stworzył świat, Jezusa, który nauczał, obecności Jezusa podczas Mszy Św. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 Prowadzi zeszyt. 

 Zna większość modlitwy (Modlitwy przed i po nauce, przykazania Boże i przykazania 

kościelne). 

 Wykazuje się dobrą znajomością dotyczącą różańca, Boga, który stworzył świat, 

Jezusa, który nauczał, obecności Jezusa podczas Mszy Św. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 Prowadzi starannie zeszyt ucznia. 

 Zna modlitwy, które są przewidziane programem klasy III (np. Pod Twoją obronę, 

modlitwy  

przed i po nauce, przykazania Boże i kościelne, błogosławieństwa, Skład Apostolski). 

 Jest bardzo aktywny na katechezie. 

 Cechuje go pełna znajomość różańca, Boga, który stworzył świat, Jezusa, który 

nauczał,  

Ducha Świętego, które jest Pocieszycielem, obecności Jezusa podczas Eucharystii. 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

 Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Czyta rozważania, czytania mszalne, śpiewa psalm, czyta modlitwę wiernych. 

 Bierze udział w jasełkach. 

 Zdobywa kolejne stopnie w Liturgicznej Służbie Ołtarza. 

 Bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie miejsca ( 1, 2, 3 i wyróżnienia). 

 Potrafi w formie projektu, prezentacji, przedstawić, że Bóg stworzył świat, Syn Boży, 

Zbawiciel, został posłany przez Ojca dla ratowania ludzi, Duch Święty jest 

Pocieszycielem i działa w Kościele, wydarzenia związane były z męką, śmiercią na 

krzyżu i zmartwychwstaniem Jezusa. 

 Zna tajemnice, części różańca i wie jak się je odmawia. 



WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII  

DLA KLASY IV 
 

 

KLASA IV 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa 

 Modlitwa różańcowa; 

 

II. WIADOMOŚCI 

 

1. Wyjaśni, czym jest rok liturgiczny i opisze najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego. 

2. Zna religijne znaczenie życia, nauczania i działalności Jezusa. 

3. Wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu i wielkiego postu. 

4. Wyjaśni symbole i znaczenie liturgii Triduum Paschalnego. 

5. Zna księgi Starego i Nowego Testamentu. 

6. Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

7. Uczestniczy we Mszy Św. 

8.  Zna zwyczaje wigilijne. 

 

 Ocena niedostateczna 

Uczeń:  

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej na zajęciach. 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi. 

 Lekceważy przedmiot. 

 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji. 

 Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych. 

 Opuszcza lekcje religii. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 Prowadzi zeszyt. 

 Wykazuje poprawny stosunek do katechezy. 

 Ma problemy ze znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwaniem poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia. 

 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach. 

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela. 

 W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań. 

 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 Wykazuje się podstawową znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania 

poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., znajomością historii zbawienia. 

 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela. 

 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

 Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach. 

 Stara się być aktywny podczas lekcji. 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

 Wykazuje się dobrą znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia. 

 



Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach.  

 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego. 

 Cechuje go pełna znajomość odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracy z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia. 

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

 Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, 

występy- jasełka. 

 Jego postawa moralno- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie 

budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej historię zbawienia, jak zachęcić 

innych do Pisma Św. 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII  

DLA KLASY V 
 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I- IV zawarte w książeczce do nabożeństwa; 

 Modlitwa różańcowa; 

 

II. WIADOMOŚCI 

1. Wyjaśni, czym są obietnice mesjańskie. 

2. Wyjaśni rolę Ewangelii w życiu każdego człowieka. 

3. Wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu. 

4. Opisze postać Jana Chrzciciela. 

5. Zna naukę o Królestwie Bożym. 

6. Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

7. Wyjaśni potrzebę dojrzewania fizycznego, psychicznego i duchowego. 

8. Dobrze zna rok liturgiczny. 

9. Wyjaśni rolę modlitwy w życiu człowieka.(wzór Jezusa). 

  

Ocena niedostateczna 

Uczeń:  

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej na 

zajęciach. 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi. 

 Lekceważy przedmiot.  

 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji. 



 Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych. 

 Opuszcza lekcje religii. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń:  

 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 Prowadzi zeszyt. 

 Wykazuje poprawny stosunek do katechezy. 

 Ma problemy ze znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego 

Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum 

Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa. 

 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach. 

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela. 

 W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań. 

 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 Wykazuje się podstawową znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego 

Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum 

Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa. 

 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez 

nauczyciela. 

 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

 Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach. 

 Stara się być aktywny podczas lekcji. 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

 Wykazuje się dobrą znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego 

Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum 

Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa. 

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez 

ingerencji nauczyciela. 

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego. 

 Cechuje go pełna znajomość różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego 

Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum 

Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa. 

 



Ocena celująca  

Uczeń: 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

 Jego postawa moralno- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek 

do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń. 



WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII 

DLA KLASY VI 

 

 

KLASA VI 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I-V zawarte w książeczce do nabożeństwa. 

 Modlitwa różańcowa. 

 

II. WIADOMOŚCI 

 Opisze działanie Ducha Świętego. 

 Wymieni i wyjaśni dary i owoce życia pierwotnego i dzisiejszego Kościoła. 

 Zna działalność Apostołów– świadków wiary, świętych. 

 Opisze znaczenie sakramentów świętych dla człowieka. 

 Przekaz wiary, wartości i tradycji w rodzinie. 

 Opisze związek wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego i jego kulturą. 

 Znajomość znaczenia biblijnych opowiadań o życiu i działalności św. Piotra i Pawła. 

 Wyjaśni rolę sakramentu chrztu, opisze zadania, jakie stawia ten sakrament wobec 

wierzących. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej  

na zajęciach. 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi. 

 Lekceważy przedmiot. 

 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji. 

 Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.  

 Opuszcza lekcje religii. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 Prowadzi zeszyt.  

 Wykazuje poprawny stosunek do katechezy.  

 Ma problemy ze znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, 

życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. 

w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie. 

 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach.  

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela.  

 W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań. 



 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.  

 Wykazuje się podstawową znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa 

w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha 

Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie.  

 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez 

nauczyciela. 

 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.  

 Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach.  

 Stara się być aktywny podczas lekcji. 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.  

 Wykazuje się dobrą znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa  

w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha 

Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie.  

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce  

bez ingerencji nauczyciela.  

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.  

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego.  

 Cechuje go pełna znajomość historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, 

życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św.  

w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie.  

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.  

 Jego pilność, postawa moralno- etyczna, systematyczność, zainteresowanie, stosunek 

do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.  

 Potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej znajomość 

historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa.       

 

 

VII. Poprawa oceny. 

 

1. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo 

do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.  

2. W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej 

uczeń ma prawo do jej poprawienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 



VIII.     Przewidywane osiągnięcia uczniów 

 

1. Poznanie Chrystusa i Jego nauki oraz budowanie z Nim głębszej więzi. 

2. Opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania katechezy 

na poszczególnych poziomach zgodnie z systemem oceniania. 

3. Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych. 

4. Znajomość omawianych symboli wiary. 

5. Znajomość religijnych korzeni wybranych elementów kultury polskiej. 

6. Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia 

chrześcijańskiego. 

7. Znajomość symboliki liturgicznej. 

8. Aktywne uczestnictwo w Eucharystii. 

9. Znajomość istoty sakramentów. 

10. Zastosowanie wskazań prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych. 

11. Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru 

w oparciu o prawo Boże. 

12.  Analiza poglądów i postaw własnych i innych ludzi. 

13. Znajomość sposobów i rodzajów modlitwy oraz biblijnych wzorów modlitwy. 

14. Umiejętność samodzielnego formułowania modlitw. 

15. Postawa uznania błędu, przeproszenia, dziękczynienia, uwielbienia. 

16. Znajomość biblijnych przykładów odpowiedzi na Boże wezwanie. 

17. Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim. 

18. Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania. 

19. Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie: rodzinnej, kościelnej, 

 koleżeńskiej,   

szkolnej. 

20. Zaangażowanie w różne formy apostolstwa i wolontariatu. 

21. Umiejętność wyrażania własnych opinii. 

22. Postawa akceptacji i tolerancji. 

 

 

IX. Ważne informacje na temat ocenia podczas katechezy. 

- Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 20 VI 2001 r.: 

- „Nr 83. Podstawą wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego 

umiejętności, a także aktywność, pilność i sumienność. Nie powinno się natomiast oceniać 

za udział w praktykach religijnych. Należy, bowiem przyjąć zasadę, obecną też w 

katechezie parafialnej przed 1990 rokiem, że życie religijne jest przedmiotem osądu 

sumienia dokonywanego wobec Boga” 

 

Najważniejsze cele oceniania: 

-  (wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 



słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych) 

 

Cel informacyjny: 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie, 

 informacja o jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, 

 wiedza o skuteczności wybranych metod uczenia się, efektywności procesu 

uczenia, 

 dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 informacja o wkładzie pracy ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków. 

 

Cel motywacyjny: 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

 

Cel diagnozujący: 

 rozpoznanie poziomu uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań 

programowych, 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno - wychowawczej, 

 poprawa efektywności procesu nauczania, 

 dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 

 

 



 

Przedmiotowy system oceniania z religii – kryteria oceniania  

(szkoła podstawowa i gimnazjum) 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

 posiada wiadomości religijne wykraczające poza program nauczania  

i potrafi je zaprezentować, 

 jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje związaną z tematem 

poruszanym na katechezie, 

 jest zawsze przygotowany do zajęć: zeszyt prowadzi na bieżąco, dba o jego staranny 

i estetyczny wygląd, 

 wykonuje zadane prace i ćwiczenia, 

 przynosi niezbędne pomoce, 

 chętnie angażuje się w życie religijne na terenie szkoły i parafii, 

 orientuje się w najważniejszych, bieżących sprawach Kościoła powszechnego 

i lokalnego, korzystając z prasy i programów katolickich. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 potrafi zaprezentować pełen zakres wiadomości religijnych wynikających z programu 

nauczania, 

 jest bardzo aktywny na lekcji, 

 chętnie włącza się w dyskusje związaną z tematem poruszanym na katechezie, 

 jest zawsze przygotowany do zajęć: zeszyt prowadzi starannie i estetycznie, 

 wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce, 

 angażuje się w życie religijne szkoły i parafii, 

 interesuje się sprawami Kościoła Powszechnego i lokalnego, 

 bierze udział w konkursach związanych z katechezą. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował większość wiadomości religijnych wynikających z programu nauczania, 

potrafi je poprawnie zaprezentować, 

 jest przygotowany do zajęć: zeszyt prowadzi na bieżąco, dba o jego staranny wygląd, 

 wykonuje zadane prace i ćwiczenia, 

 przynosi niezbędne pomoce, 

 włącza się w życie religijne szkoły i parafii. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował podstawowe wiadomości religijne wynikające z programu nauczania, 

 jest przygotowany do zajęć: zeszyt prowadzi na bieżąco, dba o jego estetyczny 

wygląd, 

 wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce uczestniczy w życiu religijnym 

szkoły i parafii. 

 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował zaledwie minimum podstawowych wiadomości religijnych przewidzianych 

w programie nauczania, 

 ma istotne braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości czynienia przez niego postępów w ciągu dalszej nauki, 

 nie zawsze jest przygotowany do zajęć: niedbale prowadzi zeszyt, w którym są braki,  

 czasem nie wykonuje niezbędnych prac, 

 sporadycznie uczestniczy w życiu religijnym szkoły i parafii. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 nie opanował nawet minimum podstawowych wiadomości religijnych wynikających 

z programu, 

 nie przygotowuje się do zajęć: nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac,  

 nie uczestniczy w życiu religijnym szkoły i parafii. 

 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM 

         Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez 

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

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowania 

oceny. 

Ocenę ustala się według kryteriów: poznawczego, kształcącego  

i wychowawczego.   

 

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 wynikające 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). 

  

Metody kontroli i ocen: 

1. Konwencjonalne ( bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się materiałami 

katechetycznymi, odpowiedź ustna, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, 

obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.). 

2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola  

i ocena pracy przy pomocy zróżnicowanych zadań). 

  

Sposoby oceniania: 

Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, 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 ze swoją wiarą. 

  

Ocenianie ma na celu: 

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

b)      motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

c)      pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

d)     systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów)  

    o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

Ocenie podlegają: 

1. Pisemne prace (kartkówki) zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki: zakres ich materiału 

powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne, lub materiał podstawowy. 

Odpowiedzi ustne z materiału ostatniej lekcji. 

2. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. 

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

4. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej 

lub pisemnej. 

5. Zeszyt sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz 

w semestrze kompleksowa ocena zeszytu. 

6. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane 

w kartach obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii. 

7. Przygotowanie do poszczególnych katechez. 

8. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 



9. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze 

religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach 

religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną. 

10. Inne formy wskazujące na możliwość oceniania. 

  

Ilość ocen: 

     W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny 

cząstkowe. 

 Poprawianie: 

     Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością 

poprawiania. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się 

bezpośrednio przed wystawieniem oceny semestralnej lub końcowej. Przeprowadza się je 

według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela 

religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej. 

   

Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej: 

Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; 

znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego 

roku szkolnego) z prac pisemnych, dłuższych wypowiedzi, referatów o ile prezentacja ich 

przyjmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym. 

Ustne uzasadnienie oceny semestralnej winno nastąpić na tydzień przed klasyfikacyjną Radą 

Pedagogiczną i być przedstawione uczniowi.  

Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu winna być przekazana 

uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel 

religii przedstawia możliwości podwyższenia proponowanej oceny końcowej z zajęć religii, 

poprzez przystąpienie do egzaminu sprawdzającego.  

  

Oceny cząstkowe, semestralne i końcowo roczne według skali: 

-          celujący (6), 

-          bardzo dobry (5), 

-          dobry (4), 

-          dostateczny (3), 

-          dopuszczający (3),  

-          niedostateczny (1), 

  



Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów  

i minusów. 

  

Wymagania programowe w obrębie poszczególnych poziomów oraz ich zastosowanie 

w określonych ocenach osiągnięć uczniów 

  

Ocena NIEDOSTATECZNA 

 Katechizowany: 

 Wykazuje rażący brak wiedzy programowych. 

 Nie potrafi logicznie powiązać podanych wiadomości. 

 Prezentuje zupełny brak zrozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 

 Nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy. 

 Podczas prezentowania 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 lekcje religii. 

O ocenie niedostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, postawy i braki 

obserwowane u ucznia. 

 

Wymagania konieczne 

  

Uwarunkowania osiągnięcia oceny DOPUSZCZAJĄCEJ 

  

Katechizowany: 

 Opanował konieczne pojęcia religijne. 

 Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe. 

 Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności. 



 Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 

 Brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk. 

 Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazujące niepoprawny 

styl wypowiedzi, ma trudności z wysławianiem się. 

 Prowadzi zeszyt. 

 Ma problemy ze znajomością pacierza. 

 Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

 Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane 

dla danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości  

i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne  

w funkcjonowaniu szkolnym i poza szkolnym. 

O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, postawy i braki 

obserwowane u ucznia. 

  

Wymagania podstawowe 

 Uwarunkowania osiągnięcia oceny DOSTATECZNEJ 

 Katechizowany: 

 Opanował łatwe całkowicie niezbędne wiadomości, postawy  i umiejętności. 

 Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami, które łączy w logiczne związki. 

 Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska 

z pomocą nauczyciela. 

 Przy pomocy nauczyciela potrafi wykorzystać wiadomości do celów praktycznych 

i teoretycznych. 

 W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 

 Prezentuje słabą kondensację wypowiedzi. 

 Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

 W jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek i prac domowych. 

 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości 

i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości 



i umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą 

do pomyślnego dalszego uczenia się. 

O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego 

ucznia. 

  

Wymagania rozszerzające 

 Uwarunkowania osiągnięcia 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 podane 

przez nauczyciela. 

 Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych. 

 Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

 W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe. 

 Podczas lekcji posiada określone pomoce (zeszyt i inne) i korzysta z nich. 

 Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

 Jest zainteresowany przedmiotem. 

 Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego. 

 Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

 Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

 Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne 

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

O ocenie dobrej mogą decydować także inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące 

go do tej oceny.  

  



Wymagania dopełniające  

 Uwarunkowania osiągnięcia 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. 

 Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela 

programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających 

samodzielności. 

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

kwalifikujące do tej oceny. 

  

Wymagania ponadprogramowe 

Uwarunkowania osiągnięcia 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 logiczne związki. 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się 

terminologią przedmiotową i inną. 

 Angażuje się w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce 

katechetyczne itp. 

 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.  

 Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania 

edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą 

samodzielność. 

Na ocenę celującą mogą wskazywać również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, 

kwalifikujące do tej oceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


