Uczeń ma prawo do:
1. informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2. posiadania pełnej wiedzy o kryteriach ocen z przedmiotów i z zachowania,
3. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
4. swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich,
5. korzystania z pomocy doraźnej w nauce,
6. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -wychowawczym,
7. noszenia emblematu Zespołu lub szkoły wchodzącej w jego skład,
8. nietykalności osobistej,
9. bezpiecznych warunków nauki i pobytu w szkole, ochrony przed formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
10. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami,
11. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, zawodowego i pomocy lekarskiej,
12. korzystania z pomocy finansowej i stypendialnej udzielanej na podstawie odrębnego regulaminu,
13. reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach i zawodach,
14. wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową oraz prawo zrzeszenia się w organizacjach działających w Zespole.
W razie nieprzestrzegania praw ucznia, uczeń ma prawo zgłosić skargę do Samorządu uczniowskiego lub wychowawcy. Sprawy nierozstrzygnięte przez
Samorząd Uczniowski lub wychowawcę kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
Uczeń ma obowiązek:
1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu Zespołu,
2. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole,
3. zmieniać obuwie przy wejściu do budynków szkolnych,
4. wystrzegać się szkodliwych nałogów,
5. naprawiać wyrządzone w Zespole szkody materialne,
6. przestrzegać zasad kultury współżycia,
7. dbać o honor Zespołu i tradycję wchodzących w jego skład szkół,
8. podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu,
9. zachowywać określony w niniejszym Statucie tryb rozwiązywania spraw spornych, gdy nie ma możliwości polubownego załatwienia problemów,
10. okazywać nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Zespołu i osobom
starszym szacunek poprzez społecznie akceptowane formy zachowywania się i postępowania.
11. dbać o czysty , estetyczny i stosowny do zajęć ubiór szkolny oraz fryzurę (wykluczony makijaż , farbowanie włosów , zbyt skąpy i wyzywający strój;
w przypadku dziewcząt dopuszczalna jedna para kolczyków w tradycyjnych miejscach – dół ucha , chłopcy nie noszą kolczyków)
- przychodzić na święta szkolne (początek i zakończenie roku szkolnego) w stroju galowym (dziewczęta – biała bluzka , ciemna spódniczka lub spodnie ,
chłopcy
- koszula , ciemne spodnie lub garnitur)
- nosić czyste obuwie zastępcze na białych podeszwach
- nosić identyfikator na terenie szkoły (nie dotyczy imprez rozrywkowych np. dyskotek Dnia Dziecka itp.) oraz obowiązujący jednolity strój.
12. nieużywania w czasie zajęć lekcyjnych prywatnych urządzeń elektronicznych np.: telefony komórkowe , walkmany , dyktafony itp.)
W Zespole Szkół ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności:
Rodzice ucznia mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w terminie siedmiu dni od zakończenia nieobecności;
1. zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów;
2. zwolnienie dokonywane przez rodziców lub prawnych opiekunów winno mieć formę pisemną w dzienniczku ucznia. W przypadku kontaktu telefonicznego
lub osobistego należy żądać pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica lub prawnego opiekuna;
Zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wychowawca klasy lub dyrekcja. W wypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora, zastępcy Dyrektora i wychowawcy
uczeń może być zwolniony z danej lekcji przez nauczyciela prowadzącego, który dokonuje stosownej adnotacji na piśmie rodzica i przekazuje je
wychowawcy klasy.
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
W Zespole Szkół ustala się następujące ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych na
ocenie bieżącej i ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub końcoworocznej:

poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) Posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne
uzdolnienia. Proponuje rozwiązania nietypowe.
b) Jest laureatem olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu regionalnym lub wojewódzkim
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) Wykazuje wielką szczegółowość wiedzy i opanowanie pełnego zakresu umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej
klasie.
b) Bezbłędnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
nauczania.
c) Umie korzystać z różnych źródeł informacji.
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń który:
a) Posiadł wiedze i umiejętności wykraczające poza podstawy programowe. Poprawnie stosuje wiadomości i rozwiązuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne i praktyczne.
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który:
a) Opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w danej klasie. Rozwiązuje większość typowych zadań teoretycznych
i praktycznych czasem przy pomocy nauczyciela z wyjątkiem prac pisemnych sprawdzających.
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) Ma braki w opanowaniu materiału programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego zajęcia
edukacyjnego w ciągu dalszej nauki.
b) Rozwiązuje zadania o niskim stopniu trudności przy częstej pomocy nauczyciela.
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) Nie posiadł kompetencji określonych podstawą programową w danej klasie, a braku uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego zajęcia
edukacyjnego.
b) Nie potrafi korzystać z pomocy nauczyciela.
7. Dopuszcza się stosowanie skali ocen bieżących(tylko) (+) i (-) w przypadkach gdy:
a) (+) uczeń nieznacznie przekracza wymagania na dany stopień
b) (-) uczeń nieznacznie niedopełnia wymagań przewidzianych na dany stopień.
Szczegółowe kryteria stawiania (+) i (-) określają przedmiotowe systemy oceniania.
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8. Czas przewidziany na poprawę sprawdzianów wiadomości i umiejętności, testów, klasówek, kartkówek wynosi dwa tygodnie. W przypadku zdarzeń
losowych (przyczyn niezależnych od nauczyciela) termin może być wydłużony po uprzednim poinformowaniu ucznia.
9. Oznaczenia stosowane przy ocenach bieżących:
a) bz-brak zadania,
b) bp-brak podręcznika, pomocy
c) bc-brak ćwiczeń,
d) z-brak zeszytu,
e) np-nieprzygotowanie,
f) (+) aktywność na lekcji
g) (-) brak aktywności na lekcji
h) „O” nieobecność
Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele
poszczególnych przedmiotów (bloków, zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom
(prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego.

W Zespole Szkół ustala się następujące zasady i kryteria oceniania zachowania:
Kryteria oceniania zachowania

Punktacja

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
- Odrabianie zadań domowych
- Systematyczne przygotowywanie się do lekcji
- Przestrzeganie regulaminu szkolnego
- Usprawiedliwianie nieobecności w ustalonym terminie

6; -4
6; -4
6; -4
6; -4

2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
- Pełnienie funkcji w szkole, klasie, środowisku
- Prace społeczne na rzecz klasy środowiska (potwierdzone wpisem w dzienniczku)
- Pomoc koleżeńska i kolegom
- Sposób bycia i postawa godna naśladowania

6; -4
6; -4
6; -4
6; -4

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły
- Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań
- Udział w olimpiadach , konkursach, zawodach sportowych
- Przygotowywanie uroczystości szkolnych i środowiskowych

6; -4
6; -4
6; -4

4. Godne kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią
- Dbałość o piękno mowy ojczystej
- Okazywanie szacunku innym osobom
-Zachowywanie się na lekcjach , przerwach, w drodze do i ze szkoły oraz wycieczkach
szkolnych
- Poszanowanie mienia szkolnego i pracy innych ludzi

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
- Przestrzeganie zasad BHP
- Nieszkodzenie własnemu zdrowiu przez stosowanie szkodliwych nałogów

6; -4
6; -4
6; -4
6; -4

6; -4
6; -4

Ocenianie zachowania przeprowadzone jest według następujących zasad:
1. Zachowanie ucznia podlega bieżącej punktowej ocenie według kryteriów
2. Punkty zdobywane przez uczniów na bieżąco odnotowywane są w dzienniczku ucznia przez nauczycieli i wychowawcę.
3. Dwa razy w semestrze (listopad, styczeń, kwiecień, czerwiec) wychowawca, samorząd klasowy oraz mężowie zaufania dokonują oceny zachowania
uczniów zgodnie z kartą oceny zachowania, oraz samoocena ucznia.
4. Śródroczną i roczna ocenę klasyfikacyjna zachowania, ustala się według następującej skali:
- wzorowe; - 112-100 pkt.
- bardzo dobre; - 99-80 pkt.
- dobre - 79-60 pkt.
- poprawne; - 59-30 pkt.
- nieodpowiednie; - 29-6 pkt.
- naganne; - poniżej 6 pkt.
5 Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
6 Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole
po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
7 Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
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Odwoływanie się od proponowanej oceny, egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny
1.Jeżeli po otrzymaniu informacji o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych rodzice są zdania, że któraś z nich jest zaniżona w stosunku do ocen bieżących,
maja prawo zwrócić się w formie pisemnej do nauczyciela przedmiotu z prośbą o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności dziecka.
2.Uczeń zwracający się z prośbą o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności musi spełniać następujące warunki:
a)wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione
b)uczeń prowadzi na bieżąco zeszyt przedmiotowy
c)uczeń systematycznie odrabiał zadania domowe
d)1/3 ocen z odpowiedzi ustnych odpowiada ocenie , którą uczeń chce uzyskać
e)50% prac pisemnych zaliczył na ocenę , którą uczeń chce uzyskać
f)uczeń wykonał pracę terminową z danego przedmiotu
3.Sprawdzian przeprowadza się na pisemną, rzeczowo uzasadnioną prośbę ucznia lub jego rodziców, w której jest wskazana ocena, o którą się ubiega uczeń.
4.Złożenie prośby do nauczyciela przedmiotu winno nastąpić na drugi dzień po przekazaniu informacji o proponowanej ocenie.
5.Termin sprawdzianu ustala dyrektor szkoły wraz z nauczycielem przedmiotu oraz wychowawcą klasy, który informuje ucznia o terminie sprawdzianu.
6.Sprawdzian przeprowadza się nie później niż jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
7.Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin ma
przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
8.Pytania na sprawdzian przygotowuje nauczyciel przedmiotu, a stopień trudności zadań odpowiada kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.
9.Uczeń otrzymuje ocenę o którą wnioskował w przypadku poprawnego rozwiązania 75% zadań zawartych na sprawdzianie.
10.Ustalona w wyniku sprawdzianu ocena jest ostateczna.
Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna)
z zajęć edukacyjnych lub roczna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia
należy zgłosić w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
1. W powyższym przypadku dyrektor powołuje komisję, która stwierdza czy ocena została ustalona niezgodnie z przepisami, a następnie przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku oceny z zachowania
komisja ustala tę ocenę w drodze głosowania.
2. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma
prawo zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
przedmiotów.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniuferii letnich. O terminie egzaminu informuje ucznia i jego
rodziców przewodniczący komisji poprawkowej.
- jeżeli uczeń mający poprawkę z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w egzaminie poprawkowym dyrektor szkoły ustala dodatkowy termin egzaminu poprawkowego w porozumieniu z
rodzicami.
W skład komisji poprawkowej wchodzą:
- dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu -jako egzaminujący,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jakoczłonek,
- przedstawiciel rady rodziców - na wniosek rodziców ucznia - jako obserwator.
4. Pytania do egzaminu poprawkowego opracowuje nauczyciel prowadzący danezajęcia edukacyjne.
5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej
6. Ocenę z egzaminu poprawkowego ustala nauczyciel egzaminator, a zatwierdza komisja poprzez jawne głosowanie.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego członek komisji sporządza protokół.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do następnej klasy z zastrzeżeniem pkt.9
9. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych zajęćedukacyjnych uwzględniając jego możliwości edukacyjne.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
1.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2.
Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

Ogólne kryteria ocen z języka polskiego dla klas I -III

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I
SŁUCHANIE
Na poziomie podstawowym uczeń:
♦ uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela,
♦ wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi, słucha nagrania wzorcowej recytacji,
♦ określa tematykę wysłuchanego utworu,
♦ rozumie polecenia,
♦ wymienia informacje zawarte w wysłuchanym tekście,
♦ rozróżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym,
♦ rozpoznaje smutek, radość, kpinę, ironię jako wyrazy intencji wypowiedzi.
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
♦ słucha i rozumie wypowiedzi kolegów oraz nauczyciela jako aktywny uczestnik sytuacji komunikacyjnej, zwłaszcza w czasie pracy grupowej,
♦ słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich, dostrzega środki wyrazu artystycznego tekstu oraz sposobu jego prezentacji,
♦ selekcjonuje informacje z wysłuchanego tekstu,
♦ rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego tekstu.
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
Na poziomie podstawowym uczeń:
♦ czyta teksty współczesne i dawne,
♦ odczytuje tekst na poziomie dosłownym, rozpoznaje i wybiera z tekstu najważniejsze informacje,
♦ rozpoznaje nadawcę i adresata wypowiedzi,

3

♦ dostrzega różnorodne motywy postępowania bohaterów,
♦ w odczytywanym utworze rozpoznaje podstawowe wartości, takie jak przyjaźń, wierność, patriotyzm,
♦ czyta utwory liryczne i nazywa cechy liryki jako rodzaju literackiego,
♦ odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora tekstu,
♦ nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi,
♦ rozpoznaje obrazy poetyckie,
♦ rozróżnia takie gatunki poezji, jak pieśń, hymn, fraszka,
♦ rozpoznaje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,
♦ odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości,
♦ rozumie znaczenie terminów realizm i fantastyka,
♦ zna cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania,
♦ rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,
♦ rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu,
♦ zna cechy literatury dydaktycznej,
♦ rozpoznaje cechy gatunkowe bajki i ballady,
♦ rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego,
♦ rozumie podstawowe terminy związane z dramatem,
♦ wyszukuje potrzebne informacje w encyklopedii i słownikach (ortograficznym, języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów bliskoznacznych),
♦ wyszukuje informacje w spisie treści, indeksie, przypisach,
♦ odróżnia teksty publicystyczne od innych tekstów,
♦ wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym oraz prawnym,
♦ rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej,
♦ identyfikuje symbole występujące w malarstwie,
♦ rozumie znaczenie terminów adaptacja filmowa i adaptacja teatralna,
♦ dostrzega funkcje pozajęzykowych środków wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej, rozumie rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie
powstawania filmu lub przedstawienia teatralnego,
♦ rozpoznaje związki między dziełem literackim a plastycznym,
♦ wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim,
♦ odróżnia teksty groteskowe od innego rodzaju utworów.
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
♦ płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, akcentowania i intonacji, oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną,
a także organizację rytmiczną utworu poetyckiego,
♦ próbuje interpretować głosowo czytany lub wygłaszany z pamięci tekst,
♦ odczytuje tekst na poziomie metajęzykowym,
♦ określa funkcję przeczytanego tekstu,
♦ określa nadawcę i odbiorcę wypowiedzi,
♦ wyjaśnia tytuł utworu,
♦ wyjaśnia motywy postępowania bohaterów, wartościuje ich zachowania i postawy w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych,
dostrzega perswazję i wartościowanie w czytanym tekście,
określa cechy liryki jako rodzaju literackiego i ilustruje je na przykładach,
♦ wskazuje średniówkę w wierszu sylabicznym,
♦ określa funkcję środków artystycznego wyrazu, takich jak epitet, porównanie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, pytanie retoryczne, symbol,
alegoria,
♦ analizuje wyodrębnione obrazy poetyckie,
♦ rozpoznaje i analizuje cechy gatunkowe pieśni, hymnu,
♦ analizuje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego utworu,
♦ posługuje się terminami realizm i fantastyka,
♦ uzasadnia przynależność gatunkową przykładowej noweli, powieści, opowiadania,
♦ wskazuje w balladzie elementy typowe dla różnych rodzajów literackich,
♦ posługuje się terminami związanymi z dramatem jako rodzajem literackim,
♦ korzysta z encyklopedii i słowników (ortograficznego, języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów bliskoznacznych),
♦ posługuje się spisem treści, indeksem, przypisami,
♦ uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki,
♦ posługuje się informacją wyszukaną w tekście popularnonaukowym i prawnym,
♦ analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej,
♦ interpretuje symbole występujące w malarstwie,
♦ posługuje się terminami adaptacja filmowa i adaptacja teatralna,
♦ określa funkcję pozajęzykowych środków wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej,
określa rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania filmu lub przedstawienia teatralnego,
♦ wyjaśnia związki między dziełem literackim a plastycznym,
♦ analizuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim,
♦ wyróżnia elementy groteskowe w utworze.
MÓWIENIE
Na poziomie podstawowym uczeń:
♦ wypowiada się na podany temat,
♦ zachowuje trójdzielną kompozycję wypowiedzi,
♦ unika zbędnych powtórzeń wyrazowych,
♦ dba o poprawność gramatyczną wypowiedzi,
♦ zna zasady poprawnej wymowy,
♦ stosuje się do zasad poprawnego akcentowania wyrazów i zdań,
♦ wyraża własne zdanie i popiera je argumentami,
♦ rozróżnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach mówienia,
♦ uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury,
♦ opisuje wygląd postaci, przedmiotu, krajobraz, sytuację,
♦ opowiada treść utworu jedno- i wielowątkowego,
♦ streszcza tekst literacki i popularnonaukowy według wcześniej przygotowanego planu,
♦ opisuje cechy postaci fikcyjnej,
♦ nazywa uczucia własne i bohaterów literackich,
♦ dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację,
♦ wygłasza z pamięci tekst poetycki i stosuje się do zasad interpunkcji oraz intonacji zdaniowej,
♦ wywiązuje się z zaplanowanych zadań związanych z przygotowaniem inscenizacji wybranego utworu,
♦ uczestniczy w omówieniu recytacji własnej i kolegów.
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Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
♦ płynnie mówi na podany temat, zachowując spójność i logikę wypowiedzi,
♦ świadomie porządkuje treści zgodnie z trójdzielną kompozycją wypowiedzi,
♦ stosuje zasady poprawności stylistycznej, językowej,
♦ wyraźnie i poprawnie wymawia wyrazy,
♦ poprawnie akcentuje wyrazy i zdania,
♦ uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentów,
♦ dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach mówienia,
♦ aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środków językowych wyrażających stosunek mówiącego do przedstawianych treści i nawiązując do
wypowiedzi przedmówców,
♦ posługuje się opisem postaci, krajobrazu, sytuacji,
♦ dobiera odpowiednie środki językowe, opowiada treść utworu,
♦ charakteryzując postać fikcyjną, ocenia jej postawę i wyjaśnia motywy działania,
♦ analizuje uczucia własne i bohaterów literackich,
♦ świadomie wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi ustnej,
♦ próbuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez prawidłowe stosowanie pauz w tekście zawierającym przerzutnie,
♦ aktywnie i twórczo uczestniczy w przygotowaniu planu inscenizacji wybranego utworu oraz jego realizacji,
krytycznie, rzeczowo omawia i ocenia recytację własną oraz kolegów.
PISANIE
Na poziomie podstawowym uczeń:
♦ tworzy plan dłuższej wypowiedzi,
♦ pisze na podany temat, starając się zachować przejrzystą kompozycję logicznej i spójnej wypowiedzi,
♦ stosuje akapity,
♦ stara się zachować poprawność językową tworzonego tekstu,
♦ dba o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
♦ układa tekst, który zawiera prośbę, przeprosiny,
♦ uzasadnia swoje zdanie,
♦ redaguje opis postaci, krajobrazu, list prywatny, kartkę z dziennika, notatkę, streszczenie, zaproszenie, ogłoszenie, przepis kulinarny,
♦ pisze opowiadanie odtwórcze i opowiadanie twórcze z dialogiem,
♦ potrafi zastosować narrację pierwszo- i trzecioosobową,
♦ opisuje postaci rzeczywiste i fikcyjne,
♦ z pomocą nauczyciela opisuje dzieło malarskie,
♦ układa tekst o trójdzielnej kompozycji na tematy mu bliskie, w którym uzasadnia własne zdanie,
♦ zna słownictwo oceniające i wyrazy modalne precyzujące stosunek piszącego do wyrażanych treści.
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
pisze wypowiedź logiczną, spójną, przejrzystą pod względem kompozycyjnym i poprawną pod względem językowym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym,
♦ dobierając odpowiednie słownictwo, tworzy tekst wyrażający intencję nadawcy, np. prośbę, przeprosiny,
♦ posługuje się odpowiednimi argumentami i przykładami w celu uzasadnienia własnego zdania,
♦ posługując się odpowiednim słownictwem, redaguje opis, rozprawkę, charakterystykę postaci, kartkę z pamiętnika, recenzję, sprawozdanie, pisma
użytkowe, m.in. instrukcje, notatkę w postaci tekstu ciągłego, tabeli, wykresu, mapy pamięci, planu (także dwustopniowego),
♦ przekształca tekst epicki w scenopis filmowy.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
SŁUCHANIE
♦ uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela,
♦ wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi, słucha nagrania wzorcowej recytacji,
♦ mówi na temat najważniejszych treści wysłuchanego utworu,
♦ rozumie polecenia,
♦ rozpoznaje fragmenty informacyjne i perswazyjne w wysłuchanym tekście,
♦ rozpoznaje smutek, radość jako wyraz intencji wypowiedzi.
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
♦ czyta teksty współczesne i dawne,
♦ odczytuje tekst na poziomie dosłownym, rozpoznaje w tekście najważniejsze informacje,
♦ wskazuje nadawcę i adresata wypowiedzi,
♦ dostrzega różne motywy postępowania bohaterów,
♦ odczytując sens utworu, dostrzega podstawowe wartości, takie jak przyjaźń, wierność, patriotyzm,
♦ czyta utwory liryczne i zna cechy liryki jako rodzaju literackiego,
♦ odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora tekstu,
♦ zna podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi,
♦ rozpoznaje obrazy poetyckie w utworze,
♦ zna cechy pieśni, hymnu,
♦ wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,
♦ wie, czym się różni fikcja literacka od rzeczywistości,
♦ zna cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania,
♦ rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,
♦ rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu,
♦ zna cechy gatunkowe bajki,
♦ odróżnia dramat od innych rodzajów literackich,
♦ wyszukuje informacje w encyklopedii i słowniku ortograficznym oraz słowniku języka polskiego,
♦ posługuje się spisem treści,
♦ wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym,
♦ dostrzega symbole występujące w malarstwie,
♦ zna terminy adaptacja filmowa i adaptacja teatralna,
♦ wymienia osoby uczestniczące w procesie powstawania przedstawienia teatralnego oraz filmu (reżyser, aktor, scenograf, charakteryzator),
♦ zauważa związki między dziełem literackim a dziełem plastycznym,
♦ rozróżnia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim.
MÓWIENIE
♦ wypowiada się na podany temat,
♦ unika zbędnych powtórzeń wyrazowych,
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

unika błędów gramatycznych,
zna zasady poprawnej wymowy,
zna zasady poprawnego akcentowania wyrazów i zdań,
podejmuje próby uczestniczenia w dyskusji,
opisuje wygląd postaci, przedmiotu, krajobraz,
opowiada treść utworu,
streszcza prosty tekst literacki lub popularnonaukowy,
podaje cechy postaci fikcyjnej,
mówi o uczuciach własnych i postaci literackich,
wygłasza z pamięci tekst poetycki,
bierze udział w przygotowaniu inscenizacji wybranego utworu.

PISANIE
tworzy plan dłuższej wypowiedzi,
♦ pisze na temat,
♦ stara się zachować poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną tekstu,
♦ stara się o estetyczny zapis wypowiedzi,
♦ układa tekst, który zawiera prośbę, przeprosiny,
♦ podejmuje próbę opisu postaci i krajobrazu, pisze list prywatny, kartkę z dziennika, prostą notatkę, streszczenie,
♦ wyraża swoje zdanie,
♦ pisze opowiadanie odtwórcze i twórcze, wie, jak umieścić dialog w tekście,
♦ opisuje postaci rzeczywiste i fikcyjne,
♦ rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,
♦ opisuje elementy dzieła malarskiego,
♦ układa tekst o trójdzielnej kompozycji na bliskie mu tematy.
NAUKA O JĘZYKU
♦ stosuje wiedzę językową w zakresie:
- fonetyki (zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega
zjawisko upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych),
- słowotwórstwa i słownictwa (wie, czym jest podstawa słowotwórcza, for-mant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie różnicę między wyrazem pokrewnym a
bliskoznacznym),
- fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy; poprawnie zapisuje nazwy własne; stara się poprawnie używać różnych form rzeczowników,
stopniuje przymiotniki, poprawnie używa liczebników w datach, stara się
używać zaimków; łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą spójników, stosuje wypowiedzenia wykrzyknikowe), - składni (rozróżnia zdanie i równoważnik
zdania; ma świadomość logicznej budowy wypowiedzenia pojedynczego i z pomocą nauczyciela dokonuje jego rozbioru logicznego; określa formę
gramatyczną wyrazów w zdaniu, odróżnia zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie),
♦ świadomie wzbogaca zasób własnego słownictwa o przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
SŁUCHANIE
♦ świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej przez uważne słuchanie wypowiedzi innych jej uczestników,
♦ żywo reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela, m.in. prosi o jej powtórzenie, uzupełnienie, wyjaśnienie,
♦ określa tematykę wysłuchanego utworu,
♦ rozróżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym,
♦ wybiera potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu,
♦ rozpoznaje kpinę i ironię jako wyraz intencji wypowiedzi.
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
♦ podejmuje próby odczytania różnych tekstów współczesnych i dawnych na poziomie przenośnym,
wybiera z tekstu najważniejsze informacje,
♦ określa nadawcę i adresata wypowiedzi,
♦ nazywa różne motywy postępowania bohaterów,
♦ odczytując sens utworu, odwołuje się do podstawowych wartości, takich jak przyjaźń, wierność, patriotyzm,
♦ nazywa cechy liryki jako rodzaju literackiego, identyfikuje je w tekście poetyckim,
♦ określa osobę mówiącą w wierszu,
♦ nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, potrafi wskazać w tekście epitet, przenośnię, porównanie,
♦ wyodrębnia w tekście obrazy poetyckie,
♦ rozróżnia takie gatunki poezji, jak pieśń, hymn,
♦ identyfikuje elementy świata przedstawionego w utworze,
♦ odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości,
♦ rozumie znaczenie terminów realizm i fantastyka,
♦ odróżnia cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania,
♦ podaje przykłady utworów należących do literatury dydaktycznej,
♦ zna cechy literatury dydaktycznej, wymienia cechy bajki i ballady,
♦ zna cechy dramatu jako gatunku literackiego i rozumie podstawowe terminy związane z dramatem,
♦ wyszukuje potrzebne informacje w encyklopedii, słowniku ortograficznym, języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych i wyrazów obcych,
♦ wyszukuje informacje w spisie treści, indeksie i przypisach,
♦ odróżnia teksty publicystyczne od innych tekstów,
♦ wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym oraz prawnym,
♦ rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej,
♦ identyfikuje symbole występujące w malarstwie,
♦ dostrzega funkcje środków pozajęzykowych w sztuce teatralnej i filmie,
♦ rozumie rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania filmu i przedstawienia teatralnego,
♦ rozpoznaje związki między dziełem literackim a plastycznym,
♦ wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim,
♦ odróżnia teksty groteskowe od innego rodzaju utworów.
MÓWIENIE
♦ wypowiadając się, podejmuje temat, wyraża własne zdanie i podaje argumenty na poparcie własnego stanowiska,
zachowuje trójdzielną kompozycję dłuższej wypowiedzi,
♦ dba o poprawność językową i stylistyczną,
♦ stara się stosować do zasad poprawnej wymowy oraz norm dotyczących akcentowania wyrazów i zdań,
♦ rozróżnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach mówienia,
♦ uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury,
♦ dobierając odpowiednie słownictwo, opisuje wygląd postaci, przedmiotu, krajobraz, sytuację,
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

płynnie opowiada treść utworu jedno- i wielowątkowego,
streszcza tekst literacki i popularnonaukowy według wcześniej przygotowanego planu,
opisuje cechy postaci fikcyjnej,
nazywa uczucia własne i bohaterów literackich,
dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację,
wygłasza z pamięci tekst poetycki i stosuje się do zasad interpunkcji oraz intonacji zdaniowej,
wywiązuje się z zaplanowanych zadań związanych z przygotowaniem inscenizacji wybranego utworu,
uczestniczy w omówieniu recytacji własnej i kolegów.

PISANIE
♦ pisze na temat, starając się zachować przejrzystą kompozycję logicznej i spójnej wypowiedzi,
♦ stosuje akapity,
♦ stara się zachować poprawność językową tworzonego tekstu,
♦ wykazuje dbałość o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
♦ uzasadnia swoje zdanie,
♦ redaguje opis postaci, krajobrazu, list prywatny, kartkę z dziennika, notatkę, streszczenie, zaproszenie, ogłoszenie, przepis kulinarny,
♦ pisze opowiadanie odtwórcze i opowiadanie twórcze z dialogiem,
♦ stosuje narrację pierwszo- i trzecioosobową,
♦ opisuje postaci fikcyjne i rzeczywiste,
♦ z pomocą nauczyciela opisuje dzieło malarskie,
♦ układa tekst o trójdzielnej kompozycji, w którym uzasadnia własne zdanie,
♦ zna słownictwo oceniające i wyrazy modalne precyzujące stosunek piszącego do wyrażanych treści.
NAUKA O JĘZYKU
♦ stosuje wiedzę językową w zakresie:
- fonetyki (wymienia narządy mowy; rozumie różnicę między głoską a literą, identyfikuje samogłoski i spółgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne,
nosowe; zna funkcje głoski i; wskazuje zjawisko upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych),
- słowotwórstwa i słownictwa (rozpoznaje wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo; wskazuje podstawę słowotwórczą, formant, rdzeń; rozpoznaje
wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów, odróżnia wyrazy pokrewne od bliskoznacznych; stara się prawidłowo zapisywać przedrostki zakończone w
pisowni na literę będącą odpowiednikiem spółgłoski dźwięcznej),
- fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy; poprawnie zapisuje nazwy własne; stara się używać poprawnych form rzeczowników,
przymiotników, liczebników, zaimków; rozróżnia zaimki rzeczowne, przymiotne, przysłowne, liczebne; łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą
spójników, stosuje właściwą interpunkcję w wypowiedzeniach),
- składni (dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania; rozróżnia zdanie i równoważnik zdania; rozumie różnicę między zdaniem złożonym
współrzędnie i podrzędnie; zna typy tych zadań, stara się stosować do zasad interpunkcji),
♦ zna sposoby wzbogacania zasobu własnego słownictwa.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
SŁUCHANIE
♦ słucha i rozumie wypowiedzi kolegów oraz nauczyciela, dzięki czemu uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej,
♦ słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega środki wyrazu artystycznego tekstu,
♦ selekcjonuje informacje z wysłuchanego tekstu,
♦ analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego utworu.
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
♦ płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, akcentowania i intonacji,
♦ odczytuje tekst na poziomie przenośnym,
♦ określa funkcję przeczytanego tekstu,
♦ określa nadawcę i odbiorcę wypowiedzi,
♦ wyjaśnia tytuł utworu,
♦ wyjaśnia motywy postępowania bohaterów, ocenia ich zachowania i postawy w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych,
♦ dostrzega perswazję i wartościowanie w czytanym tekście,
♦ określa cechy liryki jako gatunku literackiego i ilustruje je przykładami z tekstu,
♦ określa funkcję środków artystycznego wyrazu, takich jak epitet, porównanie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, pytanie retoryczne,
♦ samodzielnie wyodrębnia i omawia obrazy poetyckie w utworze,
♦ rozpoznaje i wskazuje cechy gatunkowe psalmu, pieśni i hymnu,
♦ analizuje elementy świata przedstawionego w utworze,
♦ posługuje się terminami realizm i fantastyka, adaptacja filmowa i adaptacja teatralna,
♦ uzasadnia przynależność gatunkową powieści, noweli, opowiadania,
♦ wskazuje w balladzie elementy typowe dla różnych rodzajów literackich,
♦ posługuje się terminami związanymi z dramatem jako rodzajem literackim,
♦ wyszukuje potrzebne informacje z encyklopedii i słowników (ortograficznego, języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych, wyrazów obcych),
♦ wybiera niezbędne informacje ze spisu treści, indeksu, przypisów,
♦ uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki,
♦ wyszukuje i porównuje informacje w różnych tekstach, m.in. popularnonaukowych i prawnych,
♦ analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej,
♦ analizuje treść symbolu występującego w malarstwie,
♦ określa funkcję pozajęzykowych środków wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej,
♦ określa rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania filmu lub przedstawienia teatralnego,
♦ wyjaśnia związki między dziełem literackim a plastycznym,
♦ próbuje omówić elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim,
♦ nazywa elementy groteski w utworze.
MÓWIENIE
płynnie mówi na podany temat, starając się zachować zasady poprawności językowej i stylistycznej,
♦ stara się mówić logicznie i spójnie,
♦ wyraźnie i poprawnie wymawia wyrazy, akcentuje wyrazy i zdania,
♦ uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentów,
♦ dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach mówienia,
♦ aktywnie uczestniczy w dyskusji,
♦ tworzy opis postaci, krajobrazu, sytuacji,
♦ opowiada treść utworu,
♦ charakteryzuje postać fikcyjną,
♦ opisuje uczucia własne i bohaterów literackich,
♦ wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi ustnej,
♦ aktywnie uczestniczy w przygotowaniu planu inscenizacji wybranego utworu oraz w jego realizacji,
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♦ ocenia recytację własną i kolegów.
PISANIE
♦ pisze wypowiedź logiczną i spójną o trójdzielnej kompozycji, starając się zachować zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej,
♦ tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy, na przykład prośby i przeprosiny,
♦ uzasadnia własne zdanie za pomocą odpowiednich argumentów,
♦ redaguje opis, rozprawkę, charakterystykę postaci, kartkę z pamiętnika, recenzję, sprawozdanie, notatkę w postaci tekstu ciągłego, tabeli, wykresu, mapy
pamięci, planu oraz pisma użytkowe, takie jak instrukcje i przepisy,
♦ próbuje przekształcić tekst epicki na scenopis filmowy.
NAUKA O JĘZYKU
♦ umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:
- fonetyki (omawia proces powstawania głosek; omawia różnicę między głoską a literą; dostrzega funkcje głoski i; rozróżnia samogłoski, spółgłoski, głoski
dźwięczne, bezdźwięczne, nosowe, ustne; dostrzega związek cech artykulacyjnych głoski ze znaczeniem wyrazu; zna mechanizm powstawania upodobnień
pod względem dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych; stara się poprawnie zapisywać wyrazy z głoskami nosowymi i z upodobnieniem pod
względem dźwięczności),
- słowotwórstwa i słownictwa (porównuje wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo; wskazuje podstawę słowotwórczą, formant, rdzeń; tworzy rodziny
wyrazów; posługuje się wyrazami bliskoznacznymi w celu uniknięcia powtórzeń w tekście; rozumie różnicę między znaczeniem realnym a strukturalnym
wyrazu; prawidłowo zapisuje przedrostki zakończone w pisowni na literę będącą odpowiednikiem spółgłoski dźwięcznej),
- fleksji (rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy; prawidłowo używa czasowników wziąć, iść, rozumieć, umieć, lubić; prawidłowo używa różnych
form rzeczowników, przymiotników, liczebników; poprawnie stosuje rzeczownik z określającymi go przymiotnikami; rozróżnia liczebniki główne,
porządkowe, zbiorowe, ułamkowe; rozróżnia zaimki rzeczowne, przymiotne, przysłowne, liczebne; stosuje zaimki w tekście w celu usunięcia zbędnych
powtórzeń wyrazowych; łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą różnych spójników; stara się poprawnie zapisywać partykułę nie i by z różnymi częściami
mowy; określa funkcję wykrzyknika w wypowiedziach),
- składni (dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania; rozróżnia rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie; poprawnie stosuje
interpunkcję w zdaniach złożonych),
♦ wskazuje sposoby wzbogacania zasobu słownikowego języka.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
SŁUCHANIE
♦ słucha i rozumie wypowiedzi kolegów oraz nauczyciela jako aktywny uczestnik sytuacji komunikacyjnej, zwłaszcza w czasie pracy w grupie,
♦ słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega i ocenia zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych tekstu,
♦ wykorzystuje informacje wybrane z wysłuchanego tekstu,
♦ interpretuje wysłuchany tekst, uwzględniając intencję jego nadawcy.
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
♦ płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, akcentowania, intonacji oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną, a
także organizację rytmiczną utworu poetyckiego,
♦ próbuje interpretować głosowo czytany lub wygłaszany z pamięci tekst,
♦ odczytuje tekst na poziomie przenośnym i symbolicznym,
♦ wartościuje zachowania i postawy bohaterów, uwzględniając motywy ich postępowania i odwołując się do ogólnie przyjętych zasad moralnych,
♦ ustosunkowuje się do różnych sposobów oddziaływania tekstu na odbiorcę, takich jak perswazja, manipulacja itp.,
♦ na podstawie wybranych utworów omawia cechy liryki jako rodzaju literackiego,
♦ określa funkcję środków artystycznego wyrazu, a zwłaszcza symbolu i alegorii,
♦ analizuje obrazy poetyckie w utworze,
♦ na wybranych przykładach analizuje cechy gatunkowe psalmu, pieśni, hymnu, ballady, powieści, opowiadania, noweli,
♦ analizuje zależności między elementami konstrukcyjnymi świata przedstawionego w utworze,
♦ korzysta z encyklopedii i słowników (ortograficznego, języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych, wyrazów obcych),
♦ samodzielnie korzysta ze spisu treści, indeksu, przypisów,
♦ posługuje się informacją wyszukaną w różnych tekstach, a zwłaszcza popularnonaukowych i prawnych,
♦ próbuje interpretować językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej,
♦ interpretuje symbole występujące w malarstwie,
♦ analizuje funkcję pozajęzykowych środków wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej,
♦ porównuje dzieło literackie i plastyczne, dostrzega i analizuje związki między nimi,
♦ analizuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim,
♦ wyróżnia elementy groteskowe w utworze.
MÓWIENIE
♦ podejmuje temat w wypowiedziach logicznych, spójnych, uporządkowanych i poprawnych pod względem językowym oraz stylistycznym,
♦ wykazuje się wyraźną i poprawną wymową oraz przestrzega zasad poprawnego akcentowania wyrazów i zdań,
♦ udowadnia swoje racje za pomocą rzeczowych argumentów ułożonych w logiczny wywód,
♦ aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środków językowych wyrażających stosunek mówiącego do przedstawianych treści i nawiązując do
wypowiedzi przedmówców, podejmuje próby prowadzenia dyskusji,
♦ posługując się bogatym słownictwem, tworzy opis postaci, krajobrazu, sytuacji, barwnie opowiada treść utworu,
charakteryzując postać fikcyjną, ocenia i wartościuje jej zachowania i postawy w odniesieniu do ogólnie przyjętych norm moralnych,
♦ analizuje uczucia własne i bohaterów literackich,
♦ próbuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez prawidłowe stosowanie pauz w tekście zawierającym przerzutnie,
♦ aktywnie i twórczo uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji wybranego utworu,
krytycznie, rzeczowo omawia oraz ocenia recytację własną i kolegów.
PISANIE
♦ pisze wypowiedzi logiczne, spójne i przejrzyste pod względem kompozycyjnym i poprawne pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym
oraz interpunkcyjnym,
♦ dobierając odpowiednie słownictwo, tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy,
♦ posługuje się odpowiednimi argumentami i przykładami w celu uzasadnienia własnego zdania,
♦ posługując się bogatym słownictwem, redaguje różne formy wypowiedzi, m.in. rozprawkę, recenzję i notatkę (różnorodne postaci) oraz pisma użytkowe,
♦ w sposób twórczy przekształca tekst epicki na scenopis filmowy.
NAUKA O JĘZYKU
♦ sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:
- fonetyki (omawia proces powstawania głosek i rolę poszczególnych narządów mowy; objaśnia różnicę między głoską a literą; określa funkcję głoski i;
rozróżnia samogłoski, spółgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, nosowe, ustne, wyjaśnia mechanizm powstawania upodobnień pod względem
dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych; prawidłowo zapisuje wyrazy z głoską nosową i z upodobnieniem pod względem dźwięczności),
- słowotwórstwa i słownictwa (klasyfikuje wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo; analizuje budowę słowotwórczą wyrazu; tworzy rodziny
wyrazów; posługuje się wyrazami bliskoznacznymi w celu doskonalenia stylu wypowiedzi ustnych i pisemnych; omawia znaczenie realne oraz strukturalne
wyrazów; prawidłowo zapisuje przedrostki zakończone w pisowni na literę będącą odpowiednikiem spółgłoski dźwięcznej),
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- fleksji (klasyfikuje odmienne i nieodmienne części mowy; prawidłowo używa form czasowników, rzeczowników, przymiotników, liczebników, zaimków i
świadomie stosuje je dla wzbogacania tworzonego tekstu; prawidłowo zapisuje przyimki złożone i wyrażenia przyimkowe, partykuły nie i by z różnymi
częściami mowy; prawidłowo używa spójników i stosuje się do zasad interpunkcji),
- składni (samodzielnie dokonuje analizy logicznej i gramatycznej zdania, posługuje się różnego rodzaju typami zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie;
wykazuje dbałość o poprawną interpunkcję zdania złożonego),
♦ objaśnia sposoby wzbogacania zasobu własnego słownictwa.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
SŁUCHANIE
♦ słucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela jako aktywny uczestnik różnych sytuacji mówienia w czasie zajęć lekcyjnych,
♦ odczytuje i interpretuje zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych nagrania wzorcowej recytacji,
♦ analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach dydaktycznych informacje wybrane z wysłuchanego tekstu.
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
♦ czyta różne teksty (zarówno współczesne, jak i dawne, przewidziane w programie nauczania oraz spoza niego) na poziomie dosłownym, przenośnym i
symbolicznym,
♦ samodzielnie interpretuje teksty pisane i inne teksty kultury, uwzględniając intencję nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji,
♦ praktycznie wykorzystuje informacje wybrane z tekstu literackiego, popularnonaukowego, naukowego czy prawnego,
♦ krytycznie ocenia i wartościuje treści, zachowania i postawy przedstawione w utworach w odniesieniu do systemu moralnego i etycznego.
MÓWIENIE
♦ samodzielnie buduje spójne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat, w których przedstawia własne stanowisko, lub za pomocą popartych
przykładami argumentów uwzględniających różne konteksty kulturowe dowodzi przyjętych racji,
♦ aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo przedstawia swoje stanowisko, przedstawia wnioski,
♦ interpretuje głosowo wygłaszany z pamięci lub czytany tekst,
♦ planuje zadania grupowe oraz podejmuje zadania wymagające kreatywności i zaangażowania,
♦ oceniając pracę innych, przedstawia krytyczną, rzeczową refleksję wynikającą z wnikliwej analizy wykonanych zadań i erudycji polonistycznej.
PISANIE
♦ pisze wypowiedzi ciekawe pod względem sposobu ujęcia tematu, w których wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis,
logiczną kompozycję,
♦ tworzy oryginalne notatki, posługując się bogatym słownictwem, redaguje dłuższe formy wypowiedzi, takie jak recenzja czy rozprawka,
♦ podejmuje próby własnej twórczości literackiej.
NAUKA O JĘZYKU
♦ świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni oraz
wiedzy o języku jako tworze społecznym,
♦ samodzielnie poszerza wiedzę językową.

Ogólne kryteria ocen z języka polskiego dla klas II i III
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
I. Cele PSO
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
II. Zasady PSO
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania. Wskazane jest
powtórzenie tych czynności na początku II semestru.
2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.
3. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany gramatyczne, różnego rodzaju testy - zapowiadane z 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Nauczyciel może zażądać od ucznia poprawy pracy klasowej w zeszycie przedmiotowym i powiadomić rodziców o ocenie tej pracy.
5. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
6. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych sankcji, nie podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których
nauczyciel zaplanował sprawdzian.
7. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez
rodzica/opiekuna.
8. Prace domowe, szczególnie wypracowania, powinny być wykonywane w terminie. Jeśli ich brak, nauczyciel odnotowuje to w dzienniku i wyznacza nowy
termin. W przypadku ponownego niedotrzymania terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
9. 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.
10. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Okres ten trwa od 3 do 7 dni
(w zależności od długości absencji).
11. Uczeń, który wylosował „niepytany numer”, zwolniony jest z odpowiedzi, jednak nie dotyczy to zapowiadanych sprawdzianów i kartkówek.
III. Co podlega ocenie na języku polskim?
Ocenie podlegają:
• sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z przerobionego działu, testy, kartkówki, dyktanda);
• praca ucznia na lekcji - aktywność, praca w grupie;
• samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia);
• prace długoterminowe( metoda projektu), referaty itp;
• wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie;
• wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem
nauczania;
• recytacja z pamięci (wiersz i proza);
• czytanie;
• zeszyt (poprawność językowa, estetyka, systematyczność prowadzenia);
• zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność).
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IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
1. Odpytywanie bieżące - na każdej lekcji.
2. Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela.
3. Prace klasowe w postaci testów lub wypracowań - 2 w semestrze.
4. Sprawdziany gramatyczne - po każdej większej partii materiału.
5. Dyktanda, – co najmniej 1 w semestrze.
6. Testy badania kompetencji – według uznania nauczyciela.
7. Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.
8. Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń - przynajmniej raz w semestrze.
V. Skala ocen
Zgodnie z SSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6.
W
celu
dokładniejszego
pokazania
jakości
pracy
ucznia
dopuszcza
się
przy
ocenach
cząstkowych
plusy
(+)
i minusy (-).
Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji.
Brak przygotowania do lekcji zaznaczane jest minusem (-). Trzy minusy w rubryce ”braki” równają się jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy
umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia.
Nieoddanie w terminie pracy zaznaczane jest w dzienniku kółeczkiem, w które wpisywana jest później ostateczna ocena. Jeżeli uczeń w drugim
terminie(wyznaczonym przez nauczyciela) nie odda pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
VI. Kryteria oceniania
KLASA II
SŁUCHANIE
Na poziomie podstawowym uczeń:
- uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów,
- podejmuje próby aktywnego uczestniczenia w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
- dostrzega różnice między informacją, komentarzem i oceną,
- posługuje się informacjami zaczerpniętymi z wysłuchanego tekstu, m.in. z wywiadu,
- dostrzega językowe i pozajęzykowe środki perswazyjne,
słucha
wzorcowych
recytacji
utworów
poetyckich
i
prozatorskich,
dostrzegając
środki
wyrazu
artystycznego
i sposoby prezentacji tekstu.
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
- jako aktywny uczestnik różnych sytuacji komunikacyjnych uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów,
- odróżnia informację od komentarza i oceny,
- wyciąga wnioski i formułuje uogólnienia na podstawie wysłuchanego tekstu, np. wywiadu,
- dostrzega w wysłuchanym tekście etyczny wymiar językowych i pozajęzykowych
środków perswazyjnych.
CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
Na poziomie podstawowym uczeń:
- odczytuje teksty na poziomie dosłownym, podejmuje próby odczytywania ich sensu przenośnego i symbolicznego,
- podejmuje próby interpretacji głosowej czytanego tekstu,
- zadaje pytania dotyczące przeczytanego tekstu,
- określa temat przeczytanego utworu,
- wyszukuje cytaty na zadany temat w dłuższej lekturze,
- zna termin satyra oraz wymienia cechy utworu satyrycznego,
- wybiera z tekstu najważniejsze informacje,
- nazywa podstawowe środki artystycznego wyrazu w wypowiedzi literackiej,
- rozpoznaje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,
- rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową,
- zna terminy wiersz stroficzny i ciągły, wiersz bezrymowy, wiersz wolny,
- rozpoznaje układy rymów,
- zauważa w tekście szyk przestawny,
- rozpoznaje porównanie homeryckie,
- dostrzega związek treści dzieła z okolicznościami jego powstania i biografią autora,
- zna cechy gatunkowe legendy, podania, przypowieści, dziennika i pamiętnika,
- identyfikuje cechy literatury faktu i powieści autobiograficznej,
- zna różnicę między charakterystyką bezpośrednią i pośrednią,
- zna elementy budowy noweli,
- rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego,
- nazywa motywy działania bohaterów,
- korzysta ze słowników, a w szczególności ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika frazeologicznego,
- zna cechy charakterystyczne wywiadu,
- zna cechy sentencji, maksymy,
- rozumie sens powszechnie znanych prawd filozoficznych,
- rozpoznaje w tekście informację, komentarz, opinię,
- dostrzega związek między tytułem a treścią artykułu prasowego,
- wskazuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej i ulotce,
- wskazuje grę słowną w reklamie,
- zna cechy filmu dokumentalnego i fabularnego,
- podejmuje próby wyjaśnienia elementów symbolicznych dzieła malarskiego,
- korzysta z internetu i encyklopedii multimedialnej,
- dokonuje wyboru programu telewizyjnego, gry komputerowej, uwzględniając ich wartość poznawczą, kulturalną, etyczną,
- dostrzega cechy karykatury i przejaskrawienia w literaturze i rysunku.
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
- odczytuje teksty na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,
- interpretuje głosowo czytany tekst,
- precyzyjnie i trafnie określa temat utworu,
- posługuje się wyszukanymi cytatami na zadany temat w dłuższej lekturze,
- posługuje się terminem satyra, dostrzega cechy satyry w różnych tekstach,
- wykorzystuje różne źródła tekstowe w celu zdobycia informacji, m.in. o miejscowych zabytkach architektonicznych, obyczajach oraz typowych elementach
krajobrazu,
- określa funkcję środków artystycznych i analizuje wyodrębnione obrazy poetyckie,
- analizuje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze,
- posługuje się terminami wiersz stroficzny i ciągły, wiersz bezrymowy, wiersz wolny,

10

-

rozumie funkcje szyku przestawnego w tekście,
omawia funkcję porównania homeryckiego w tekście poetyckim,
omawia zależność treści dzieła z okolicznościami jego powstania i biografią autora,
wskazuje cechy gatunkowe legendy, podania i przypowieści,
odróżnia cechy dziennika od pamiętnika,
rozróżnia cechy literatury faktu, powieści autobiograficznej i historycznej,
odróżnia w tekście charakterystykę bezpośrednią i pośrednią,
uzasadnia obecność narratora wszechwiedzącego w utworze,
omawia budowę noweli ze szczególnym uwzględnieniem punktu kulminacyjnego i puenty,
omawia budowę dramatu,
uzasadnia działania bohatera literackiego,
wykorzystuje informacje ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika frazeologicznego,
wskazuje cechy charakterystyczne wywiadu,
wskazuje cechy charakterystyczne sentencji i maksymy,
odkrywa sens powszechnie znanych prawd filozoficznych i stosuje je w swoich wypowiedziach,
sprawnie wyszukuje informacje podczas pobieżnego czytania,
odróżnia informację od komentarza i oceny, wyjaśnia rolę tytułu i śródtytułu w tekście prasowym,
wyszukuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie,
analizuje i wyjaśnia funkcję gry językowej w reklamie,
odróżnia film dokumentalny od fabularnego,
omawia funkcję ilustracji i interpretuje dzieło malarskie,
omawia cechy karykatury i przejaskrawienia w literaturze i rysunku.

MÓWIENIE
Na poziomie podstawowym uczeń:
- buduje wypowiedź zgodną z tematem, poprawną pod względem kompozycyjnym i językowym,
- próbuje dostosować modulację głosu do celu i treści wypowiedzi,
- dobiera argumenty odpowiednie do tezy,
- podejmuje próby wygłoszenia przemówienia,
- uczestniczy w dyskusji,
- tworzy tekst zawierający opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, sytuacji,
- streszcza tekst publicystyczny,
- odejmuje próbę samodzielnej charakterystyki oraz autocharakterystyki,
- przygotowuje pytania i możliwe odpowiedzi do wywiadu z postacią fikcyjną,
- wyraża swoje uczucia, posługując się odpowiednim słownictwem,
- dostrzega zjawisko brutalności słownej i manipulacji językowej,
- wygłasza fragment prozy z pamięci, próbuje go interpretować głosowo,
- uczestniczy we wspólnym omówieniu recytacji i komentuje wypowiedzi kolegów.
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
- posługuje się modulacją głosu w celu nadania wypowiedzi odpowiedniego tonu (np. uroczystego, parodystycznego, szyderczego),
- porządkuje argumenty według ich ważności,
- wygłasza przemówienie według stworzonego wcześniej planu, posługuje sięfigurami retorycznymi,
- aktywnie uczestniczy w dyskusji, wyrażając swój stosunek do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi przedmówców,
- tworzy opis o różnej funkcji (opis użytkowy, artystyczny, reklamowy),
- posługuje się informacją i odróżnia ją od komentarza,
- streszcza tekst publicystyczny według wcześniej przygotowanego planu,
- charakteryzuje postać rzeczywistą i fikcyjną,
- redaguje autocharakterystykę,
- przeprowadza krótki wywiad z postacią fikcyjną (uczeń w roli),
- mówi o swoich uczuciach w sytuacjach konfliktowych i symulowanych,
- posługuje się cytatem w dyskusji, charakterystyce, opowiadaniu,
- reaguje na brutalność słowną i manipulację, dba o kulturę słowa,
- interpretuje głosowo tekst wygłaszany z pamięci, omawia recytację i wypowiedzi
kolegów z uwzględnieniem zawartości merytorycznej, poprawności językowej
i artykulacyjnej.
PISANIE
Na poziomie podstawowym uczeń:
- tworzy plan dłuższej wypowiedzi,
- redaguje tekst zgodny z tematem, z zachowaniem logicznej kompozycji,
- stosuje akapity,
- stara się zachować poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną wypowiedzi,
- dostosowuje wypowiedź do intencji nadawcy (reklama, informacja, komentarz),
- uwzględnia w opisie dzieła sztuki podstawową wiedzę dotyczącą czasu powstania utworu,
- w opisie dzieła plastycznego podejmuje próbę wyjaśnienia symbolicznego znaczenia barw, przedmiotów, usytuowania postaci,
- opisuje przeżycia wewnętrzne bohatera, charakteryzuje postać literacką lub rzeczywistą,
- w rozprawce na temat związany z lekturą przedstawia logiczne argumenty,
- próbuje napisać autocharakterystykę, list oficjalny, felieton, recenzję na podstawie lektury lub sytuacji życiowej,
- redaguje kartkę z dziennika i pamiętnika,
- wypowiada się pisemnie na temat książki, filmu, przedstawienia teatralnego,
- sporządza opis bibliograficzny książki,
- relacjonuje wydarzenia, np. z zawodów sportowych,
- streszcza tekst literacki,
- redaguje dedykację i regulamin.
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
- buduje logiczną, spójną i zgodną z tematem wypowiedź, poprawną pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
- stosując odpowiednie słownictwo, układa tekst reklamy, wypowiedź o charakterze informacji i komentarza,
- w opisie dzieła sztuki posługuje się wiedzą dotyczącą czasu jego powstania,
- opisując dzieło plastyczne, odkrywa symboliczny sens barw, przedmiotów, usytuowania postaci,
- w opowiadaniu twórczym wprowadza elementy świata przedstawionego tworzącerealia epoki, w której się toczy akcja,
- w opowiadaniu świadomie stosuje opis przeżyć wewnętrznych bohatera orazcharakterystykę postaci dla wyjaśnienia motywów jej postępowania,
- redaguje rozprawkę na tematy związane z lekturą, samodzielnie formułujetezę lub hipotezę, przedstawia logiczną argumentację, ilustruje argumenty
odpowiednimi przykładami i cytatami,
- redaguje autocharakterystykę, list oficjalny, felieton, recenzję na podstawielektury i sytuacji życiowej,
- w wypowiedzi typu kartka z dziennika lub pamiętnika stosuje opis przeżyćwewnętrznych,
- recenzuje książkę, film, przedstawienie teatralne, uwzględniając środki wyrazutypowe dla danego tekstu kultury,
- redaguje sprawozdanie, np. z zawodów sportowych, z zastosowaniem typowychdla tego rodzaju relacji środków językowych,
- świadomie stosuje środki językowe zapewniające skrótowość streszczenia,
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- redaguje przemówienie na tematy związane z doświadczeniem życiowym i lekturą,świadomie stosując wybrane figury retoryczne i cytaty,
- przekształca tekst epicki na dramat.
KLASA III
Poziom podstawowy
Słuchanie
Na poziomie podstawowym uczeń:
- podejmuje próby sporządzania notatek na podstawie wysłuchanych wypowiedzi
- rozumie tekst wysłuchany w różnych sytuacjach komunikacyjnych, takich jak rozmowa, dyskusja, monolog
- wskazuje środki językowe typowe dla przemówienia
- wybiera odpowiednie informacje z wysłuchanego wywiadu
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
- sporządza notatki na podstawie wysłuchanych wypowiedzi
- analizuje cudze wypowiedzi pod względem logicznym
- ocenia wysłuchane przemówienie według samodzielnie opracowanych kryteriów
- prowadzi wywiad, reagując na wypowiedzi rozmówcy
Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury
Na poziomie podstawowym uczeń:
- eksponuje głosowo najważniejsze treści czytanego lub wygłaszanego z pamięci tekstu poetyckiego lub prozatorskiego
- rozpoznaje w tekście treści przenośne i symboliczne
- określa wartość informacyjną tekstu
- dostrzega aluzję literacką w utworze
- identyfikuje w tekście cechy typowe dla sonetu
- zna i wskazuje cechy liryki bezpośredniej i pośredniej, epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej
- zna pojęcia peryfraza, rozumie termin inwokacja
- odnajduje w utworze wątek główny i poboczny
- rozpoznaje cechy dramatu antycznego i współczesnego, określa funkcję tekstu pobocznego
- odnajduje informacje w hasłach ze słownika kultury antycznej i słownika terminów literackich
- wyjaśnia najczęstsze skróty językowe
- rozumie informacje zawarte w zapisie bibliograficznym
- zna cechy charakterystyczne reportażu i komiksu, melodramatu, westernu, horroru, thrillera, komedii, dramatu psychologicznego, telenoweli, sitcomu
-wskazuje elementy tragiczne i komiczne w utworze
Na poziomie podstawowym uczeń:
- interpretuje głosowo czytany lub wygłaszany z pamięci tekst poetycki lub prozatorski
- analizuje utwór na poziomie przenośnym i symbolicznym
- ocenia wartość informacyjną tekstu
- wyjaśnia aluzję literacką
- dostrzega w tekście ironię
- posługuje się terminami sonet, inwokacja, liryka pośrednia i bezpośrednia
- wskazuje peryfrazę w utworze poetyckim
- porównuje cechy epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej
- porównuje dramat antyczny i współczesny
- posługuje się słownikiem kultury antycznej i słownikiem terminów literackich
- odnajduje w słowniku języka polskiego wiadomości gramatyczne, m.in. wzory odmiany rzeczowników
- posługuje się katalogiem bibliotecznym i bibliografią
- wyróżnia w tekście cechy charakterystyczne reportażu, komiksu, melodramatu, westernu, horroru, thrillera, komedii, dramatu psychologicznego, telenoweli,
sitcomu
- omawia związki dzieła sztuki z prądami filozoficznymi, kierunkami w sztuce, obyczajami, religią
- analizuje niejednorodności stylowe w tekstach kultury i wyjaśnia absurdalność świata przedstawionego w grotesce
Mówienie
Na poziomie podstawowym uczeń:
- moduluje głos w celu nadania wypowiedzi odpowiedniego sensu
- zbiera i porządkuje argumenty według ich ważności
- wygłasza przemówienie według sporządzonego wcześniej planu
- uczestniczy w dyskusji, zachowując zasady kulturalnej rozmowy
- wzbogaca opowiadanie opisem
- sporządza charakterystykę postaci rzeczywistej i literackiej, autocharakterystykę
- dobiera do przemówienia odpowiednie cytaty spośród podanych
- wygłasza z pamięci fragmenty prozy i poezji, próbuje podkreślić głosowo ich najważniejsze treści
- wypowiada się na temat wypowiedzi innych osób
Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
- wykorzystuje argumenty poparte odpowiednimi przykładami w celu przekonania innych do własnego
stanowiska w dyskusji
- posługuje się odpowiednio dobranymi figurami retorycznymi podczas wygłaszania przemówienia
- formułuje i komentuje podsumowanie dyskusji
- układa charakterystykę porównawczą
- nagrywa wywiad z osobą rzeczywistą według przygotowanego planu (uczeń w roli dziennikarza)
- wprowadza cytat do przemówienia
- interpretuje głosowo teksty wygłaszane z pamięci
-analizuje i ocenia wypowiedzi innych osób pod względem zawartości merytorycznej i poprawności językowej oraz artykulacyjnej
Pisanie
Na poziomie podstawowym uczeń:
- redaguje poprawne logicznie teksty zgodne z tematem, o przejrzystej kompozycji, prawidłowe pod
względem stylistycznym i językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym
- opisuje dzieło sztuki
- wprowadza do opowiadania elementy charakterystyki bohatera
- przedstawia logiczną argumentację w wypowiedzi poruszającej tematykę związaną z historią, filozofią i sztuką
- porównuje postaci literackie i rzeczywiste (ich charakter, usposobienie, postawy)
- charakteryzuje zbiorowość
- redaguje list prywatny i oficjalny, kartkę z dziennika i pamiętnika
- krytycznie omawia elementy tekstu kultury, stosuje odpowiednio dobrane środki wyrazu
- sporządza opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
- zapisuje wywiad z osobą rzeczywistą lub fikcyjną
- redaguje streszczenie tekstu literackiego, w którym zastosowano inwersję czasową fabuły, i dłuższego tekstu popularnonaukowego
- redaguje podanie, życiorys, CV
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Na poziomie ponadpodstawowym uczeń:
- układa teksty o charakterze ironicznym, stosuje puentę
- opisuje i interpretuje dzieło sztuki
- stosuje w opowiadaniu elementy charakterystyki pośredniej bohatera
- indywidualizuje język bohatera
- redaguje rozprawki poruszające tematy związane z historią, filozofią, sztuką, wprowadzając do tekstu rozważań cytaty z tekstów filozoficznych, łacińskie
sentencje na poparcie prezentowanego stanowiska
- redaguje charakterystykę porównawczą
- stylizuje język listu na język dawnych epok, uwzględnia realia epoki
- wzbogaca list, kartkę z dziennika, pamiętnika opisem przeżyć i charakterystyką
- redaguje do gazetki szkolnej recenzję z dominującą częścią krytyczną oraz reportaż na podstawie sytuacji z życia klasy, szkoły, rodziny
- sporządza przypisy
- posługuje się stylem urzędowym
- parafrazuje utwory znanych twórców
Ogólne kryteria ocen z języka angielskiego dla klas I- III
Ocena celująca: uczeń zna i potrafi stosować słownictwo oraz konstrukcje zdaniowe wykraczające poza program gimnazjum; posługuje się strategiami
kompensacyjnymi
w spontanicznych wypowiedziach; samodzielnie opracowuje teksty autentyczne i adaptowane; bierze udział w olimpiadach językowych; korzysta
z materiałów dodatkowych, takich jak słowniki, Internet, samouczki i ćwiczenia gramatyczne.
Ocena bardzo dobra: uczeń potrafi stosować poznane słownictwo i gramatykę w kontekstach omówionych podczas lekcji; opanował poprawną wymowę
i pisownię słów; bierze aktywny udział w lekcji; przedkłada wszystkie zadania domowe w wyznaczonym terminie; starannie prowadzi zeszyt.
Ocena dobra: uczeń potrafi samodzielnie tworzyć zdania używając poznanych konstrukcji, opanował 80% słownictwa i typowe zwroty; zna podstawowe
funkcje komunikacyjne; bierze aktywny udział w lekcji oraz odrabia wszystkie zadania domowe; starannie prowadzi zeszyt.
Ocena dostateczna: uczeń potrafi rozpoznać daną konstrukcję gramatyczną i zbudować proste zdanie z zastosowaniem podstawowego słownictwa; opanował
60% materiału leksykalnego; zna podstawowe funkcje języka; opanował wymowę w stopniu nieutrudniającym zrozumienia; odrabia wszystkie zadania
i prowadzi zeszyt.
Ocena dopuszczająca: uczeń potrafi przetłumaczyć proste zdanie; zna 30% słów; potrafi posłużyć się najprostszą funkcją języka; prowadzi zeszyt oraz
odrabia zadania domowe.
Ocena końcowa: ½ oceny stanowi średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z zadań klasowych i odpowiedzi ustnych; ¼ oceny obejmuje średnią z zadań
domowych typu wypracowanie i projekt; ¼ jest średnią z kartkówek i aktywności na lekcji.
Dodatkowe informacje: za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje +, pięć plusów daje ocenę bdb za brak uczestnictwa w lekcji -, pięć minusów ocena nast.,
trzykrotny brak zadania ocena ndst
Ogólne kryteria ocen z języka niemieckiego dla klas I- III
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności i nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego; braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, rozumie i potrafi wykonać typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
w sposób poprawny stosuje swoje wiadomości, wykonuje samodzielnie zadania teoretyczne lub praktyczne, nie opanował jednak w pełni treści zawartych
w programie nauczania
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania j. niemieckiego, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne
Kryteria szczegółowe na stopień bardzo dobry:
•
Uczeń jest w stanie porozumieć się i wymienić informacje. W tym celu dysponuje repertuarem środków językowych umożliwiających radzenie sobie
w przewidywalnych codziennych sytuacjach.
•
Rozumie ogólny sens dialogów i wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (rozmowa przez telefon, komunikaty).
•
Potrafi domyślić się z kontekstu znaczenia niezrozumiałych elementów.
•
Formułuje krótkie, płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy z zastosowaniem odpowiednich form gramatycznych wyrażających przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość.
•
Wykorzystuje znajomość fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi dla rodzimego użytkownika języka.
•
Potrafi zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę.
•
Umie wyrazić własne opinie, zrelacjonować wypowiedzi innych osób.
•
Rozumie różnego typu teksty (dłuższe, złożone, narracyjne, z elementami niezrozumiałymi). Potrafi znaleźć w czytanym tekście żądaną informację.
•
Potrafi napisać: tekst zróżnicowany pod względem morfosyntaktycznym i leksykalnym, komunikat, list, notatkę.
•
Umie stosować zasady ortografii i podstawy interpunkcji.
•
Potrafi klasyfikować i selekcjonować fakty i informacje, korzystać ze słownika jedno- i dwujęzycznego oraz źródeł informacji.
Stopień celujący otrzymuje uczeń który:
•
posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści programowe nauczania
•
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania
j. niemieckiego
•
rozwiązuje problemy i zadania nietypowe, wykraczające poza program nauczania
•
chętnie uczestniczy w różnego rodzaju ćwiczeniach, grach i zabawach, uatrakcyjnia je swoimi pomysłami
•
wykazuje się dużą aktywnością i bogactwem językowym, rozwija swoje zdolności i służy pomocą innym
•
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka niemieckiego

Ogólne kryteria ocen z matematyki dla klas I- III
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
I. Kontrakt z uczniami
1.

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
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2.

Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie, z którymi jest zapoznawany on i jego rodzice
zgodnie z WSO.

3.

Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.

4.

Prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe.

5.

Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

6.

Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane przez ucznia.

7.

Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

8.

Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia
podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę średnia ocen z obydwu prac.

9.

Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień po powrocie do szkoły.

10.

Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji oraz dwukrotnego braku zadania domowego.

11.

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

12.

Jeśli uczeń nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadania domowego powinien, jako zadanie domowe przerobić inne zadanie lub zadanie z lekcji.

13.

Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

14.

Rodzic i uczeń o ocenach cząstkowych, semestralnych i rocznych jest informowany zgodnie z WSO.
II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:

1.

Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.

2.

Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.

3.

Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań.

4.

Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.

5.

Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie otrzymanych wyników.

6.

Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozamatematycznych.

7.

Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

8.

Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.

9.

Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.
III. Formy aktywności
Liczba ocen w semestrze

Formy aktywności

( minimum)

Prace klasowe

2

Sprawdziany, testy

2

Odpowiedzi ustne, kartkówki

3

Prace domowe

2

Postawa ucznia

na bieżąco

IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności
a)

Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (prace klasowe, sprawdziany) ocenę:

dopuszczającą - od 30% do 49 % punktów,
dostateczną - od 50% do 74% punktów,
dobrą od 75% do 89% punktów,
bardzo dobrą - od 90% i więcej punktów,
celującą - gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe.
b)

c)

Ocena pracy domowej:
•
Każda ocena z pracy domowej może być podwyższona w zależności od:
- sposobu rozwiązania;
- systematyczności;
- estetyki;
Ocenianie innych form aktywności – Postawa ucznia
•
Praca w grupie : stopień zaangażowania, efektywność, przyjmowanie
i wywiązywanie się z przyjętej w grupie roli, czas jej wykonania.
•
Aktywność na lekcjach. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi oceniane jest „+”;
•
Aktywność matematyczna ( poza lekcjami matematyki):
awans do następnego etapu w konkursie matematycznym – ocena cząstkowa celująca;
wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne – ocena cząstkowa bardzo dobra;
za udział w konkursie – „+”;

Pięć „+” jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą.
V. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej
Na ocenę semestralną i roczną uczenia mają wpływ oceny bieżące przeliczane według klucza umieszczonego w tabeli.
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UDZIAŁ PROCENTOWY ŚREDNIEJ OCEN
FORMY AKTYWNOŚCI

CZESTOTLIWOŚĆ

BIEŻĄCYCH

W SEMESTRZE

W OCENIE SEMESTRALNEJ
LUB ROCZNEJ

Prace klasowe

Co najmniej 2

40%

Sprawdziany i testy

Co najmniej 2

25%

Odpowiedzi ustne, kartkówki

Co najmniej 3

20%

Prace domowe

Co najmniej 2

15%

Postawa ucznia

Na bieżąco

BONUS
10%

Ocena semestralna (końcoworoczna) = 40% x średnia z prac klasowych + 25% x średnia z sprawdzianów i testów + 20% x średnia z odpowiedzi ustnych i
kartkówek + 15% x średnia z prac domowych + 10% z średniej ocen za postawę ucznia (BONUS)
VI. Obszary aktywności a wymagania na ocenę:

Obszary
aktywności
Rozumienie
pojęć
matematycznych
i znajomość ich
definicji

dopuszczającą
uczeń:
-intuicyjnie rozumie
pojęcia,
-zna ich nazwy,

Znajomość
i stosowanie
poznanych
twierdzeń

-intuicyjnie rozumie
podstawowe
twierdzenia,
-potrafi wskazać
założenie i tezę,

dostateczną
uczeń:
-potrafi przeczytać
definicje zapisane za
pomocą symboli

dobrą
uczeń:
-potrafi sformułować
definicje, zapisać je,
-operować pojęciami,
stosować je.

bardzo dobrą
uczeń:
-umie klasyfikować pojęcia,
-podaje szczególne przypadki.

celującą
uczeń:
-uogólnia,
-wykorzystuje
uogólnienia
i analogie.

-potrafi stosować
twierdzenia w
typowych zadaniach,
-potrafi podać
przykład
potwierdzający
prawdziwość
twierdzenia.

-potrafi sformułować
twierdzenie proste
i odwrotne,
-potrafi przeprowadzić
proste wnioskowania.

-uzasadnia twierdzenia w
nietrudnych przypadkach,
-stosuje uogólnienia i analogie do
formułowanych hipotez.

operuje twierdzeniami i
je dowodzi.

-potrafi podać
przykłady modeli dla
tych pojęć.

-zna symbole
matematyczne.
Prowadzenie
rozumowań

-potrafi wskazać
dane, niewiadome,
wykonuje rysunki z
oznaczeniami do
typowych zadań.

-potrafi naśladować
-analizuje treść zadania,
podane rozwiązania w -układa plan
analogicznych
rozwiązania,
sytuacjach.
samodzielnie
rozwiązuje typowe
zadania.

-umie analizować i doskonalić
swoje rozwiązania.

-potrafi oryginalnie
rozwiązać zadanie,
także
o podwyższonym
stopniu trudności.

Posługiwanie się
symboliką i
językiem
matematyki
adekwatnym do
danego etapu
kształcenia
Analizowanie
tekstów w stylu
matematycznym

-tworzy, z pomocą
nauczyciela, proste
teksty w stylu
matematycznym.

- tworzy proste teksty
w stylu
matematycznym

- tworzy proste teksty w
stylu matematycznym
z użyciem symboli.

-samodzielnie potrafi formułować
twierdzenia
i definicje.

-samodzielnie potrafi
formułować twierdzenia
i definicje
z użyciem symboli
matem.

-odczytuje, z pomocą
nauczyciela, dane z
prostych tekstów,
diagramów,
rysunków, tabel.
-zna zasady
stosowania
podstawowych
algorytmów,
-stosuje je z pomocą
nauczyciela.

-odczytuje dane z
prostych tekstów,
diagramów,
rysunków, tabel.

-odczytuje dane
z tekstów, diagramów,
rysunków, tabel.

-odczytuje
i porównuje dane z tekstów,
diagramów, tabel, wykresów.

-stosuje podstawowe
algorytmy
w typowych
zadaniach.

-stosuje algorytmy
w sposób efektywny,
-potrafi sprawdzić
wyniki po ich
zastosowaniu.

-stosuje algorytmy uwzględniając
nietypowe rozwiązania, szczególne
przypadki
i uogólnienia.

-odczytuje
i analizuje dane
z tekstów, diagramów,
rysunków, tabel,
wykresów.
-stosuje algorytmy
w zadaniach
nietypowych.

-stosuje umiejętności
matematyczne do
rozwiązywania
problemów
praktycznych,
z pomocą
nauczyciela.
-prezentuje wyniki
swojej pracy w
sposób narzucony
przez nauczyciela.

-stosuje umiejętności
matematyczne do
rozwiązywania
problemów
praktycznych.

-stosuje umiejętności
matematyczne do
rozwiązywania różnych
problemów
praktycznych.

-stosuje umiejętności matematyczne
do rozwiązywania nietypowych
problemów
z innych dziedzin.

-stosuje umiejętności
matematyczne do
rozwiązywania
skomplikowanych
problemów
z innych dziedzin.

-prezentuje wyniki
swojej pracy w
sposób jednolity,
wybrany przez siebie.

-prezentuje wyniki
swojej pracy na różne
sposoby, nie zawsze
dobrze dobrane do

-prezentuje wyniki swojej pracy we
właściwie wybrany przez siebie
sposób.

-prezentuje wyniki
swojej pracy w
różnorodny sposób,
dobiera formę

Rozwiązywanie
zadań z
wykorzystaniem
poznanych
metod
Stosowanie
wiedzy
przedmiotowej
w
rozwiązywaniu
problemów
pozamatemat.
Prezentowanie
wyników swojej
pracy w różnych
formach
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problemu.
Aktywność na
lekcjach, praca
w grupach i
własny wkład
pracy ucznia

-stara się zrozumieć
dany problem.

-zadaje pytania
związane z
postawionym
problemem,
-stara się stworzyć
przyjazną atmosferę
i zachęca innych do
pracy.

prezentacji do
problemu.
-wskazuje pomysły na rozwiązanie
problemu,
dba o jakość pracy, przypomina
reguły pracy grupowej.

-wspiera członków
grupy potrzebujących
pomocy.

Ogólne kryteria ocen z historii dla klas I- III
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII
ZASADY PRACY UCZNIA NA LEKCJI:
• Każdy uczeń na lekcji historii oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
• Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
• Od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji (powinien posiadać
podręcznik, zeszyt przedmiotowy na każdej lekcji, przybory do pisania).
• Uczeń systematycznie prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe.
• Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, prezentuje znajomość problematyki, własne opinie
lub ogólnie przyjęte, samodzielnie opracowuje i przyswaja materiał.
• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć bez podania przyczyny dwa razy
w semestrze, lecz nie dotyczy to zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów pisemnych lub
testów,
• Kartkówki są niezapowiedziane i mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów
lekcji. O ich ilości w semestrze decyduje nauczyciel.
• Sprawdziany pisemne oraz testy są obowiązkowe, są zapowiedziane i poprzedzone lekcją
powtórzeniową. Stosuje się podział na grupy.
• Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, dobrowolnie może ją poprawić
w uzgodnionym terminie do dwóch tygodni. Uczeń poprawia pracę pisemną tylko raz.
Ostateczną oceną jest ocena z poprawy.
• Prace pisemne, które przypadły na czas jego nieobecności (dłuższej niż 2 tygodnie) uczeń
musi napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, a nowe tematy lekcji przyswoić.
• Uczeń nieobecny na sprawdzianie zalicza go na kolejnej lekcji, w przypadku odmowy
otrzymuje ocenę niedostateczną. (dotyczy jedno, lub kilkudniowej nieobecności, w dniu
pisania testu).
• Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca
prawidłowy przebieg sprawdzianu, otrzymuje ze sprawdzianu ocenę niedostateczną.
• Zadania domowe mogą być dwustopniowe; poziom łatwiejszy → ocena najwyżej dobra,
poziom trudniejszy → ocena bardzo dobra lub celująca, pod warunkiem, że forma jest
właściwa i treść wyczerpująca temat. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną.
• Odpowiedzi ustne są oceniane pod kątem: poprawności merytorycznej, językowej
i płynności odpowiedzi.
• Aktywność ocenia się wpisując plusy. Trzy plusy = 5. Przez aktywność na lekcji
rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,
rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.
• Minimalna frekwencja na lekcjach historii w każdym semestrze nie może być mniejsza niż
50% wszystkich zajęć w semestrze, w przeciwnym wypadku uczeń na zakończenie
semestru lub roku będzie nieklasyfikowany.
• Uczeń może odwoływać się od oceny proponowanej przez nauczyciela na koniec semestru
i ubiegać się o ocenę wyższą jedynie w przypadku gdy: ani razu w semestrze nie zgłaszał
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•
•
•

•
•
•
•

•
•

nieprzygotowania, zawsze posiadał zeszyt przedmiotowy i zadania domowe, aktywnie
uczestniczył w lekcjach, a poziom jego wiadomości jest na pograniczu wymagań na
poszczególne stopnie szkolne.
Jeżeli uczeń otrzymał nie satysfakcjonującą go ocenę ze sprawdzianu pisemnego ma prawo
go poprawić w uzgodnionym terminie do dwóch tygodni,
Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany pisemne, kartkówki
w ciągu 2 tygodni od daty napisania.
Prace oceniane są punktowo. Za każde zadanie przyznaje się określoną liczbę punktów.
Punkty są sumowane i zamieniane na ocenę według następujących wskaźników
procentowych:
0% – 32% - niedostateczny
33% - 49% - dopuszczający
50% - 75% - dostateczny
76% - 89% - dobry
90% -100% - bardzo dobry
100% oraz zadanie dodatkowe – celujący
Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku.
Uczeń jest zdyscyplinowany, podczas lekcji nie używa telefonów komórkowych.
Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.
O ocenie okresowej i rocznej ucznia decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe
wywiązywanie się z wykonywania wymaganych prac w danym okresie. Ocenę semestralną
i końcoworoczną nauczyciel wystawia na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez
ucznia, lecz nie jest to średnia arytmetyczna z ocen. Ustala się następującą ważność
różnych form aktywności uczniów na lekcjach historii:
a) sprawdzian, test,
b) odpowiedź ustna,
c) kartkówka,
d) znajomość mapy,
e) aktywność na zajęciach,
f) bieżące zadania domowe, referaty, inne.
Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na
podwyższenie oceny.
W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym
wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni
psychologiczno – pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej,
nauczyciel obniżył wymagania edukacyjne w porozumieniu z jego rodzicami oraz
pedagogiem szkolnym. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są wg odrębnych zasad
zalecanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

ZADAWANIE I OCENA PRAC DOMOWYCH
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.
2. Prace domowe mogą mieć charakter krótkich zdań, związanych z przygotowaniem kolejnej
lekcji lub ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji umiejętności i wiedzy –
sporządzenie notatki, zgromadzenia materiałów, wykonania prac plastycznych i innych.
3. Znak graficzny „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie
sprawdzał zawartości merytorycznej.
4. Nieodrobienie pracy domowej zostaje odnotowane w dzienniku i zeszycie przedmiotowym.
5. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brak zadania i dostaje nowy termin.
PROWADZENIE I OCENA ZESZYTÓW PRZEDMIOTOWYCH
1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym będzie sporządzał
notatki lekcyjne i odrabiał zadania domowe, a po dłuższej nieobecności w szkole musi
uzupełnić notatki.
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2. Nauczyciel nie jest zobowiązany do poprawy wszystkich notatek i każdego zeszytu
przedmiotowego i wystawiania z tego tytułu oceny do dziennika mimo iż wprowadza się ocenę
za zeszyt. Zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności
merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej. Uczeń ma obowiązek uzupełniania
notatek w zeszycie za czas nieobecności.
OBSZARY OCENIANIA:
• Wiadomości (wiedza merytoryczna i gotowość do pamięciowej jej reprodukcji objęta
programem, ewentualnie poza programowa).
• Umiejętności:
- Rozumienie i umiejętność interpretacji faktów ( wykazywanie związków przyczynowoskutkowych, przestrzennych, pomiędzy historią powszechną, ojczystą, regionalną; wykazywanie
związków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami życia politycznego, gospodarczego, kulturowospołecznego, łączenie faktów i zjawisk historycznych historii Polski z historią powszechną; analiza
i ocena zjawisk i faktów historycznych; porównywanie rożnych koncepcji politycznych,
religijnych i gospodarczych; uogólnianie, wartościowanie, porównywanie, wykrywanie analogii
historycznych)
- Praca ze źródłem historycznym, (analiza tekstu źródłowego, lokalizacja czasowo-przestrzenna
omawianych wydarzeń ( znajomość mapy), umiejętność pracy z materiałem kartograficznym
ikonograficznym, statystycznym, itp.).
- Formułowanie wypowiedzi ustnej (umiejętność dyskutowania, stosowanie terminologii
historycznej i jej rozumienie)
- Przygotowanie (odpowiedzi), pracy pisemnej (referat, kalendarium, itp., gromadzenie informacji
przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i różnorodnych źródeł).
• Aktywność (postawa ucznia na lekcjach).
KRYTERIA OCEN Z ZAKRESU HISTORII W KLASIE I, II I III GIMNAZJUM
Ocena niedostateczna
Uczeń nie opanował nawet w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji podstawowego materiału rzeczowego i terminologii historycznej. W sposób błędny i niedojrzały
formułuje oceny i wysnuwa wnioski. Nie posiada umiejętności umiejscawiania w czasie
i przestrzeni, nie pamięta prostych faktów, pojęć i terminów historycznych. Popełnia poważne
błędy chronologiczne. Nie opanował znajomości mapy, nie potrafi analizować źródeł
historycznych. Nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela.
Nie umie dostrzec prostych przyczyn, skutków, faktów, wydarzeń i zjawisk, nie rozumie prostego
tekstu źródłowego. Odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością na
lekcji. Jego język jest prosty i niekomunikatywny. Przeszkadza w trakcie lekcji, uniemożliwia
prowadzenie zajęć, odmawia wykonywania zadań postawionych mu przez nauczyciela bądź grupę.
Wyraźny brak zainteresowania przedmiotem. Lekceważenie nauczyciela i przedmiotu. Nie
prowadzi zeszytu przedmiotowego.
Braki wiedzy są duże, nie rokuje nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela, nawet
w długim okresie czasu. Poziom wiedzy i umiejętności uniemożliwia mu kontynuowanie nauki na
wyższym szczeblu kształcenia.
Ocena dopuszczająca
Uczeń mimo wyraźnych luk, błędów i niedociągnięć w nauce potrafi przy pomocy nauczyciela
opanować wiadomości i umiejętności konieczne, istotne dla dalszego etapu kształcenia.
W minimalnym stopniu opanował zagadnienia omawiane na lekcjach – nazwy epok, imiona
i nazwiska głównych postaci historycznych, podstawowe wydarzenia i zjawiska oraz ich
przyczyny i skutki, daty wydarzeń, wybrane osiągnięcia cywilizacyjne. Wykonuje typowe zadania
teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Formułuje powierzchowne wnioski
i płytkie oceny wydarzeń oraz postaci, wykazuje niewielką znajomość chronologii i terminologii
oraz błędnie lokalizuje fakty historyczne w przestrzeni. Bardzo słabo opanował znajomość mapy
i umiejętność analizy źródeł historycznych. Operuje językiem bardzo prostym, ubogim pod
względem leksykalnym, ma trudności ze zbudowaniem poprawnej odpowiedzi. Nie przeszkadza,
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zachowuje się poprawnie na lekcjach. Bierna postawa na lekcjach, ale wykazuje on chęć
współpracy i odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste
polecenia, odtworzyć efekty pracy kolegów. Prowadzi zeszyt przedmiotowy.
Ocena dostateczna
Uczeń wykazuje się znajomością podstawowych wiadomości historycznych, nazywa poznane
epoki, podaje ramy czasowe i ich cechy, posiada ograniczoną umiejętnością ich analizy
przyczynowo – skutkowej. W niewielkim stopniu podejmuje próbę oceny wydarzeń i zjawisk
historycznych, zna daty roczne przełomowych wydarzeń. W zakresie podstawowym operuje
czasem i przestrzenią, dostrzega zmienność i ciągłość wydarzeń oraz zjawisk, dostrzega przyczyny
i skutki między faktami, wydarzeniami i zjawiskami. Z niewielką pomocą potrafi umiejscowić
wydarzenia w przestrzeni (mapa) i czasie (os czasu) tzn. szereguje poznane wydarzenia w czasie,
potrafi przyporządkować datę wiekowi, określa ramy chronologiczne wieków i tysiącleci. Zna
podstawowy podział źródeł historycznych, umie je wykorzystać. Poprawnie stosuje część
terminologii. Formułuje wnioski w znacznej części poprawne. Posługuje się przeciętnym
językiem, średnio wypowiada się w formie ustnej i pisemnej na konkretny temat. W pracach
pisemnych popełnia błędy merytoryczne, ale po uwagach nauczyciela potrafi je poprawić.
Samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania o średnim poziomie trudności,
umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. W czasie lekcji bierze udział w pracy zespołowej,
nie pracuje systematycznie, aktywnością wykazuje się sporadycznie. Systematycznie prowadzi
zeszyt przedmiotowy.
Ocena dobra
Uczeń w stopniu znacznym opanował programową wiedzę. Przedstawia materiał rzeczowy bez
poważniejszych błędów. Ukazuje większość związków i relacji pomiędzy faktami i wydarzeniami,
ale nie w pełni poprawnie. Prawidłowo posługuje sie terminologią historyczną, w wypowiedziach
zdarzają się usterki. Dość poprawnie stosuje pojęcia. Umie odtwórczo, ale logicznie formułować
oceny i wnioski oraz interpretować fakty i zjawiska historyczne. Zna przyczyny i skutki faktów,
wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych. Z drobnymi błędami potrafi je umiejscowić w czasie
i przestrzeni. Porządkuje fakty według kryterium czasu i przestrzeni, selekcjonuje fakty
i wydarzenia, rozumie związki między nimi, wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje oceny,
opinie i uzasadnia je. Czasami popełnia błędy. Umie samodzielnie czerpać wiedzę z różnych
źródeł informacji i je interpretować z różnorodnymi środkami dydaktycznymi. Rozumie związki
i zależności pomiędzy historią powszechną i historią Polski, odtwarza rzeczywistość historyczną
na podstawie źródeł historycznych i literackich, pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń
historycznych, zna postacie historyczne ważne dla dziejów Polski i świata. Opanował w stopniu
dobrym znajomość mapy, poprawnie odczytuje zawarte w niej informacje. Poprawnie interpretuje
źródła historyczne. Potrafi samodzielnie opracować pisemne wskazane zagadnienia
z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy historycznej. Wykazuje aktywność na zajęciach;
dobrowolnie podejmuje się stawianych przed nim zadań, zadania mu powierzone wykonuje
samodzielnie, czynnie pracuje w grupie zadaniowej i udziela pomocy innym. Systematycznie
odrabia prace domowe. Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
Ocena bardzo dobra
Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania. Poprawnie
rozumuje, sprawnie posługuje się posiadaną wiedzą. Uczeń szczegółowo przedstawia wydarzenia
i procesy historyczne. Rozumie i bezbłędnie stosuje terminologię historyczną. Dostrzega
i dogłębnie uzasadnia związki przyczynowo –skutkowe i czasowo – przestrzenne. Potrafi
samodzielnie oceniać wydarzenia, zjawiska historyczne i postaci, wysnuwać wnioski. Doskonale
zna mapę. Umiejętnie interpretuje źródła historyczne. Ma umiejętność porównywania różnych
opinii, poglądów i ocen, rozróżniania informacji od komentarzy i dokonywania ich krytycznej
analizy. Umie zestawiać i przedstawiać sprzeczne racje. Potrafi argumentować swoje wypowiedzi,
sądy, opinie, oceny, rozróżnia prawdę historyczną od fikcji. Wykorzystuje wiedzę z pokrewnych
przedmiotów. Wykazuje zainteresowanie problematyką historyczną, samodzielnie poszerza
wiedzę, bezbłędnie wywiązuje się ze stawianych przed nim zadań, a także samodzielnie się ich
podejmuje. Wykonuje dobrowolnie zadania wykraczające poza program, zdobywając nową wiedzę
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i doświadczenia, wykazuje się pomysłowością, inicjatywą i pracowitością, potrafi zaplanować
i zorganizować prace grupy. Zeszyt przedmiotowy prowadzi wzorowo.
Ocena celująca:
Uczeń posiada wiedzę historyczną wyraźnie wykraczającą poza obowiązkowe wymagania
programowe, potwierdzając je w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, posiada zainteresowania
humanistyczne, systematycznie pracuje, czyta książki i artykuły historyczne. Trafnie sytuuje
wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni oraz umie prezentować i uzasadniać własne
stanowisko. Dogłębnie zna mapę. Samodzielnie selekcjonuje i interpretuje wydarzenia historyczne
oraz źródła historyczne. Wysnuwa oryginalne wnioski, dokonuje niezależnych ocen, jest
krytyczny. Umie powiązać dzieje własnego regionu z historią własnego kraju lub z dziejami
powszechnymi, krytycznie analizuje treści prezentowane przez media i inne źródła. Aktywnie
uczestniczy w pracach na lekcjach, w kołach zainteresowań, dodatkowo wykonuje zadania
wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego, opracowuje plany, schematy,
biogramy, gromadzi materiał regionalny, przygotowuje inscenizacje, zabawy dydaktyczne, jest
twórczy i pracowity. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach historycznych.
Ogólne kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klas I- III
gimnazjum
Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne.
PISEMNE: rozwiązywanie wskazanych zadań i ćwiczeń, sprawdziany i testy (diagnozujące,
sumujące), tygodniowe sprawozdania z najważniejszych wydarzeń, kartkówki.
USTNE: kilkuzdaniowa wypowiedź, udział w dyskusji, prezentacja pracy własnej i grupy,
prasówka ustna.
PRAKTYCZNE: niewerbalny wytwór pracy (plakat, folder, projekt itp.), gromadzenie
i segregowanie materiałów, współpraca w grupie, praca plastyczna, posługiwanie się mapą,
słownikiem, tekstem źródłowym.
Przedmiotem oceny są: WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, AKTYWNOŚĆ – POSTAWA.
SPOSOBY I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ
1. Odpytywanie bieżącej-według uznania nauczyciela
2. Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń- na każdej lekcji
3. Przedstawianie najważniejszych wydarzeń tygodnia – według kolejności w danej grupie
4. Prace klasowe – 1w semestrze
5. Kartkówki – według uznania nauczyciela
6. Zeszyt przedmiotowy – według uznania nauczyciela
PSO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE –- KONTRAKT Z UCZNIAMI
1. Prace pisemne (testy, sprawdziany) są oceniane systemem punktowym wg następujących
kryteriów:
- poniżej 33% maks. ilości punktów - niedostateczny,
- 33- 49% maks. ilości punktów→ dopuszczający,
- 50 – 66% maks. ilości punktów → dostateczny,
- 67 – 89% maks. ilości punktów → dobry,
- 90 – 100% maks. ilości punktów → bardzo dobry,
- powyżej 100% maks. ilości punktów → celujący.
Wymienione prace pisemne oraz lekcje powtórzeniowe zapowiada się z wyprzedzeniem
tygodnia. Uczeń nieobecny, który z przyczyn losowych opuścił pracę klasową powinien
napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły lub uzgadnia termin zaliczenia
z nauczycielem.
2. Poprawa oceny niedostatecznej otrzymanej z testu lub sprawdzianu jest dobrowolna i powinna
ona nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach.
Uczeń poprawia pracę tylko raz. Oceną ostateczną jest ocena: z pracy poprawianej.
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3. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo nie być oceniany
przez tydzień. Testy lub sprawdziany, które przypadły na czas jego nieobecności musi napisać
w terminie uzgodnionym z nauczycielem, a nowe tematy lekcji przyswoić.
4. Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca
prawidłowy przebieg sprawdzianu, otrzymuje ze sprawdzianu ocenę niedostateczną.
5. Kartkówki są niezapowiedziane i mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów lekcji
6. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym będzie sporządzał
notatki lekcyjne i odrabiał zadania domowe, a po dłuższej nieobecności w szkole musi
uzupełnić notatki.
7. Nauczyciel nie jest zobowiązany do poprawy notatek i zeszytu przedmiotowego i wystawiania
z tego tytułu oceny do dziennika.
8. Zadania domowe mogą być dwustopniowe; poziom łatwiejszy → ocena najwyżej dobra,
poziom trudniejszy → ocena bardzo dobra lub celująca. Za brak zadania domowego uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.
9. Znak graficzny „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie
sprawdzał zawartości merytorycznej.
10. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brak zadania i dostaje nowy termin.
11. Aktywność ocenia się wpisując plusy. Trzy plusy = 5. Przez aktywność na lekcji rozumiemy:
częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań
dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.
12. Postawa – przygotowanie na lekcjach: uczeń posiada podręcznik oraz zeszyt na każdej lekcji,
aktywnie uczestniczy w lekcji, bierze czynny udział w przygotowaniu sprawozdań
z najważniejszych wydarzeń tygodnia, systematycznie odrabia zadania domowe, samodzielnie
opracowuje i przyswaja materiał.
13. Uczeń ma prawo zgłosić jeden raz w semestrze nieprzygotowanie i brak zadania, co jest
odnotowane w dzienniku.
14. Uczeń może odwoływać się od oceny proponowanej przez nauczyciela na koniec semestru
i ubiegać się o ocenę wyższą jedynie w przypadku gdy:, zawsze posiadał zeszyt przedmiotowy
i zadania domowe, aktywnie uczestniczył w lekcjach, a poziom jego wiadomości jest na
pograniczu wymagań na poszczególne stopnie szkolne.
15. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.
16. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne nie są ustalane jako średnia arytmetyczna
ocen cząstkowych.
OGÓLNE KRYTERIA OCEN
1. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnił wymogi przewidziane oceną bardzo
dobry oraz:
– wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program
nauczania WOS;
– nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, które
potrafi prawidłowo, przekonująco uzasadnić;
– doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje;
– wykazuje orientację w aktualnej sytuacji kraju oraz międzynarodowej;
2. Ocenę bardzo dobry może otrzymać uczeń, który:
- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programe
nauczania
- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, rozumie
i poprawnie stosuje poznaną na lekcji terminologię;
- potrafi zinterpretować wprowadzone pojęcia;
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne nakreślony temat,
wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i poza nią;
- wyróżnia się w pracy grup tematycznych;
- wykazuje orientację w aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej
kraju;
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3.

4.

5.

6.

- zna najważniejsze problemy współczesnego świata;
- aktywnie uczestniczy w lekcjach oraz w pracach grup tematycznych;
- dba o estetykę zeszytu przedmiotowego, który prowadzony jest bez zarzutu
Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował materiał przewidziany programem nauczania w stopniu dobrym
niewielkie braki w wiedzy i umiejętnościach nie utrudniają mu głębszego
i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej;
- zna nazwiska najważniejszych osób ze sceny politycznej kraju;
- rozumie i prawidłowo stosuje większość wprowadzonych pojęć;
- poprawnie posługuje się podstawowymi źródłami informacji;
- wykonuje samodzielnie wybrane zadania polegające na ocenianiu,
selekcjonowaniu, wartościowaniu, uzasadnianiu;
- umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne;
- zaznacza swoją obecność w pracach grupy tematycznej;
- zeszyt przedmiotowy prowadzi starannie, systematycznie odrabia zadania domowe;
Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania;
- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne;
- umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami
dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji;
- bierze udział w pracach grup tematycznych;
- prowadzi zeszyt przedmiotowy w systematyczny sposób;
Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w wiadomościach, nie opanowała także wszystkich umiejętności
przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwi mu to dalszego poznawania
treści programowych w następnych etapach edukacji;
- wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, również z pomocą nauczyciela;
- zeszyt prowadzi niesystematycznie, nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych
i domowych;
Ocenę niedostateczny może otrzymuje uczeń, który
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi
koniecznymi do dalszego kształcenia;
- nie potrafi , nawet przy pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków
dydaktycznych;
- nie potrafi formułować prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, ponieważ nie
zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach;
- nie prowadzi zeszytu;
Ogólne kryteria ocen z geografii dla klas I- III
gimnazjum

KLASA I
Ocena dopuszczający
Otrzymuje ja uczeń , który opanował minimum wiedzy i umiejętności. Większość zadań wykonuje
z pomocą nauczyciela.
Uczeń potrafi wymienić :
• planety Układy Słonecznego, podać różnice między ruchem obrotowym, a ruchem obiegowym
Ziemi,
• sfery Ziemi,
• w niewielkim stopniu korzystać z mapy,
• z pomocą nauczyciela określa współrzędne geograficzne,
• z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania dotyczące pogody, klimatu, krajobrazów,
kontynentów.
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Ocena dostateczny
Opanował ją uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności wymagane w programie nauczania
w stopniu zadowalającym i wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nieprzyjaciela, ma wiedzę
i umiejętności wymagane na ocenę dopuszczająca oraz potrafi:
• opisać budowę Układu Słonecznego,
• zna ruchy Ziemi i ich następstwa,
• potrafi z niewielką pomocą nauczyciela obliczyć czas słoneczny i strefowy,
• potrafi na przykładach opisać wzajemne oddziaływanie sfer kuli ziemskiej,
• wymienić ery i okresy w dziejach Ziemi,
• procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi,
• korzystać z mapy,
• zamieniać skale,
• określać współrzędne geograficzne ,
• przeczytać wykresy temperatur i opadów,
• zna strefy klimatyczne świata i ich charakterystyczne cechy,
• wymienić składniki krajobrazu: naturalne i wytworzone przez człowieka,
Ocena dobry
Otrzymuje uczeń, który pracuje samodzielnie, ma wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę
dostateczną oraz potrafi:
• odpowiedzieć na pytanie, czym się różni Ziemia od pozostałych planet Układu Słonecznego,
• obliczyć czas strefowy i słoneczny,
• scharakteryzować sfery Ziemi i opisać ich wzajemne oddziaływanie,
• opisać procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi,
• opisać główne wydarzenia z dziejów Ziemi,
• zna różne rodzaje map ich przeznaczenie,
• samodzielnie opisać wpływ czynników klimatotwórczych na warunki klimatyczne.
• zna różnicę pomiędzy klimatem strefowym i astrefowym,
• zna rodzaje skał potrafi wyjaśnić jak powstały,
• wymienić główne cechy stref klimatyczno-roślinnych.
Ocena bardzo dobry
Otrzymuje uczeń, który opanował cały materiał przewidziany w programie nauczania , ma wiedzę
i umiejętności wymagane na ocenę dobrą, oraz potrafi:
• podać dowody istnienia ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi i uzasadnić swoją wypowiedź,
• rozumie różnicę pomiędzy czasem strefowym a urzędowym,
• korzystać z rysunków i schematów podczas swoich wypowiedz,
• udowodnić na przykładach, że skamieniałości są świadectwem przeszłości geologicznej Ziemi,
• udowodnić wpływ procesów wewnętrznych i zewnętrznych na ukształtowanie powierzchni
Ziem,
• wykonywać odczytywać profile hipsometryczne,
• posługiwać się różnymi rodzajami map,
• wyjaśnić mechanizm powstawania wiatrów stałych, sezonowych i lokalnych i opadów,
• porównywać strefy klimatyczne i wykazywać różnic pomiędzy nimi,
• uzasadnić tezę, że najważniejszym czynnikiem klimatotwórczym jest szerokość geograficzna,
• podać różnicę pomiędzy skałą a glebą,
• opisać profil glebowy,
• scharakteryzować rodzaje i rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej,
• opisać przykłady różnych rodzajów skał,
• wymienić miejsca na świecie będące przykładem różnych typów krajobrazów strefowych
i astrefowych
• potrafi analizować problemy i uzasadniać wypowiedzi,
• potrafi posługiwać się różnymi źródłami informacji geograficznej,
• zna terminy pojęcia , definicje geograficzne .
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Ocena celujący
Otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza zakres materiału przewidzianego
w programie nauczania.
Odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.
KLASA II
Ocena dopuszczający
Otrzymuje ja uczeń , który opanował minimum wiedzy i umiejętności. Większość zadań wykonuje
z pomocą nauczyciela.
Uczeń potrafi :
• wskazać Polskę na mapie Europy,
• wskazać formy ukształtowania powierzchni na mapie Polski,
• obliczyć formy różnicę wysokości między punktami,
• wskazać wartości temperatur i opady na mapach klimatycznych,
• wskazać na mapie wybrane elementy sieci wodnej Polski,
• opisać położenie Bałtyku,
• odszukiwać na mapie występowanie różnych typów gleb w Polsce,
• wskazać na mapie Polski największych zbiorowisk leśnych i parków narodowych
• na podstawie danych statystycznych podać liczbę ludności Polski w danych latach,
• określić funkcje osiedli wiejskich,
• wskazać na mapie największe miasta Polski,
• zdefiniować terminy: przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty,
• odczytywać z wykresu strukturę, zatrudnienia ludności,
• dokonać podziału ruchów migracyjnych,
• wymienić formy użytkowania ziemi,
• na podstawie danych statystycznych odczytać wielkości produkcji przemysłowej,
• dokonać podziału usług na rodzaje,
• podać przykłady wymiany handlowej Polski z innymi krajami,
• wskazać przykłady procesów integracyjnych,
• wskazać równoleżnikowe pasy ukształtowania powierzchni Polski
• wskazać położenie własnego regionu, na mapie Polski,
• podać przykłady najcenniejszych obiektów turystycznych w różnych regionach Polski,
• podać przykłady negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko,
• wskazać znaczenie czystego powietrza i wody dla życia na Ziemi.
Ocena dostateczny
Opanował ją uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności wymagane w programie nauczania
w stopniu zadowalającym i wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nieprzyjaciela, ma wiedzę
i umiejętności wymagane na ocenę dopuszczająca oraz potrafi:,
• zaznaczyć na mapie konturowej położenie wybranych obiektów geograficznych,
• odczytywać wysokość n. p. m. wybranych miejsc w Polsce,
• odczytywać wskaźniki przebiegu pogody w ciągu roku,
• wskazać na mapie główne działy wodne i dorzecza,
• podać przykłady jezior o różnej genezie,
• opisać cechy Bałtyku jako morza śródlądowego,
• podać przykłady form ochrony przyrody w Polsce,
• określić miejsce polski w Europie i świecie pod względem liczby ludności i powierzchni,
• wskazać obszary o ujemnym i dodatnim przyroście naturalnym’
• podać główne kierunki ruchu migracyjnego,
• zanalizować strukturę zatrudnienia w Polsce,
• wykonać wykres użytkowania ziemi,
• omówić znaczenie usług,
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odczytywać na mapach przebieg najważniejszych szlaków drogowych i kolejowych
w Polsce,
• odczytywać na mapie krainy geograficzne,
• obliczać odległość między miejscowościami w stopniach i kilometrach,
• scharakteryzować zasoby naturalne własnego regionu,
• podać przykłady międzynarodowej współpracy, w różnych dziedzinach
Ocena dobry
Otrzymuje uczeń, który pracuje samodzielnie, ma wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę
dostateczną oraz potrafi:
• odszukać informacje o wybranych obiektach geograficznych,
• obliczyć odległość między skrajnymi punktami Polski,
• podać najważniejsze wydarzenia w dziejach geologicznych Polski,
• opisać cechy wybranego krajobrazu Polski,
• obliczyć średnią temperaturę powietrza,
• amplitudy temperatur i sumy opadów,
• scharakteryzować typy wybrzeża Bałtyku,
• wyjaśnić proces powstawania różnych typów gleb,
• omówić funkcje lasów,
• scharakteryzować rozmieszczenie ludności Polski,
• omówić poziom urbanizacji wybranych obszarów polski,
• wskazać przyczyny bezrobocia,
• porównać PKB wytworzonego przez przemysł polski i innych krajów,
• opisać zajęcia ludności poszczególnych regionów,
• na podstawi map tematycznych ocenić stopień przekształcenia środowiska naturalnego.
Ocena bardzo dobry
Otrzymuje uczeń, który opanował cały materiał przewidziany w programie nauczania , ma wiedzę
i umiejętności wymagane na ocenę dobrą, oraz potrafi:
• scharakteryzować położenie Polski w Europie i jego konsekwencje,
• opisać wpływ zlodowaceń na rzeźbę Polski,
• wskazać miejsca występowania w surowców mineralnych w Polsce,
• opisać cechy przejściowego klimatu Polski,
• scharakteryzować rozwój wybrzeża wysokiego,
• opisać przydatność rolniczą gleb,
• opisać tendencje zmiany liczby ludności,
• opisać funkcje wybranych miast w Polsce,
• wskazać sposoby przeciwdziałania bezrobociu,
• opracować trasę turystyczną po własnym regionie,
• podać przykłady inwestycji zagranicznych w Polsce,
• opisać stopień zagospodarowania turystycznego krain,
• wskazać sposoby zmniejszenia zanieczyszczeń w skali lokalnej i globalnej,
• opisać skutki globalizacji.
Ocena celujący
Otrzymuje uczeń , którego wiedza i umiejętności wykraczają poza zakres materiału
przewidzianego w programie nauczania.
Odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.
•

KLASA III
Ocena dopuszczający
Otrzymuje ja uczeń , który opanował minimum wiedzy i umiejętności. Większość zadań wykonuje
z pomocą nauczyciela.
Uczeń potrafi:
• wskazać poszczególne kontynenty na mapie,
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określić położenie punktów wykorzystując współrzędne geograficzne,
określić kierunki świata na mapie i globusie,
opisać cechy położenia danego kraju,
omówić na podstawie mapy położenie najważniejszych krain geograficznych, miast, rzek,
jeziora, szczyty górskie,
• nazwać oceany i morza oblewające dany kontynent,
• odczytać na mapie nazwy krajów członkowskich UE,
• omówić cechy członkostwa Polski w UE,
• scharakteryzować najważniejsze kraje kontynentu europejskiego
Ocena dostateczny
Opanował ją uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności wymagane w programie nauczania
w stopniu zadowalającym i wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nieprzyjaciela, ma wiedzę
i umiejętności wymagane na ocenę dopuszczająca oraz potrafi:
• analizować cechy fizyczno - geograficzne kontynentów na podstawie map tematycznych,
• obliczyć rozciągłość południkową i równoleżnikową,
• obliczyć różnicę czasu strefowego na podstawie map stref czasowych,
• określić i wskazać na mapach położenie wybranych obiektów geograficznych: szczytów,
miast, krain, rzek jezior,
• opisać cechy rozmieszczenia ludności jego przyczyny,
• opisać warunki naturalne,
• odczytywać i wskazywać na mapie rejony występowania surowców mineralnych,
• wskazywać na obszary podlegające ochronie,
• analizować rozwój UE od początku jej powstania do dziś,
• charakteryzować cechy ukształtowania poziomego pionowego Europy,
• omówić charakterystyczne klimaty Europy,
Ocena dobry
Otrzymuje uczeń, który pracuje samodzielnie, ma wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę
dostateczną oraz potrafi:
• wskazać cechy środowiska sprzyjające osiedlaniu się,
• obliczać różnicę czasu słonecznego na podstawie różnicy długości geograficznej,
• porównywać rozmieszczenie ludności z warunkami środowiska i wskazać zależności,
• wskazać miejsca wydobycia surowców energetycznych,
• analizować na podstawie danych rodzaje produkcji rolnej, strukturę i gałęzie przemysłu
wybranych krajów,
• analizować strukturę narodowościową i wskaźniki demograficzne wybranych krajów,
• opisać warunki naturalne poszczególnych krajów,
• omówić cechy gospodarki wybranych krajów,
• wykonywać i analizować wykresy zmian temperatury powietrza i opadów,
• charakteryzować gospodarkę krajów UE na podstawie wskaźników ekonomicznych,
• określać na mapie położenie charakteryzować obiekty i obszary turystyczne,
• porównywać dane statystyczne,
Ocena bardzo dobry
Otrzymuje uczeń, który opanował cały materiał przewidziany w programie nauczania , ma wiedzę
i umiejętności wymagane na ocenę dobrą, oraz potrafi :
• charakteryzować wybrane regiony świata, określając najkorzystniejsze warunki dla życia
człowieka,
• wykonać i analizować wykres struktury użytkowania ziemi,
• porównywać cechy środowiska i zagospodarowanie poszczególnych krajów,
• analizować strukturę produkcji przemysłowej i PKB poszczególnych krajów,
• analizować efektywność gospodarki rolnej wybranych krajów ,
• omówić walory turystyczne poszczególnych krajów,
• podać przykłady wpływu człowieka na środowisko,
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

omówić korzyści i rolę UE
na świecie i dla jej członków,
analizować atrakcyjność turystyczną kraju na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz
cech środowiska przyrodniczego,
określać stopień rozwoju gospodarczego krajów i możliwości ich rozwoju
omówić aktualne problemy wybranych krajów
Ogólne kryteria ocen z biologii dla klas I- III

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
będące efektem jego samodzielnej pracy,
- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną,
- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,
- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
- dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,
- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,
- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza
nią,
- odpowiada na dodatkowe pytania,
- bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
- wykazuje szczególne zainteresowania biologią,
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów
w nowych sytuacjach,
- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,
- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,
- sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,
- potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,
- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne
i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych,
w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,
- posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,
- wykonuje proste preparaty mikroskopowe,
- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
- jest aktywny na lekcji,
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze
w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych,
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,
- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice,
wykresy, itp.,
- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
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ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie
przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem
nauczyciela,
- z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,
- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,
- jest mało aktywny na lekcji,
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi,
koniecznymi do dalszego kształcenia,
- nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,
- wykazuje się brakiem w systematyczności w pracy,
-

Ogólne kryteria ocen z fizyki dla klas I - III
Ocena osiągnięć ucznia z fizyki:
Dopuszczający – wymagania konieczne (K): dotyczą zapamiętania wiadomości, czyli gotowości
ucznia do przypomnienia sobie treści podstawowych praw fizyki, podstawowych wielkości
fizycznych, najważniejszych zjawisk fizycznych. Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy
nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości
i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu
codziennym.
Dostateczny – wymagania podstawowe (P): dotyczą zrozumienia świata wiadomości. Oznacza to,
że uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyjaśnić od czego zależą podstawowe
wielkości fizyczne (np. gęstość, praca, rezystancja itp.), zna jednostki tych wielkości, zna i potrafi
wyjaśnić poznane prawa fizyki, umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi eksperymentami (np.
prawo grawitacji, prawo Archimedesa, prawo Ohma)
Dobry – wymagania rozszerzające (R): dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności
w sytuacjach typowych. Oznacza to opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego
posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań
podstawowych (np. obliczanie wartości wielkości fizycznej według wzoru: gęstości, siły, mocy,
natężenia prądu itp.), uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne
i praktyczne, korzystając przy tym z podręczników, tablic i innych pomocy naukowych.
Bardzo dobry – wymagania dopełniające (D): dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności
w sytuacjach problemowych (np. szczegółowa analiza procesów fizycznych), w projektowaniu
i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających prawa fizyczne, samodzielnego rozwiązywania
złożonych zadań rachunkowych (wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów itp.)
Celujący – wymagania wykraczające (W): dotyczą wiadomości i umiejętności wykraczających
poza program związanych tematycznie z treściami nauczania oraz wykraczających poza nie.
Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia
• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności,
nawet z pomocą nauczyciela
• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych
Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, które nie
przekreślają możliwości dalszego kształcenia
• zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne
• potrafi z dużą pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenia fizyczne
• sprostał wymaganiom K
Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:
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• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania
• potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela
• potrafi wykonać proste doświadczenia z pomocą nauczyciela
• zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych
• sprostał wymaganiom KP
Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
• opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania
• poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów
• potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki
• rozwiązać proste zadanie lub problem
• sprostał wymaganiom KPR
Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe
• zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach
• jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy
• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne
• rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe
• sprostał wymaganiom KPRD
Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:
• posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania
• potrafi zastosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)
• umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk
• umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy
• osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych
• sprostał wymaganiom KPRDW
Ogólne kryteria ocen z chemii dla klas I- III
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
-potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela,
-potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
-proponuje rozwiązania nietypowe,
-umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk,
-potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu
chemii,
-potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej
samodzielnie wiedzy,
-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej,
szczebla wyższego niż szkolny.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,
-potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
-wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np.
układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień,
-sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć do innych
źródeł wiadomości,
-potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne,
-potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych,
-wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji.
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-bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych
z chemią,
-potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę
przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań
i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela,
-potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji (układ okresowy
pierwiastków, wykresy, tablice i inne),
-potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,
-rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności,
-poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,
-jest aktywny w czasie lekcji.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są
konieczne do dalszego kształcenia,
-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
-potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy
pierwiastków, wykresy, tablice,
-z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne,
-potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,
-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.
Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:
-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie
przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
-rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu
trudności z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty
chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i równania chemiczne,
-przejawia niesystematyczne pewne zaangażowanie w proces uczenia się.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do
dalszego kształcenia się,
-nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności
nawet przy pomocy nauczyciela,
-nie zna symboliki chemicznej,
-nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet
z pomocą nauczyciela,
-nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami
chemicznymi,
-nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.
Ogólne kryteria ocen z informatyki dla klas I- III

Ocenie podlegają:
30

1. Praca na lekcji – ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, współpraca w grupie.
2. Testy sprawdzające wiadomości teoretyczne po każdym zrealizowanym dziale,
z podanym zakresem, zapowiedziane tydzień wcześniej (dwa w semestrze).
3. Prace domowe (dodatkowe) - wpływają na podniesienie oceny.
Wymagania na poszczególne stopnie:
Ocena celująca:
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania
dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie
informatyki. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Ćwiczenia na lekcji wykonuje bezbłędnie,
trzeba dostarczać mu dodatkowych trudniejszych zadań.
Bierze udział w konkursach informatycznych, wykonuje dodatkowe prace np. tworzenie szkolnej
strony internetowej, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera itp.
Ocena bardzo dobra:
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował
wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje
systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcjach
ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.
Ocena dobra:
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze, nie tylko proste zadania. Opanował
większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie nauczania informatyki. Na lekcjach
pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcjach
ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.
Ocena dostateczna:
Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą.
Opanował wiadomości na poziomie nie przekraczającym wymagań programowych zawartych
w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje
postępy. W większości wypadków kończy wykonywane na lekcjach ćwiczenia.
Ocena dopuszczająca:
Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadani, opanował część umiejętności
zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są
zmienne, nie kończy niektórych wykonywanych ćwiczeń. Braki w wiadomościach
i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.
Ocena niedostateczna:
Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych
umiejętności zawartych w podstawie programowej. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na
lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywanych ćwiczeń. Nie ma wiadomości
i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
Jak uczeń może poprawić ocenę?
Wykonując powtórnie najgorzej ocenione zadanie w trakcie dodatkowych zajęć poza
lekcją( lub w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu.
Co powinien zrobić uczeń, gdy był dłużej nieobecny?
W miarę możliwości powinien nadrobić istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na
opuszczonych lekcjach.
Ogólne kryteria ocen z techniki dla klas I - III
Przy ustalaniu oceny z techniki bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu
Ocena niedostateczny
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Wiadomości
• Nie opanował wiadomości, nie potrafi rozwiązać prostych zadań technologicznych
Informacja Techniczna i dokumentacja
• Duże braki w wiedzy uniemożliwiają wykonanie zadania
BHP i organizacja
• Nie potrafi samodzielnie zorganizować stanowiska pracy
Umiejętności, wytwory praktycznej działalności, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
i problemowych
Nie potrafi samodzielnie zorganizować stanowiska pracy, nie wykonuje zadań, nie posiada
umiejętności posługiwania prostymi narzędziami, nie rozumie prostej dokumentacji technicznej,
nie wykonuje zadań wytwórczych
Ocena dopuszczający
Wiadomości.
• Opanował wiadomości na podstawie podstaw programowych
Informacja Techniczna i dokumentacja
• Niesystematyczna, mało czytelna
BHP i organizacja
• Ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności (musi być
kierowany).
Umiejętności, wytwory praktycznej działalności, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
i problemowych
• Posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, wykonuje z pomocą nauczyciela
proste operacje technologiczne, nie rozumie podstawowej dokumentacji technicznej, prace
wytwórcze są niestaranne i niezgodne z rysunkiem
Ocena dostateczny
Wiadomości.
• Opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych, umie wykorzystać wiedzę do
zadań wytwórczych.
Informacja Techniczna i dokumentacja
• Prowadzona niesystematycznie.
BHP i organizacja
• W większości wypadków stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy.
Umiejętności, wytwory praktycznej działalności, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
i problemowych
• Popełnia drobne błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim
opanował operacje technologiczne, ma trudności z czytaniem podstawowej dokumentacji
technicznej, niedokładnie i mato estetycznie wykonuje prace.
Ocena dobry
Wiadomości
• Nie opanował w pełni wiadomości określonych programem, umie wykorzystać wiadomości
podczas rozwiązywanie zadań wytwórczych
Informacja Techniczna i dokumentacja
• Prowadzona systematycznie, ale zdarzają się błędy.
BHP i organizacja.
• Stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy
Umiejętności, wytwory praktycznej działalności, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
i problemowych
• Poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadawalającym opanował
umiejętności technologiczne, formalnie korzysta z dokumentacji, zdarzają się drobne
uchybienia
Ocena bardzo dobry
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Wiadomości.
• Opanowanie w pełni treści programowej dla danej klasy, samodzielnie wyjaśnia zjawiska,
procesy, rozumie zależności, w pełni wykorzystuje wiedzę przy rozwiązywaniu zadań
problemowych
Informacja Techniczna i dokumentacja
• Estetyczna, kompletna, systematyczna, więcej niż poprawne
BHP i organizacja.
• Właściwie organizuje stanowisko pracy, pracuje bezpiecznie, stosuje rozwiązania
racjonalizatorskie
Umiejętności, wytwory praktycznej działalności, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
i problemowych
• Sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, ekonomicznie wykorzystuje materiały,
poprawnie wykonuje operacje technologiczne, prace wytwórcze, staranne zgodne
z rysunkiem.
Ocena celujący
Wiadomości.
• Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami, osiąga sukcesy
w wojewódzkich konkursach wiedzy technicznej i olimpiadach przedmiotowych
Umiejętności, wytwory praktycznej działalności, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
i problemowych
• Proponuje nowatorskie rozwiązania lub wykraczające poza program nauczania, osiąga
sukcesy na wojewódzkich i krajowych wystawach wytwórczych
Ogólne kryteria ocen z plastyki dla klas I - III
Na lekcjach plastyki oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:
1. Znajomość opanowanej wiedzy z zakresu historii sztuki.
2. Umiejętność operowania: materiałem, narzędziem, środkami artystycznego
technikami plastycznymi.
3. Umiejętność obserwacji i analizowania dzieł plastycznych.
4. Aktywność na lekcji.
5. Wykazywanie pozytywnej motywacji do przedmiotu.
6. Wkład pracy ucznia.

wyrazu,

Znajomość wiedzy z historii sztuki jest sprawdzana za pomocą kartkówek i testów
zapowiedzianych tydzień wcześniej i obejmujących materiał z 2-3 ostatnich lekcji.
Prace plastyczne:
Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę:
⇒ zgodność tematyczną
⇒ poprawność użytych technik plastycznych
⇒ zaangażowanie
⇒ osobistą ekspresję
⇒ estetykę wykonania
Wszystkie prace plastyczne są obowiązkowe i wszystkie podlegają ocenie.
Przedłożenie pracy plastycznej do oceny odbywa się bezpośrednio po zakończonej lekcji.
Niektóre prace plastyczne (bardziej pracochłonne) mogą być dokończone w domu i przedłożone
do oceny na najbliższej lekcji.
Uczeń, który nie oddał w terminie pracy plastycznej otrzymuje ocenę niedostateczną.
W przypadku, gdy jej nie poprawi na następnej lekcji, traci prawo do kolejnej poprawy.
Aktywność na lekcjach nagradzana jest plusem. Odpowiedniej
przyporządkowana jest ocena (za każde 3 plusy - ocena bardzo dobra).
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liczbie

plusów

Przez aktywność ucznia rozumie się również dobrowolne przygotowanie fragmentów lekcji
(np. na temat wybranej postaci ze świata sztuki). Uczeń ma wówczas możliwość zdobycia oceny
nie niższej niż bardzo dobrej.
Aktywność ucznia na lekcjach uzależniona jest w dużej mierze od posiadanych narzędzi
i materiałów typu: zeszyt, blok rysunkowy, farby, kredki, nożyczki, itp. Jeżeli brak jakichkolwiek
z wymienionych materiałów uniemożliwia pracę na lekcji traktowane jest jako
„nieprzygotowanie” i zaznaczone w dzienniku w postaci minusa („-„). Takie „nieprzygotowanie”
można zgłosić tylko trzy razy w semestrze. Za każdy następny raz uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
Brak zeszytu przedmiotowego jest również traktowane jako nieprzygotowanie.
Uczniowie mają obowiązek prowadzić zeszyty przedmiotowe, sprawdzane 1 raz w semestrze,
przy jego ocenie bierze się pod uwagę:
- estetykę ogólną zeszytu
- poprawność ortograficzną
- systematyczność
Aktywność poza lekcjami nagradzana jest celującymi ocenami cząstkowymi:
 za udział w konkursach plastycznych na różnych etapach;
 wykonanie dekoracji w szkole na różne okazje.
Ocena z plastyki uzyskana na koniec semestru jest oceną końcoworoczną.
Ogólne kryteria ocen z muzyki dla klas I - III
Na lekcjach muzyki oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realizacja zadań z zakresu percepcji muzyki (śpiew piosenek).
Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.
Analiza utworów muzycznych.
Aktywność na lekcji.
Wykazywanie pozytywnej motywacji do przedmiotu.
Wkład pracy ucznia.
Artystyczna działalność pozalekcyjna .

Znajomość piosenek:
Znajomość piosenki sprawdzana jest głównie pod kątem stopnia opanowanego tekstu.
Wykluczona jest jednak jego recytacja.
OCENA
Celująca
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
Dopuszczająca
Niedostateczna

WYMAGANIA
zaprezentowanie piosenki z własnym akompaniamentem
zaśpiewanie dowolnie wybranej przez nauczyciela zwrotki piosenki,
z pamięci
zaśpiewanie dowolnie wybranej przez ucznia zwrotki piosenki,
z pamięci
zaśpiewanie z pomocą tekstu wybranej przez nauczyciela zwrotki
piosenki
zaśpiewanie z błędami wybranej przez ucznia zwrotki, z pomocą
tekstu
odmowa zaśpiewania piosenki.

Każdy uczeń ma obowiązek opanowania poznanych na lekcji piosenek.
Sprawdzenie stopnia opanowania danej piosenki odbywa się nie prędzej niż po upływie tygodnia.
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Prowadzenie zeszytu ćwiczeń jest obowiązkowe i sprawdzane 1 raz w semestrze.
Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić brak zeszytu ćwiczeń.
Analiza utworów muzycznych
Analizy dzieła muzycznego odbywa się na lekcji, przy czym zwraca się uwagę na:
- zaangażowanie i skupienie w czasie słuchania muzyki
- odróżnianie budowy formalnej słuchanych utworów: AB, ABA. rondo, wariacja
- rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych- odróżnianie faktury i budowy strukturalnej
utworu muzycznego
- rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych.
Aktywność na lekcjach nagradzana jest plusem. Odpowiedniej liczbie plusów przyporządkowana
jest ocena (za każde 3 plusy - ocena bardzo dobra).
Aktywność poza lekcjami nagradzana jest celującymi ocenami cząstkowymi:
 za udział w konkursach muzycznych na różnych etapach;
 prezentowanie swoich prac, umiejętności na forum publicznym (koncerty, przeglądy itp.)
w szkole i poza nią;
 szczególne osiągnięcia, np. osiąganie bardzo dobrych wyników w Szkole Muzycznej, Ognisku
Muzycznym itp.
Ocena z muzyki uzyskana na koniec semestru jest oceną końcoworoczną.

Ogólne kryteria ocen z wychowania fizycznego dla klas I - III
Niedostateczny
• Uczeń jest daleki od spełniania wymagań stawianych przez program.
• Ma bardzo niską sprawność motoryczną.
• Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.
• Charakteryzuje się praktyczną wiedzą w zakresie kultury fizycznej.
• Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykonuje żadnych postępów w usprawnianiu.
• Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania
społecznego, jego stosunek do przedmiotu jest niechętny.
• Odmawia udziału w zajęciach lekcyjnych w zakresie wychowania fizycznego.
• Duża liczba nieuzasadnionych braków stroju.
Dopuszczający
• Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma duże luki.
• Jest mało sprawny fizycznie.
• Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
• Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań
związanych z samooceną, wykazuje brak nawyków higienicznych.
• Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym.
• Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania
społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.
• Unika zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego.
• Zbyt częste braki stroju.
Dostateczny
• Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.
• Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną.
• Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.
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• W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych które posiada nie
potrafi wykorzystać w praktyce.
• Wykazuje małe postępy w usprawnieniu.
• Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, postawie i stosunku do kultury
fizycznej.
• Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi.
• Ponad 4 braki stroju.
Dobry
• Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy.
• Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.
• Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi błędami.
• Posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce za pomocą nauczyciela.
• Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe
i ddść dobre postępy w tym zakresie.
• Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.
• Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
• Maksymalnie 3 braki stroju.
Bardzo dobry
• Uczeń całkowicie opanował materiał programowy.
• Jest bardzo sprawny fizycznie.
• Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna
założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
• Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je
w praktycznym działaniu.
• Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym
usprawnianiu.
• Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą
najmniejszych zastrzeżeń.
• Bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych, nie jest to jednak działalność
systematyczna.
Celujący
• Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą i na zajęciach uzyskał
przynajmniej 50% ocen celujących z umiejętności ruchowy i zdolności motorycznych.
• Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym, bądź też w innych formach działalności
związanych z kulturą fizyczną na terenie szkoły.
• Reprezentuje szkołę na zawodach powiatowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich i zajmuje
w nich punktowane miejsca.

Ogólne kryteria ocen z religii dla klas I - III
Szczegółowe ustalenia, wynikające ze specyfiki tego przedmiotu są następujące:
Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także
wartościowania umiejętności, postaw moralnych, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań,
motywacji ucznia, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje
czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania
z przyjętą wiarą.
Zasady oceniania z religii:
1. Obiektywność – jednolite normy i kryteria oceniania wszystkich uczniów.
2. Jawność – wyniki pracy ucznia podawane na bieżąco do wiadomości ucznia i rodziców
lub opiekunów.
3. Instruktywność – wskazywanie na występujące braki.
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4. Mobilizacji ucznia do dalszej pracy.
Rodzaje kontroli i oceny wiedzy i umiejętności ucznia:
1. Kontrola wstępna – dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie
kształcenia
/na początku roku szkolnego/.
2. Kontrola bieżąca – sprawdzanie wiedzy i umiejętności w trakcie trwania procesu
kształcenia
/w ciągu roku szkolnego/.
3. Kontrola końcowa – po zakończeniu etapu kształcenia /na koniec semestru lub roku
szkolnego/.
Elementy wchodzące w zakres oceny semestralnej lub końcowej:
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
2. Zainteresowanie i stosunek do przedmiotu.
3. Pilność i systematyczność.
4. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
5. Postawa moralna.
Ocenie podlegają:
1. Wypowiedzi ustne uczniów: odpowiedzi z zakresu trzech ostatnich lekcji, udział
w dyskusjach, powtórzeniach.
2. Pisemne prace kontrolne /co najmniej raz w ciągu semestru/ - obejmujące więcej niż trzy
jednostki lekcyjne oraz kartkówki – obejmujące nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub
materiał podstawowy.
3. Prace domowe /krótko- lub długoterminowe/.
4. Podstawowe prawdy wiary /Pacierz/ - ocena w odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
5. Zeszyt /sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji katechety – przynajmniej jeden
raz
w semestrze: kompleksowa ocena zeszytu/.
6. Pilność, systematyczność, zaangażowanie w tok katechezy.
7. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
8. Umiejętność korzystania ze źródeł, Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów
katechetycznych.
9. Postawa moralna /zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą, wskazujące na stosowanie
poznanych prawd religijnych w życiu codziennym/.
10. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze
religijnym.
11. Udział w konkursach religijnych.
12. Zaangażowanie w życie parafii /przynależność do wspólnot parafialnych, udział w akcjach
charytatywnych, itp./.
Ilość ocen /stopni/:
W ciągu jednego semestru katecheta wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny
cząstkowe, w tym: co najmniej jedną z prac pisemnych.
Poprawianie oceny:
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestru, połączone z możliwością poprawiania
stopni. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach poprawianie ocen może odbywać się
bezpośrednio przed wystawieniem oceny semestralnej lub końcoworocznej. Przeprowadza się je
z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii w formie pisemnej lub ustnej.
Skala ocen /stopni/:
celujący /6/
bardzo dobry /5/
dobry /4/
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dostateczny /3/
dopuszczający /2/
niedostateczny /1/
Wymagania w obrębie poszczególnych poziomów /stopni/ - oceny semestralne i roczne
Ocena niedostateczna /1/
Katechizowany:
- Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.
- Wykazuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.
- Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.
- Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy.
- Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.
- Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi.
- Nie wykazuje się znajomością Pacierza.
- Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na katechezę.
- Lekceważy przedmiot.
- Nieodpowiednio zachowuje się na katechezie.
- Opuszcza lekcje religii.
- Prezentuje niewłaściwą postawę moralną: nie wypełnia podstawowych obowiązków
chrześcijanina określonych w Przykazaniach Bożych i Kościelnych, występuje przeciwko
nauczaniu Kościoła i demonstruje wrogi stosunek do niego.
- Występują inne uwarunkowania indywidualne, wskazujące na ocenę niedostateczną.
Wymagania konieczne: stopień dopuszczający /2/
Katechizowany:
- Opanował konieczne pojęcia religijne.
- Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe.
- Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności.
- Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.
- Wykazuje braki w podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.
- Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
- Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl
wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu.
- Prowadzi zeszyt.
- Ma problemy ze znajomością Pacierza.
- Wykazuje poprawny stosunek do religii i Kościoła.
- Istnieją inne uwarunkowania uzasadniające ocenę dopuszczającą.
Wymagania podstawowe: stopień dostateczny /3/
Katechizowany:
- Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.
- Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.
- Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.
- Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą
nauczyciela.
- Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy
nauczyciela.
- W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.
- Cechuje go mała kondensacja wypowiedzi.
- Wykazuje się podstawową znajomością Pacierza.
- W zeszycie występują sporadyczne braki notatek, prac domowych.
- Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.
- Jego postawa moralna nie budzi większych zastrzeżeń.
- Występują inne uwarunkowania indywidualne wskazujące na ocenę dostateczną.
Wymagania rozszerzające: stopień dobry /4/
38

Katechizowany:
- Opanował materiał programowy z religii.
- Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.
- Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska podane przez
nauczyciela.
- Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela.
- Podczas wypowiedzi nie popełnia większych błędów stylistycznych.
- Wykazuje się dobrą znajomością Pacierza.
- W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.
- W czasie lekcji posiada określone pomoce /zeszyt i inne/ i korzysta z nich.
- Systematycznie uczestniczy w katechezie.
- Jest zainteresowany przedmiotem.
- Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
- Jego postawa moralna nie budzi wątpliwości.
- Stara się być aktywnym podczas lekcji.
- Istnieją inne osiągnięcia indywidualne wskazujące na ocenę dobrą.
Wymagania dopełniające: stopień bardzo dobry /5/
Katechizowany:
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.
- Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określonych 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 w praktyce bez pomocy nauczyciela.
- Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.
- Posiada pełną znajomość Pacierza.
- Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
- Aktywnie uczestniczy w katechezie.
- Jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń.
- Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
- Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia Roku Liturgicznego.
- Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.
- Chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii.
- Istnieją inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą.
Wymagania ponadprogramowe: stopień celujący /6/
- Katechizowany:
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
- Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji
- Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
- Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
- Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią
przedmiotową i inną.
- Angażuje się w prace pozalekcyjne.
- 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, postawa moralna nie
budzą żadnych zastrzeżeń.
- Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.
- Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promują ocenę celującą.
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