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KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW w IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU
obowiązujące od roku szkolnego 2018/19
1. Ustala się następujące ogólne kryteria uzyskania poszczególnych stopni szkolnych,
obowiązujące wszystkich nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila
Norwida w Białymstoku przy ustalaniu śródrocznych lub rocznych (końcowych) ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
1.1 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia a jego
osiągnięcia są twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu,
lub uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
finalistą olimpiady przedmiotowej (dotyczy również końcowej oceny klasyfikacyjnej)
1.2 Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia.
Osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności
1.3 Stopień dobry otrzymuje uczeń który opanował niepełny zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia. Wiele osiągnięć
ucznia należy do złożonych i wymagających samodzielności
1.4 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia,
wystarczający do kontynuacji kształcenia
1.5 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował elementarny zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia,
niezbędny do kontynuacji kształcenia
1.6 Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnego zakresu
wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu
kształcenia, co uniemożliwia mu przyswajanie kolejnych treści i kontynuację nauki.
2. Ustala się następujące kryterium uzyskania poszczególnych stopni szkolnych, obowiązujące
wszystkich nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
w Białymstoku, przy ustalaniu śródrocznych lub rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych – uzależnionych od uzyskanej przez ucznia średniej ważonej:
2.1 Ocena śródroczna i roczna wyliczana jest wg wzoru średniej ważonej:

 I – suma ocen kategorii I (x 1)
 II – suma ocen kategorii II (x 2)
 III – suma ocen kategorii III (x 3)  IV – suma ocen kategorii IV (x 4)
nI – liczba ocen kategorii I
nII – liczba ocen kategorii II
nIII – liczba ocen kategorii III
nIV – liczba ocen kategorii IV
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2.2 Relacje między średnią ważoną a oceną podsumowującą:
1.00 – 1.69 ......... (1)
1.70 – 2.59 ......... (2)
2.60 – 3.59 ......... (3)
3.60 – 4.59 ......... (4)
4.60 – 5.19 ......... (5)
5.20 – 6.00 ......... (6)
2.3 Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną uwzględniając średnią ważoną; ocena nie
może być niższa niż ta, która wynika ze średniej ważonej; ostateczną decyzję podejmuje
nauczyciel, mogąc wystawić ocenę wyższą niż wynika ze średniej ważonej.
3.

Ustala się następujące, jednolite dla wszystkich przedmiotów normy procentowe przy
przeliczaniu punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki:

Procent
punktów

Ocena

0-39%

1

40-50%

2

51-69%

3

70-84%

4

85-94%

5

95-100%
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1
1+
22
2+
33
3+
44
4+
55
5+
66

Procent
punktów
0-36%
37-39%
40-41%
42-48%
49-50%
51-53%
54-66%
67-69%
70-72%
73-81%
82-84%
85-86%
87-92%
93-94%
95%
96-100%

4. Ustala się następujące, jednolite dla wszystkich przedmiotów normy mnożnika odpowiedniej
wagi ocen cząstkowych (w przypadku wychowania fizycznego i lekcji religii mogą być także
inne formy ocen):
Kategoria
ocen

Forma

0

Sprawdziany
diagnostyczne na
wejściu w klasie
pierwszej/drugiej

Zasady
Sprawdziany diagnostyczne w klasach
pierwszych/drugich, przeprowadzane z przedmiotów
obowiązkowych na egzaminie maturalnym oraz
nauczanych w zakresie rozszerzonym.

Mnożnik
oceny

0

3

Kategoria
ocen

Forma

Mnożnik
oceny

Zasady

a/ prace domowe; a. pisemne, ustne, inne
zadania

I

b/ prezentacje
niższej kategorii

b. np. prezentacje mniejsze,
samodzielnie lub w grupach

przygotowywane

c/ notatka

c. samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie
przygotowanymi
materiałami,
będącymi wynikiem poszukiwań materiałów na
zadany temat z różnych źródeł itp.

d/ zeszyt

d. prowadzenie zeszytu z danego przedmiotu

e/ aktywność:
e. nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów
* bieżąca
(zarówno
pozytywną,
jak
i
negatywną),
* dyskusja
wystawiając im oceny (1-6) lub plus/-y i minus/-y
* praca z mapą
* praca w grupach
* wolontariat pod
kierunkiem
nauczyciela
* udział w sesjach,
warsztatach,
konferencjach,
akcjach itp. pod
kierunkiem
nauczyciela
* doświadczenia
* inna
f/ przygotowanie
pomocy
dydaktycznych
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f. schemat, plansza, gazetka, makieta, multimedia, gry
edukacyjne i inne

g/ udział w kole
g. za udział ucznia w kole (zajęciach dodatkowych),
uczestnicząc w nim (nich) do końca danego
zainteresowań
semestru – oceny 4-6, w zależności od oceny pracy
(zajęciach
ucznia na kole (zajęciach)
dodatkowych)
prowadzonych
przez nauczyciela
a/ krótka praca
pisemna
(kartkówka)

II

a. zapowiedziana lub niezapowiedziana z materiału
tworzącego zwartą całość; nauczyciel na początku
roku szkolnego określa zasady przeprowadzania
kartkówek; sprawdzana w ciągu 7 dni

b/ prezentacje
b. np.
prezentacje
większe
przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące większy
wyższej kategorii
zakres materiału
c/ odpowiedź
c. nauczyciel na początku roku szkolnego określa
zasady sprawdzania ustnego bieżących wiadomości
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Kategoria
ocen

III

IV

Forma
a-e/ praca
pisemna (z
zakresu jednego
działu
tematycznego):
- test
- wypracowanie
- i inna
a-e/ praca
pisemna (z
zakresu
większego niż
jeden dział
tematyczny):
- test
- wypracowanie
- sprawdzian
diagnostyczny
- próbny arkusz
maturalny
- i inna
f/ ocena
śródroczna
za I semestr

Zasady

Mnożnik
oceny

a.
b.
c.
d.

zapowiadana z min. tygodniowym wyprzedzeniem
obejmuje materiał z jednego działu programowego
sprawdzana w ciągu 14 dni
każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy; w
przypadku nieobecności – ma obowiązek zaliczyć
sprawdzian w drugim terminie wyznaczonym przez
nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie
ustalonym przez nauczyciela
a. zapowiadana z min. tygodniowym wyprzedzeniem
b. obejmująca materiał bieżący oraz powtórzeniowy
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie arkusza
maturalnego w możliwym terminie dłuższym)
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych – identyczne
jak powyżej w kategorii mnożnika x 3
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f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do ocen
cząstkowych w II semestrze dla nowego ucznia
przychodzącego z innej szkoły
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Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne: Ocenę oraz jej mnożnik ustala
nauczyciel w zależności od wyników ucznia oraz rangi konkursu/olimpiady.

5. Ustala się następujące ogólne kryteria oceny zachowania, obowiązujące wszystkich nauczycieli IV
Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku przy ustalaniu
śródrocznych lub rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych zachowania ucznia:
5.1 Przestrzeganie Statutu Liceum, w tym obowiązków ucznia,
Ponadto uczeń także powinien:
a) usprawiedliwiać swoje nieobecności w ciągu jednego tygodnia (7 dni) od powrotu ucznia
do szkoły
b) na zajęciach lekcyjnych być aktywnym i zainteresowanym zdobywaniem wiedzy, nie
utrudniać prowadzenia zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie,
c) przestrzegać terminów i zasad pisania prac kontrolnych, sprawdzianów i kartkówek,
d) rozwijać swoje zainteresowania, korzystać z księgozbioru biblioteki i czytelni szkolnej
oraz innych źródeł wiedzy poza szkołą
e) rozwijać swoje zdolności poprzez aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole
oraz poza szkołą
5

f) być otwartym i tolerancyjnym wobec innych
g) krytycznie i rozważnie oceniać prezentowane przez innych poglądy i programy
h) być uczciwym i prawdomównym
i) nie ściągać, nie korzystać z niedozwolonych pomocy podczas sprawdzania wiedzy
j) być koleżeńskim, wrażliwym na potrzeby innych
k) dbać o kulturę zachowania, często używać zwrotów typu: dzień dobry, dziękuję,
przepraszam
l) dbać o zdrowie i higienę osobistą
m) wzorowo pełnić dyżury
n) pomagać w organizowaniu imprez klasowych (czy szkolnych)
o) współpracować z samorządem klasowym (czy szkolnym)
p) podejmować i realizować inicjatywy integrujące zespół klasowy.
5.2 Kategorie zakresu wymagań podlegające ocenie zachowania w danym półroczu:
A. godziny nieusprawiedliwione
B. spóźnienia na lekcje
C. negatywne uwagi drugorzędne wpisane do dziennika negatywne uwagi drugorzędne
wpisane do dziennika (dotyczące zmiany obuwia, braku legitymacji, używania telefonów
komórkowych,

nieregulaminowego

ubioru

w danym

dniu)

z

jednoczesnym

poinformowaniem ucznia o dokonanym wpisie przez wychowawcę czy nauczyciela
wpisującego uwagę,
D. negatywne uwagi inne wpisane do dziennika, z jednoczesnym poinformowaniem ucznia
o dokonanym wpisie (np.: ściąganie i korzystanie z niedozwolonych pomocy na lekcjach,
negatywne i niewłaściwe zachowanie, lekceważenie obowiązków i zasad właściwego
zachowania, utrudnianie prowadzenia lekcji, nieokazywanie szacunku drugiemu
członkowi społeczności szkolnej, używanie wulgaryzmów, niszczenie mienia szkoły,
lekceważenie obowiązków dyżurnego klasowego czy szkolnego)
E. nagany wychowawcy – na właściwym druku i wpisane do dziennika (obowiązkowo
udzielane m.in. za: szczególnie niewłaściwe naruszenie zasad norm współżycia
społecznego, opuszczenie ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych, palenie papierosów)
F. nagany dyrektora szkoły – na właściwym druku i wpisane do dziennika (obowiązkowo
udzielane m.in. za: ponowne dopuszczenie się przewinienia, za które uczeń został już
ukarany wcześniej w danym semestrze naganą wychowawcy klasy, opuszczenie ponad 15
godzin nieusprawiedliwionych, spożywanie, posiadanie lub pozostawanie pod wpływem
środków zmieniających świadomość)
G. udział w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym oraz różnych
formach aktywności społecznej w szkole i poza nią (praca w bibliotece szkolnej, przy
6

gazetce szkolnej, w samorządzie uczniowskim (klasowym czy szkolnym), udział
w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą, członkostwo i praca w organizacjach,
stowarzyszeniach, udział w akcjach charytatywnych, udział w działaniach związanych
z oświatą, kulturą, turystyką, sportem i życiem publicznym, pomoc w gromadzeniu
i wykonaniu pomocy naukowych, dekoracji itp. w klasie czy szkole, pomoc w organizacji
imprez czy uroczystości klasowych lub szkolnych, pomoc koleżeńska)
H. udział oraz osiągnięcia i sukcesy w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu
pozaszkolnym oraz sukcesy w innych dziedzinach (np. stuprocentowa frekwencja na
lekcjach, średnia dydaktyczna upoważniająca do świadectwa z wyróżnieniem, udział
w poczcie sztandarowym szkoły, aktywna praca w samorządzie szkolnym).
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5.3 Ocena zachowania zależy od wypełniania przez ucznia poszczególnych kategorii zakresu wymagań, co ujmuje poniższa tabela 1:
Tabela 1.
Kategorie zakresu wymagań spełniane w danym półroczu:
A.
B.
Liczba negatywnych
E.
F.
G.
Ocena
Liczba godzin
Liczba
uwag wpisanych do
Liczba nagan
Liczba
Liczba udziału w
zachowania nieusprawiedliwionych spóźnień
dziennika:
wychowawcy
nagan
konkursach na szczeblu
na
Dyrektora
szkolnym oraz różnych
C.
D.
lekcjach drugorzędnych Innych
Liceum
formach aktywności
-1-2-3-4-5-6-7-8min. 2 (*lub min. 3 przy
wz.
0-2
0-4
0-2
0
0
0
braku kategorii H)
min. 1 (*lub min. 2 przy
bdb.
3-5
5-8
3-5
1
0
0
braku kategorii H)
db.
6-8
9-12
6-8
2
1
0
min. 1
pop.
9-11
13-16
9-11
3-4
2
1
ndp.
12-14
17-20
12-14
5-6
3
2
ng.
od 15
od 21
od 15
od 7
od 4
od 3
-

Przy ocenie
rocznej, ocena
H.
za I semestr
Liczba
musi być:
osiągnięć i
sukcesów
-9-

-10-

min. 1*

db-wz

min. 1*

pop-wz

-

ndp-wz
ng-wz
ng-bdb
ng-db

5.4 Uczeń, aby otrzymać odpowiednią ocenę zachowania:
a/ musi spełniać wszystkie wymienione w tabeli 1. wymogi, przy czym w kategoriach A, B, C, D, E i F – uzyskanie najgorszego wyniku z którejkolwiek z tych
kategorii powoduje wystawienie danej najniższej oceny zachowania (np. uczeń w kat. A, B, D, E i F ma wynik 0, w G i H – po 2, ale w C – 3 i otrzymuje ocenę
nie wzorową, lecz bardzo dobrą)
b/ przy ocenie rocznej – w przypadku, jeżeli ocena za II semestr wychodzi wyższa niż 2 oceny w I semestrze, to musi być i tak maksymalnie o 2 oceny wyższa niż
w I semestrze (zgodnie z kolumną nr 10 tabeli 1.)
5.5 W przypadku szczególnych osiągnięć ucznia oraz jego dużego zaangażowania społecznego w życie szkoły wychowawca może podwyższyć ocenę zachowania
ucznia o 1-2 oceny, niż to wychodzi z wymagań w powyższej tabeli 1., podając pisemne uzasadnienie w sprawozdaniu klasowym przedstawianym na zebraniu
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
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5.6 Uczniom klas ostatnich (maturalnych), których semestr II jest krótszy niż w klasach niższych, ocenę za semestr II wystawia się na podstawie innych,
poniższych kryteriów (przy czym w kategoriach G-H zalicza się także I semestr, a więc liczy się w II semestrze łącznie z semestrem I), co ujmuje tabela 2:
Tabela 2.
Kategorie zakresu wymagań spełniane w II półroczu klasy ostatniej (maturalnej):
G.

H.

Przy ocenie
rocznej, ocena
za I semestr
musi być:

Ocena
zachowania

A.

B.

C.

D.

E.

F.

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

wz.

0-2

0-3

0-2

0

0

0

min. 2 (*lub min. 3 przy braku
kategorii H)

min. 1*

db-wz

bdb.

3-4

4-6

3-4

1

0

0

min. 1 (*lub min. 2 przy braku
kategorii H)

min. 1*

pop-wz

db.

5-6

7-9

5-6

2

1

0

min. 1

-

ndp-wz

pop.

7-8

10-12

7-8

3

2

0

-

-

ng-wz

ndp.

9-11

13-15

9-11

4

3

1

-

-

ng-bdb

ng.

od 12

od 16

od 12

od 5

od 4

od 2

-

-

ng-db

Przy tych 2 kategoriach zalicza się także I semestr,
a więc semestry I i II sumuje się razem
-8-

-9-

-10-
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
1. Na lekcjach języka polskiego ocenie podlegają:
 znajomość i rozumienie tekstów kultury poznanych w toku nauki szkolnej, także na
wcześniejszych etapach edukacyjnych;
 znajomość i wykorzystanie podstawowych pojęć z poetyki, teorii i historii literatury
do analizy tekstu literackiego i interpretacji porównawczej;
 umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem;
 rozpoznawanie różnorodnych form i funkcji komunikatów słownych i pisemnych,
a także środków językowych służących do ich realizacji;
 rozumienie i rozpoznawanie wyróżników kodu innych dziedzin sztuki niezbędnych do
odbioru dzieł, np. filmowych, teatralnych, malarskich;
 umiejętność poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie; znajomość
kryteriów poprawności językowej;
 wykorzystanie wiadomości i umiejętności do tworzenia dłuższych tekstów własnych
pisanych lub mówionych - rozprawki, recenzji, referatu, interpretacji utworu
literackiego (posługiwanie się literaturą fachową, gromadzenie materiału, cytowanie,
komentowanie, formułowanie hipotez, argumentacja, stosowanie podstawowych zasad
logiki i retoryki);
 aktywność ucznia w pracy na lekcji i w domu (systematyczność pracy, podejmowanie
dodatkowych zadań, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
wykonywanie indywidualnych ćwiczeń usprawniających, prowadzenie zeszytu,
korzystanie z różnych źródeł informacji tradycyjnych i nowoczesnych).
2. Ocenianie uczniów:
A) celujący - otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wszystkie wiadomości i umiejętności
zgodne z wymaganiami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od
programu nauczania, czyli wykonuje samodzielne i twórcze prace w zakresie przedmiotu a jego
osiągnięcia są twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu lub
uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub finalistą
olimpiady przedmiotowej (dotyczy również końcowej oceny klasyfikacyjnej). W pracy na lekcji
wykazuje się kulturą dyskusji i staranną polszczyzną.
B) bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości i umiejętności
zgodne z wymaganiami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od
programu nauczania, czyli aktywnie uczestniczy w pracy na lekcji, samodzielnie poznaje różne
teksty kultury, gromadzi informacje i wykorzystuje je w pracy na lekcji. Osiągnięcia ucznia
należą do złożonych i wymagających samodzielności. Posługuje się poprawną polszczyzną
w mowie i piśmie.
C) dobry - otrzymuje uczeń, który opanował niepełny zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami na poziomi podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od
programu nauczania, czyli zna treść i problematykę wszystkich omawianych na lekcji utworów
literackich. Potrafi je właściwie usytuować w kontekście filozoficzno-kulturowym epoki.
W pracy na lekcji włącza się do dyskusji, samodzielnie formułuje wnioski, potrafi prezentować
własny punkt widzenia. Wiele osiągnięć ucznia należy do złożonych i wymagających
samodzielności. Posługuje się poprawną polszczyzną.
D) dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym w zależności od programu nauczania wystarczający do kontynuacji kształcenia,
czyli zna treść i problematykę wszystkich omawianych na lekcji utworów literackich. Pracuje
systematycznie: terminowo oddaje prace i czyta lektury, zalicza sprawdziany w ustalonym
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czasie. Potrafi zaprezentować treść najważniejszych utworów danej epoki, podejmuje próby
wartościowania postaw bohaterów literackich poprzez udział w dyskusji.
E) dopuszczający - otrzymuje uczeń, który opanował elementarny zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym niezbędny do kontynuacji kształcenia, czyli zna treść i problematykę utworów
literackich oznaczonych gwiazdką w podstawie programowej. Wypowiada się na temat lektury
pod kierunkiem nauczyciela. Posługuje się komunikatywnym językiem.
F) stopień niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnego zakresu
wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnym dla danego etapu
kształcenia, co uniemożliwia mu przyswajanie kolejnych treści i kontynuację nauki. Nie
wywiązał się z obowiązków (oddawania prac domowych, zaliczania sprawdzianów, czytania
lektur, prowadzenia zeszytu itd.)
Poprawa ocen niedostatecznych:
Ocena niedostateczna z zadań określających kompetencje ucznia (czytanie tekstu ze
zrozumieniem, testy ogólnoszkolne) może być poprawiona przy następnym zadaniu klasowym
lub domowym tego samego typu.
Poprawa innych ocen: uczeń ma prawo poprawy każdej oceny ze sprawdzianu lub odpowiedzi
ustnej obejmującej zakres materiału szerszy niż trzy ostatnie lekcje w terminie i formie
określonej przez nauczyciela, jednak ocena z poprawy jest oceną ostateczną (nawet, jeśli jest
niższa niż ocena poprawiana). Zakres materiału obowiązujący na poprawie ustala nauczyciel.
Uczeń nie ma możliwości poprawy matur próbnych.
Ustalenia dotyczące stałego przeliczania punktów na oceny w zadaniach typu maturalnego.
- Wypracowanie na poziomie podstawowym – 50p.
- Tekst publicystyczny – 20 p.
- Wypracowanie na poziomie rozszerzonym – 40p.
Procent
punktów

Procent
punktów

Wypracowanie
PP – max 50p.

Tekst
Publicystyczny –
max 20p

Wypracowanie
PR – max 40p.

1

0-36%

0 – 18 p.

0 – 7p.

0 – 14 p.

1+
22
2+
33
3+
44
4+
55
5+
66

37-39%
40-41%
42-48%
49-50%
51-53%
54-66%
67-69%
70-72%
73-81%
82-84%
85-86%
87-92%
93-94%
95%
96-100%

19 p.
20 p.
21 – 24 p.
25 p.
26
27 – 33 p.
34 p.
35 p.
36 – 40 p.
41 p.
42
43 – 45 p.
46 p.
47
48 – 50 p.

----8 – 10 p.
----11 – 13 p.
----14 – 16p.
----17 - 18 p.
----19 – 20 p.

15 p.
16 p.
17 – 19 p.
20 p.
21 p.
22 – 26 p.
27
28 p.
29 – 32 p.
33 p.
34 p
35 – 36 p.
37 p
38 p.
39 – 40 p

Ocena

0-39%

1

40-50%

2

51-69%

3

70-84%

4

85-94%

5

95-100%

6

- Przy pozostałych sprawdzianach obowiązuje zgodny z PZO przelicznik procentowy.
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3. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest wg wzoru średniej ważonej na podstawie stopni
zgromadzonych przez ucznia w ciągu całego semestru (roku szkolnego). Ostateczną decyzję
w kwestii oceny podejmuje nauczyciel, mogąc wystawić stopień wyższy niż wynika ze
średniej ważonej.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy (ściąganie) na kartkówkach,
sprawdzianach, wypracowaniach czy w zadaniu domowym uczeń nie ma możliwości
poprawy oceny.
4. Sposoby badania osiągnięć uczniów i narzędzia:
A) Odpowiedź ustna
- zakres: z trzech ostatnich lekcji lub twórcza odpowiedź na temat lektury, samodzielna
interpretacja tekstu kultury / tekstu literackiego, dłuższy głos w dyskusji, referat;
- materiał lekturowy omawiany podczas nieobecności ucznia powinien być zaliczony w formie
wybranej przez nauczyciela (pisemnej lub ustnej).
B) Praca stylistyczna
- zakres: obejmuje materiał z jednego działu lub partię materiału tworzącą całość; zapowiadana
z tygodniowym wyprzedzeniem;
- prace klasowe są obowiązkowe; jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może pisać
z całą klasą, obowiązuje go termin zaliczenia zgodnie z regulaminem szkoły; konsekwencją
niezaliczenia w terminie jest ocena niedostateczna;
- czas trwania 90 minut.
C) Test sprawdzający
- zakres: obejmuje materiał z jednego działu lub partię materiału różne kompetencje językowe
tworzącą całość;
- analiza tekstu publicystycznego obejmuje sprawdzenie czytania ze zrozumieniem;
- zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem;
- czas trwania: 45 – 90 minut.
D) Kartkówka
- może mieć formę krótkiej pracy pisemnej lub testu
- zakres: obejmuje materiał z aktualnie realizowanego działu aktualnie programowego (trzy
ostatnie lekcje lub sprawdzenie realizowanego materiału, przeczytania i zrozumienia lektury lub
materiał polecony przez nauczyciela przygotowujący do pracy na lekcji ;
- zapowiadana z krótkim wyprzedzeniem (na poprzedniej lekcji) lub bez zapowiedzi;
- w przypadku nieobecności ucznia lub negatywnej oceny o możliwości i formie zaliczenia
decyduje nauczyciel.
E) Praca domowa
- w zależności od potrzeby w formie pisemnej lub ustnej, np. praca stylistyczna, notatka
w zeszycie, referat, przygotowanie zadania w grupie, indywidualne wykonanie planszy, plakatu,
prezentacja multimedialna, artystyczna recytacja i inne;
- uczeń jest zobowiązany systematycznie prowadzić zeszyt z notatkami; brak zeszytu/
podręcznika na lekcji jest równoznaczny z nieprzygotowaniem
F) Inne formy sprawdzania wiedzy – karty pracy, przygotowanie dramy, wywiad, krótki film
i inne.
Uczeń ma prawo usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji zgodnie z regulaminem ucznia.
Uwaga ta nie ma zastosowania w odniesieniu do dłuższych prac stylistycznych (klasowych
i domowych), testów kompetencyjnych i lektur szkolnych.
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5. Poszczególne oceny cząstkowe za różne formy pracy będą przeliczane wg następującego
mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych:
Kategoria
i mnożnik
ocen
0

1

2

3

4

Forma
Sprawdziany diagnostyczne na wejściu w klasie pierwszej
- Prace domowe (pisemne, ustne, inne)
- prezentacje niższej kategorii (sylwetka autora, wyjaśnianie pojęć,
charakterystyka epoki, omawianie gatunku literackiego, ugrupowania
literackiego)
- notatka
- zeszyt
- przygotowanie pomocy dydaktycznych
- udział w sesjach, warsztatach, konferencjach
- udział w kole zainteresowań
- recytacja wiersza lub fragmentu prozy
- sukcesy w konkursach wewnątrzszkolnych
- udział w dyskusji
- bieżąca aktywność na lekcji
- praca w grupach/w parach
- kartkówka
- kartkówka ze znajomości lektury
- karta pracy
- odpowiedź ustna
- analiza tematu z matury ustnej
- prezentacja wyższej kategorii (motyw literacki, problematyka lektury i in.)
- tekst publicystyczny
- sprawdzian
- wypracowania klasowe
- krótkie formy pisemne/ ćwiczenia i przed maturą (rozbudowany konspekt
wypracowania, praca z fragmentem lektury)
- próbny arkusz maturalny
- sprawdzian zestawiający kilka epok
- ocen śródroczna za pierwszy semestr wpisywana dla ucznia
przychodzącego z innej szkoły

Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór na
podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje między tą
średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych Kryteriach
Oceniania.
6. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki.
Uczeń ma prawo do indywidualnej rozmowy z nauczycielem, dotyczącej przyczyn osiągania
niezadowalających wyników i ustalenia sposobów przezwyciężania trudności w nauce (np.
w czasie godzin pracy dodatkowej nauczyciela, koła j. polskiego).
Jeżeli uczeń ma opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, zalecającą indywidualizację
pracy, nauczyciel dostosowuje rodzaje wyznaczanych zadań.
W uzasadnionych przypadkach należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami o trudnościach
ucznia i możliwości uzupełnienia braków.
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7. Sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych humanistycznie
Uczeń ma prawo do indywidualnego rozwijania zainteresowań i uzdolnień humanistycznych we
współpracy z nauczycielem, np.: biorąc udział w konkursach przedmiotowych, wydarzeniach
kulturalnych i naukowych, organizowanych przez placówki miejskie; wykonując dodatkowe
twórcze prace w zakresie przedmiotu; pełniąc rolę asystenta nauczyciela w wybranych
projektach edukacyjnych; współpracując z biblioteką szkolną.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1. Na lekcji języka angielskiego ocenie podlegają:
- umiejętności i wiadomości ucznia, w tym znajomość środków językowych: leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych w określonych zagadnieniach
tematycznych, aby umożliwić opanowanie poniższych sprawności,
- sprawność mówienia: opisywania, wyjaśniania, relacjonowania, wyrażania pewności
i przypuszczeń odnośnie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, przedstawianie
opinii/faktów/argumentów, stosowanie wymaganego stylu wypowiedzi; sprawność
mówienia wraz z umiejętnością reagowania (interakcji) w funkcjach językowych takich jak:
zdobywanie informacji, rozpoczynanie/prowadzenie/kończenie rozmowy, negocjowanie,
proszenie
o
informację/radę,
akceptowanie/odrzucanie
sugestii,
wyrażanie
emocji/opinii/intencji/preferencji/wdzięczności,
wyjaśnianie
instrukcji
i procedur
postępowania, przedstawiania argumentów, komentowanie i spekulowanie; również
z umiejętnością przetwarzania zdobytych informacji pisemnie przez: wiadomość/e-mail/list
w stylu nieformalnym lub formalnym,
- sprawność rozumienia mowy ze słuchu w krótkich lub długich wypowiedziach:
komunikatach, ogłoszeniach, instrukcjach, wywiadach, dyskusjach, audycjach (adekwatnie
do poziomu wymagań), gdzie uczeń określa: główną myśl całości/części, znajduje
informacje/intencje/opinie, określa kontekst, rozróżnia fakty i opinie (w zadaniach
prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, doboru odpowiedzi, itp.),wraz z umiejętnością
reagowania poprzez formy ustne (opisane powyżej), jak też umiejętnością przetwarzania
usłyszanej informacji za pomocą wypowiedzi pisemnej w formie wiadomości/e-maila/listu
(w odpowiednim stylu),
- sprawność czytania tekstów różnych form i długości (wg wymagań), gdzie uczeń nie tylko:
określa główną myśl całości/części, znajduje informacje/intencje/opinie, określa kontekst,
rozróżnia fakty i opinie, określa związki między częściami (w zadaniach prawda/fałsz,
wielokrotnego wyboru, doboru odpowiedzi (itp.), ale wykazuje też umiejętność reagowania
ustnego (formami wypowiedzi określonymi w interakcjach sprawności mówienia powyżej)
lub pisemnie (w formie wiadomości/e-maila/listu); także umiejętność przetwarzania tekstu
w sposób ustny bądź pisemny przez: przekazywanie/rozwijanie/objaśnianie/streszczanie
i tłumaczenie informacji lub myśli, stosując nawet (na poziomie rozszerzonym) zmianę
stylu/formy danego tekstu,
- sprawność pisania: tekstów nieformalnych na poziomie podstawowym: list i e-mail oraz
tekstów formalnych na poziomie rozszerzonym: list, artykuł, rozprawka; również sprawność
piania jako umiejętność reagowania/odpowiadania (na wypowiedzi ustne/pisemne)
w postaci
funkcji
językowych,
takich
jak:
uzyskiwanie
informacji,
negocjowanie, przedstawianie zdarzeń/opinii/argumentów, komentowanie,objaśnianie,
wyrażanie emocji/próśb/skarg w formie: notatki, e-maila, listu, z zachowaniem
odpowiedniego stylu, (na poziomie rozszerzonym) także sprawozdania,
- przygotowanie do lekcji: systematyczność i prowadzenie zeszytu/zeszytów ćwiczeń,
- aktywność na lekcji, stosunek do przedmiotu, długofalowa językowa pomoc koleżeńska,
- kreatywność w dodatkowych zadaniach/projektach.
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2. Ocenianie uczniów wg następujących stopni:
CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który:
- doskonale opanował wszystkie wymagania programowe odnośnie wiadomości
i umiejętności (tj. znajomość środków językowych; rozumienie wypowiedzi; tworzenie
wypowiedzi; reagowanie na wypowiedź; przetwarzanie wypowiedzi) zgodnie
z wymaganiami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od zakresu
nauczania, zatem:
- wyjątkowo biegle posługuje się szeroką leksyką i bardzo poprawną ortografią,
urozmaiconymi strukturami gramatyczno-syntaktycznymi, znając reguły i wyjątki, oraz
fonetyką słowa i zdania zbliżoną do rodzimego mówcy kraju anglojęzycznego (native
speakera), posługuje się (bardzo) swobodnie wyrażeniami idiomatycznymi,
- doskonale rozumie wypowiedzi ustne i pisemne o wymaganej formie czy długości dzięki
obcowaniu z tekstami kultury, audycjami i prasą w danym języku,
- samodzielnie tworzy ambitne i bezbłędne wypowiedzi ustne i teksty w wymaganym
formacie, zręcznie wykorzystując strategie kompensacyjne (parafrazę, zastąpienie
synonimem, itp.)
- niezmiernie płynnie i naturalnie, i autentycznie (jak native speaker) reaguje językiem
mówionym lub pisanym adekwatnie do zaistniałej sytuacji,
- znakomicie i swobodnie dokonuje przetwarzania informacji lub myśli zawartych
w tekście do stworzenia innego tekstu lub wypowiedzi ustnej, stosując przy tym właściwy
styl i formę, wykazuje też praktyczną umiejętność tłumaczenia informacji z języka na
język i znajomość realiów,
- w sposób samodzielny systematycznie poszerza swoją wiedzę, świadomość językową,
wykazując prawdziwe zainteresowanie przedmiotem i zaangażowanie w olimpiady
przedmiotowe lub konkursy językowe oraz indywidualne lub grupowe prace projektowe,
a także oferuje pomoc koleżeńską jako asystent nauczyciela.
BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który:
- bardzo efektywnie opanował wszystkie wymagania programowe odnośnie wiadomości
i umiejętności (tj. znajomość środków językowych; rozumienie wypowiedzi; tworzenie
wypowiedzi; reagowanie na wypowiedź; przetwarzanie wypowiedzi) zgodnie
z wymaganiami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od zakresu
nauczania, zatem:
- (bardzo) swobodnie posługuje się bogatą leksyką i bardzo poprawną ortografią,
wystarczająco urozmaiconymi strukturami gramatyczno-syntaktycznymi, znając reguły
i wyjątki, i fonetyką słowa i zdania nieznacznie odbiegającą od rodzimego mówcy kraju
anglojęzycznego (native speakera), zna i stosuje wyrażenia idiomatyczne, strategie
domyślania się i kompensacji,
- wzorowo rozumie wypowiedzi ustne i pisemne o wymaganej formie czy długości,
- samodzielnie tworzy interesujące i raczej bezbłędne, zgodne z tematem i realiami
wypowiedzi ustne i teksty, wykonane w wymaganym formacie,
- płynnie i naturalnie (ze znajomością realiów) reaguje w języku mówionym czy pisanym,
adekwatnie do zaistniałej sytuacji, również stosując parafrazę,
- z dużą swobodą dokonuje przetwarzania informacji lub myśli zawartych w tekście do
stworzenia innego tekstu lub wypowiedzi ustnej, stosując przy tym właściwy styl
i formę, wykazuje też praktyczną umiejętność tłumaczenia informacji z języka na język, w
sposób samodzielny systematycznie poszerza swoją wiedzę, świadomość językową
i kulturową w oparciu o autentyczne źródła języka, wykazując prawdziwe zainteresowanie
przedmiotem i zaangażowanie w olimpiady przedmiotowe lub konkursy językowe,
indywidualne lub grupowe prace projektowe, a także oferuje pomoc koleżeńską jako
asystent nauczyciela.
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DOBRY otrzymuje uczeń, który:
- na dobrym poziomie opanował wszystkie wymagania programowe odnośnie wiadomości
i umiejętności (tj. znajomość środków językowych; rozumienie wypowiedzi; tworzenie
wypowiedzi; reagowanie na wypowiedź; przetwarzanie wypowiedzi) zgodnie
z wymaganiami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od zakresu
nauczania, zatem:
- wykazuje pewną swobodę w posługiwaniu się leksyką i poprawną ortografią, dość
urozmaiconymi strukturami gramatyczno-syntaktycznymi, znając reguły, i fonetyką słowa
i zdania zrozumiałą dla rodzimego mówcy kraju anglojęzycznego (native speakera), zna
i potrafi zastosować utarte wyrażenia idiomatyczne,
- rozumie, bez większych problemów, wypowiedzi ustne i pisemne o wymaganej formie czy
długości, często stosuje strategie domyślania się znaczenia,
- samodzielnie potrafi stworzyć wypowiedzi ustne i teksty zgodne z tematem i realiami,
wykonane w wymaganym formacie, przy nieznacznych błędach gramatyczno- leksykalnych,
logicznych i rzeczowych,
- raczej płynnie i dość naturalnie (ze znajomością realiów) reaguje w języku mówionym czy
pisanym, adekwatnie do zaistniałej sytuacji, popełniając nieliczne różnorodne błędy,
- dość swobodnie dokonuje przetwarzania informacji lub myśli zawartych w tekście do
stworzenia innego tekstu lub wypowiedzi ustnej, stosując przy tym właściwy styl
i formę, tłumacząc z języka na język przekaże informacje w sposób komunikatywny, bez
wypaczenia sensu wypowiedzi,
- wykazuje systematyczność, ma świadomość językową i kulturową interesując się językiem
angielskim z dostępnych źródeł, ale też jest świadomy swoich pomyłek
i niedoskonałości, które jest w stanie korygować sam lub odesłany do materiałów,
a także oferuje pomoc koleżeńską najsłabszym jako asystent nauczyciela.
DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:
- na przyzwoitym poziomie opanował wszystkie wymagania programowe odnośnie
wiadomości i umiejętności (tj. znajomość środków językowych; rozumienie wypowiedzi;
tworzenie wypowiedzi; reagowanie na wypowiedź; przetwarzanie wypowiedzi) zgodnie
z wymaganiami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od zakresu
nauczania, zatem:
- posługuje się nieurozmaiconą, ale wystarczającą leksyką i nie zawsze poprawną ortografią,
mało urozmaiconymi strukturami gramatyczno-syntaktycznymi, i fonetyką słowa i zdania
raczej zrozumiałą dla rodzimego mówcy kraju anglojęzycznego (native speakera),chociaż
daleką od doskonałej,
- nie rozumie wypowiedzi ustnej i pisemnej, w całości, w wymaganej formie czy długości,
słuchanie/czytanie staje się problemem z powodu nieopanowanych sprawności czy
nieadekwatnej znajomości słownictwa i realiów, zbyt często polega na strategii domyślania
się znaczenia,
- samodzielnie potrafi stworzyć proste wypowiedzi ustne i teksty częściowo zgodne
z tematem i realiami, wykonane nie zawsze w wymaganym formacie i z licznymi błędami
gramatyczno-leksykalnymi, logicznymi i rzeczowymi,
- reaguje nie zawsze adekwatnie do zaistniałej sytuacji w języku mówionym czy pisanym,
popełniając liczne błędy o różnorodnym charakterze,
- z pewną trudnością dokonuje przetwarzania informacji lub myśli zawartych w tekście do
stworzenia innego tekstu lub wypowiedzi ustnej, często zapominając o właściwym stylu
i formie, streszczając czy tłumacząc z języka na język przekaże informacje w sposób
fragmentaryczny, ale raczej z zachowaniem sensu,
- wykazuje brak systematyczności i opieszałość w nadrabianiu zaległości.
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DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który:
- na minimalnym poziomie opanował wymagania programowe odnośnie wiadomości
i umiejętności (tj. znajomość środków językowych; rozumienie wypowiedzi; tworzenie
wypowiedzi; reagowanie na wypowiedź; przetwarzanie wypowiedzi) zgodnie
z wymaganiami na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od zakresu
nauczania, zatem:
- posługuje się ubogą leksyką i niepoprawną ortografią, powtarzającymi się strukturami
gramatyczno-syntaktycznymi,
i nie zawsze poprawną i zrozumiałą fonetyką słowa
i zdania,
- nie jest w stanie zrozumieć wypowiedzi ustnej i pisemnej, w całości, w wymaganej formie
czy długości, a słuchanie/czytanie staje się wielkim problemem z powodu nieopanowanych
sprawności lub nieadekwatnej znajomości słownictwa i realiów, więc strategie domysłu
zawodzą;
- samodzielnie tworzy mało spójną wypowiedź ustną i tekst na wymagany temat
i w żądanym formacie z powodu zaledwie fragmentarycznego opanowania sprawności,
leksyki tematycznej i gramatyki,
- reaguje dość nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji w języku mówionym czy pisanym,
popełniając liczne błędy o różnorodnym charakterze,
- z trudnością lecz potrafi przetworzyć proste informacje lub myśli zawarte w tekście, po to
aby stworzyć inny tekst lub wypowiedź ustną, często zapominając o właściwym stylu
i formie, tłumacząc z języka na język może przekazać najprostsze informacje, ale w sposób
nieudolny i zmieniający sens informacji,
- wykazuje brak systematyczności, odpowiedzialności za ciągłość językową i brak logicznego
myślenia.
NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wymagań programowych odnośnie wiadomości i umiejętności
(tj. znajomości środków językowych; rozumienia wypowiedzi; tworzenia wypowiedzi;
reagowania na wypowiedź; przetwarzania wypowiedzi) zgodnie z wymaganiami na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od zakresu nauczania, zatem:
- nie posługuje się wystarczającą leksyką i poprawną ortografią, czy prostymi strukturami
gramatyczno-syntaktycznymi, a fonetyka słowa i zdania jest niezrozumiała,
- nie jest w stanie zrozumieć wypowiedzi ustnej i pisemnej w wymaganej formie czy
długości z powodu nieopanowanych sprawności czy nieadekwatnej znajomości
słownictwa, struktur gramatycznych i realiów,samodzielnie nie tworzy wypowiedzi ustnej
i tekstu na wymagany temat i w żądanym formacie z powodu nieopanowania
sprawności, zbyt skąpej leksyki tematycznej i braku wiedzy gramatycznej,
- reaguje zupełnie nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji w języku mówionym czy pisanym,
popełniając liczne błędy o różnorodnym charakterze,
- nie potrafi przetworzyć prostej informacji lub myśli zawartej w tekście, po to aby stworzyć
inny tekst lub wypowiedź ustną, we właściwym stylu i formie, nie potrafi przełożyć
z języka na język najprostszych informacji,
- wykazuje kompletny brak systematyczności, odpowiedzialności i gotowości do wysiłku
mentalnego.
3. Sposoby ustalania ocen
- Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie stopni zgromadzonych
w dzienniku w ciągu całego semestru/roku szkolnego.
- Ocena roczna jest podsumowaniem rocznej pracy ucznia, tak więc przy jej wystawianiu
uwzględnia się poziom opanowania wiadomości i umiejętności wg stopni z całego roku, ze
szczególnym uwzględnieniem ocen z prac kontrolnych i wypowiedzi ustnych.
- Uczeń nie może domagać się „zaliczenia” dużej partii materiału przed zakończeniem
semestru (roku szkolnego).
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Uczeń może poprawiać oceny niedostateczne i dopuszczające ze sprawdzianów
obejmujących partie materiału większe niż 3 ostatnie lekcje. Poprawa następuje na wniosek
ucznia w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od otrzymania oceny. Uczeń może
poprawiać inne oceny w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela.
- W przypadku nieobecności na zapowiedzianym sprawdzianie, uczeń ma obowiązek
zaliczenia materiału w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły.
- Nie podlegają poprawie oceny otrzymane z kartkówek (zapowiedzianych lub nie) oraz
sprawdzianów umiejętności maturalnych (słuchanie, czytanie, struktury i wypowiedź
pisemna).
- Stopień z poprawy wstawiany jest tuż za stopniem poprawionym, aby pokazywać skalę
tej poprawy i oba stopnie brane są pod uwagę przy ustalaniu stopnia semestralnego lub
rocznego.
-

Normy mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych:
Kategoria Forma
ocen
0

I

sprawdziany
diagnostyczne na
wejściu w klasie
pierwszej
a/ prace domowe;
zadania
b/ prezentacje
niższej kategorii
c/ notatka
d/ zeszyt
e/ aktywność:
* bieżąca
* dyskusja
* praca z mapą
* praca w grupach
* wolontariat pod
kierunkiem
nauczyciela
* udział w sesjach,
warsztatach, konferencjach, akcjach
itp. pod kierunkiem
nauczyciela
* doświadczenia
* inna
f/ przygotowanie
pomocy
dydaktycznych
g/ udział w kole
zainteresowań
(zajęciach
dodatkowych)
prowadzonym (-ch)
przez nauczyciela

Mnożnik
oceny

Zasady
sprawdziany
diagnostyczne
w
klasach
pierwszych, przeprowadzane z przedmiotów
nauczanych w zakresie rozszerzonym, z zakresu
nauczania danego przedmiotu w szkole niższej
a. pisemne, ustne, inne
b. np. prezentacje mniejsze, przygotowywane
samodzielnie lub w grupach
c. samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie przygotowanymi materiałami,
będącymi wynikiem poszukiwań materiałów
na zadany temat z różnych źródeł itp.
d. prowadzenie zeszytu z danego przedmiotu
e. nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów
(zarówno pozytywną, jak i negatywną),
wystawiając im oceny (1-6) lub plus/-y
i minus/-y

0

1

f. schemat,
plansza,
gazetka,
multimedia, gry edukacyjne i inne

makieta,

g. za udział ucznia w kole (zajęciach
dodatkowych), uczestnicząc w nim (nich) do
końca danego semestru – oceny 4-6, w
zależności od oceny pracy ucznia na kole
(zajęciach)
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Kategoria Forma
ocen
a/ krótka praca
pisemna
(kartkówka)

II

b/ prezentacje
wyższej kategorii
c/ odpowiedź
d) umiejętności
receptywne

III

IV

Zasady
a. zapowiedziana
lub
niezapowiedziana
z materiału tworzącego zwartą całość;
nauczyciel na początku roku szkolnego
określa zasady przeprowadzania kartkówek;
sprawdzana w ciągu 7 dni
b. np. prezentacje większe przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące
większy zakres materiału
c. nauczyciel na początku roku szkolnego
określa
zasady
sprawdzania
ustnego
bieżących wiadomości
d. słuchanie: reagowanie / przetwarzanie,
czytanie: reagowanie / przetwarzanie

a-e/ praca pisemna
(z zakresu jednego
działu
tematycznego):
- test
- wypracowanie
- i inna

a. zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje materiał z jednego działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy;
w przypadku nieobecności – ma obowiązek
zaliczyć sprawdzian w drugim terminie
wyznaczonym przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie ustalonym przez nauczyciela
f. mówienie – zestaw maturalny, pisanie:
f/ umiejętności
reagowanie
produktywne
a-e/ praca pisemna a.
zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
(z zakresu
b.
obejmująca
materiał
bieżący
oraz
większego niż
powtórzeniowy
jeden dział
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie
tematyczny):
- sprawdzian
arkusza maturalnego w możliwym terminie
diagnostyczny
dłuższym)
- próbny arkusz
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
maturalny
identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika x 3
f/ ocena
śródroczna za I
semestr

f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
ucznia przychodzącego z innej szkoły

Mnożnik
oceny

2

3

4

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B i C oraz konkursy:
1/ udział w etapie szkolnym olimpiady – w zależności od wyników: oceny od 4 do 5+
lub plus/-y do aktywności
I
1
2/ udział w konkursie na szczeblu szkolnym – w zależności od wyników i rangi
konkursu: ocena 4-6 lub plus/-y do aktywności
3/ udział w konkursie międzyszkolnym – ocena 4-6 lub plusy do aktywności
II
2
(w zależności od wyników w konkursie)
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III
IV

4/ udział w etapie okręgowym konkursu lub olimpiady – ocena 5 lub 6
(w zależności od wyników w konkursie)
5/ udział w etapie ogólnopolskim konkursu lub olimpiady

3
4
5

6/ finalista lub laureat etapu ogólnopolskiego konkursu lub olimpiady
7/ ponadto – za udział w olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej,
w przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego
w klasie niższej
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór na
podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje między tą
średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych Kryteriach
Oceniania.
Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną uwzględniając średnią ważoną; ocena nie może
być niższa niż ta, która wynika ze średniej ważonej; ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel,
mogąc wystawić ocenę wyższą niż wynika ze średniej ważonej.
Ilość nieprzygotowań w semestrze zależy od ilości godzin tygodniowo - 3 lekcje = 2
nieprzygotowania; 4 - 6 lekcji = 3 nieprzygotowania. Nieprzygotowanie obejmuje brak pracy
domowej lub zeszytu/zeszytów ćwiczeń, brak gotowości do odpowiedzi lub napisania
niezapowiedzianej kartkówki. Nie zwalnia ono natomiast z pisania zapowiedzianych
sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.
W celu zobrazowania uczniom ich przygotowania do egzaminu maturalnego pisemnego
i ustnego można, w klasach II i III w dzienniku elektronicznym, wyodrębnić następujące
kategorie sprawności, takie jak: słuchanie / reagowanie, czytanie/ przetwarzanie, praca
pisemna/ reagowanie i wypowiedź ustna / reagowanie, aby według nich gromadzić stopnie.
4. Sposoby wspomagania uczniów osiągających niezadowalające wyniki
- Przydzielać ucznia do właściwej grupy zaawansowania na podstawie testu różnicującego
(placement test), przeprowadzonego na początku roku, który pozwoli umieścić uczniów
w grupie o stosownym dla nich poziomie zaawansowania lub dynamiczności nauczania.
Pozwoli to nauczycielowi nie tylko adekwatnie opracować rozkład materiału i tempo pracy
dla danej grupy, ale też zobrazuje nauczycielowi i uczniom ich potencjał językowy w danym
momencie oraz zmotywuje obie strony do działania na rzecz poprawy sytuacji poprzez np.
przydzielenie pomocy koleżeńskiej (zdefiniowanej poniżej), odesłanie do materiałów,
odesłanie na dodatkowe zajęcia kompensacyjne, zarekomendowanie intensywnej pracy
w domu - samodzielnej lub z asystą.
- Kierować osoby potrzebujące pomocy- najsłabszych uczniów z danych sprawności
językowych do kolegów- uczniów celujących, bardzo dobrych oraz dobrych, chętnych
rozwijać się poprzez językową pomoc koleżeńską. Jednocześnie nagradzać pracę takich
ochotników w rubryce aktywność oceną, za ewidentną poprawę wyników danego ucznia
poprzez długofalowy nadzór koleżeński. W konkretnej sytuacji nauczyciel interweniuje
w taką pomoc i np. poleca dodatkowy materiał, aby usprawnić zaniedbaną umiejętność.
- Wskazywać na dodatkowe materiały polskojęzyczne w przypadku problemów np.
z gramatyką.
- Zachęcać ucznia do korzystania z konsultacji z nauczycielem języka angielskiego.
- Zastosować wyrozumiałe (indywidualne) podejście do ucznia w przypadku długotrwałych
problemów zdrowotnych (innych).
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5. Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych )
- Na początku roku szkolnego uczniowie zostają zapoznani z wymaganiami przedmiotowymi
i systemem oceniania.
- Informacja o stopniach cząstkowych jest przekazywana uczniom i ich rodzicom/ opiekunom
prawnym na bieżąco przez dziennik internetowy lub na żądanie przez nauczyciela języka
angielskiego czy wychowawcę klasy.
- Informacje o stopniach semestralnych rodzice uzyskują na zebraniach rodzicielskich lub
z dziennika internetowego.
- Przewidywane niedostateczne oceny semestralne lub roczne z przedmiotu uczniowie oraz
ich rodzice powinni poznać na miesiąc przed ich wystawieniem.
- Wszystkie prace ucznia są do wglądu u nauczyciela języka angielskiego, a przedmiotowe
zasady oceniania z języka angielskiego (PZO) są dostępne na stronie internetowej szkoły,
w pracowniach języka angielskiego oraz czytelni.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO i KULTURY
ANTYCZNEJ
1. Na lekcji języka łacińskiego ocenie podlegają:
 Wiadomości i umiejętności:
- opanowanie określonego zasobu słownictwa oraz przyswojenie elementów gramatyki
w zakresie umożliwiającym zrozumienie i tłumaczenie tekstów łacińskich przy użyciu słownika
- wiedza uczniów o życiu i kulturze narodów starożytnych
- znajomość łacińskich przysłów i sentencji
- kojarzenie poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami spotykanymi
w języku polskim oraz w innych językach nowożytnych znanych uczniowi
- rozumienie i opanowanie terminologii naukowej opartej w szerokim zakresie na językach
klasycznych
- jasne i logiczne formułowanie myśli dzięki pracy nad przekładem tekstów łacińskich
 Twórcza praca uczniów
 Aktywność i zaangażowanie

2. Ocenienie uczniów:
Wymagania na ocenę niedostateczną: Uczeń nie dysponuje elementarną wiedzą określoną
programem nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej,
- nie potrafi poprawnie przeczytać tekstu łacińskiego
- nie rozróżnia podstawowych form deklinacyjnych i koniugacyjnych
- nie zna łacińskich nazw terminów gramatycznych
- nie jest w stanie opanować przynajmniej kilkunastu przysłów i sentencji łacińskich
Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń dysponuje niepełną wiedzą określoną programem
nauczania języka łacińskiego, ale:
- potrafi poprawnie czytać teksty łacińskie
- rozróżnia podstawowe formy deklinacyjne i koniugacyjne
- zna łacińskie nazwy terminów gramatycznych
- jest w stanie opanować przynajmniej kilkanaście przysłów i sentencji łacińskich
Wymagania na ocenę dostateczną: Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę
dopuszczającą oraz:
- potrafi poprawnie tłumaczyć proste, spreparowane teksty łacińskie
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- dostrzega podobieństwa między słowami łacińskimi a używanymi w języku polskim
- umiejętnie posługuje się łacińską terminologią gramatyczną
- zna najważniejsze mity antyczne
Wymagania na ocenę dobrą: Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę dopuszczającą
i dostateczną oraz:
- bezbłędnie rozpoznaje funkcje przypadków oraz form koniugacyjnych w zdaniu
- potrafi dokonać przekładu zdań z języka polskiego na łacinę
- umiejętnie rozpoznaje i tłumaczy najważniejsze łacińskie składnie gramatyczne
- na bieżąco opanowuje słownictwo występujące w przerobionych czytankach
Wymagania na ocenę bardzo dobrą: Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę
dopuszczającą, dostateczną i dobrą oraz:
- wykazuje się wiedzą określoną wymaganiami programowymi
- poszerza wiadomości z zakresu mitologii antycznej, realiów życia codziennego, społecznego,
państwowego Greków i Rzymian
- potrafi umiejętnie posługiwać się słownikiem łacińsko- polskim oraz polsko- łacińskim
- potrafi samodzielnie tłumaczyć teksty łacińskie
Wymagania na ocenę celującą: Uczeń wykazał się najwyższą wiedzą i umiejętnościami
zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi przewidzianymi dla danego etapu kształcenia oraz:
- rozwija zainteresowania w kierunku języka łacińskiego i kultury antycznej
- osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych
- potrafi bezbłędnie tłumaczyć oryginalne utwory pisarzy antycznych
3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej:
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór na
podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje między tą
średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych Kryteriach
Oceniania.
4. Ustala się następujące sposoby badania osiągnięć uczniów z uwzględnieniem norm
mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych:
Kategoria
Forma
Zasady
ocen
a/ prace domowe; a. pisemne, ustne, inne
I
b. np. prezentacje mniejsze, przygotowywane
zadania
b/ prezentacje
samodzielnie lub w grupach
niższej kategorii
c/ notatka
c. samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie przygotowanymi materiałami,
będącymi wynikiem poszukiwań materiałów na
zadany temat z różnych źródeł itp.
d/ zeszyt
d. prowadzenie zeszytu z danego przedmiotu
e/ aktywność:
e. nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów
* bieżąca
(zarówno pozytywną, jak i negatywną),
* dyskusja
wystawiając im oceny (1-6) lub plus/-y
* praca w grupach
i minus/-y
* udział w sesjach,
warsztatach,
konferencjach,
akcjach itp. pod

Mnożnik
oceny

1
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Kategoria
ocen

Forma
kierunkiem
nauczyciela
* inna
f/ przygotowanie
pomocy
dydaktycznych
g/ udział w kole
zainteresowań
(zajęciach
dodatkowych)
prowadzonym
(-ch) przez
nauczyciela

II

III

IV

Mnożnik
oceny

Zasady

f. schemat,
plansza,
gazetka,
multimedia, gry edukacyjne i inne

makieta,

g. za udział ucznia w kole (zajęciach
dodatkowych), uczestnicząc w nim (nich) do
końca danego semestru – oceny 4-6,
w zależności od oceny pracy ucznia na kole
(zajęciach)

a/ krótka praca
pisemna
(kartkówka)

a. zapowiedziana
lub
niezapowiedziana
z materiału
tworzącego
zwartą
całość;
nauczyciel na początku roku szkolnego określa
zasady
przeprowadzania
kartkówek;
b/ prezentacje
sprawdzana w ciągu 7 dni
wyższej kategorii b. np. prezentacje większe przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące
większy zakres materiału
c/ odpowiedź
c. nauczyciel na początku roku szkolnego określa
zasady sprawdzania bieżących wiadomości
a-e/ praca
pisemna (z
zakresu jednego
działu
tematycznego):
- test
- i inna

a-e/ praca
pisemna (z
zakresu
większego niż
jeden dział
tematyczny):
- test
- sprawdzian
diagnostyczny
- próbny arkusz
maturalny
- i inna

a. zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje
materiał
z
jednego
działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy; w
przypadku nieobecności – ma obowiązek
zaliczyć sprawdzian w drugim terminie
wyznaczonym przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie
ustalonym przez nauczyciela
a.
zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
b.
obejmująca
materiał
bieżący
oraz
powtórzeniowy
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie
arkusza maturalnego w możliwym terminie
dłuższym)
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika x 3

2

3

4
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Kategoria
ocen

Forma
f/ ocena
śródroczna
za I semestr

Zasady

Mnożnik
oceny

f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
ucznia przychodzącego z innej szkoły

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B oraz konkursy:
a) Za udział w olimpiadzie lub w konkursie uczeń w zależności od wyników, rangi
konkursu, zaangażowania zostanie nagrodzony przez nauczyciela odpowiednią oceną.
b) ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa
celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej,
w przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla
centralnego w klasie niższej
Uczeń ma prawo usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji zgodnie z Regulaminem Ucznia.
Nieprzygotowania obejmują brak pracy domowej, zeszytu lub podręcznika. Nie zwalnia ono
natomiast ucznia z pisania zapowiedzianej klasówki, testu lub kartkówki.
5. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce:
 udzielanie indywidualnych konsultacji
 umożliwienie uczniowi zaliczania materiału partiami
 wskazywanie na dodatkowe pomoce polskojęzyczne w przypadku problemów np.
z gramatyką
 organizowanie klasowych zespołów samopomocowych pod kierunkiem nauczyciela
 indywidualne podejście do ucznia w przypadku jego problemów zdrowotnych
6. Sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych językowo:
Uczeń ma prawo do indywidualnego rozwijania zainteresowań i uzdolnień językowych we
współpracy z nauczycielem, np.:
 biorąc udział w olimpiadzie i konkursach przedmiotowych, wydarzeniach kulturalnych i
naukowych
 wykonując dodatkowe zadania w zakresie przedmiotu,
 pełniąc rolę asystenta nauczyciela w wybranych projektach edukacyjnych.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ŁACINY DLA BIOLOGÓW
1. Na lekcji łaciny dla biologów ocenie podlegają:
 Wiadomości i umiejętności:
- opanowanie określonego zasobu słownictwa oraz przyswojenie elementów gramatyki
w zakresie umożliwiającym zrozumienie i tłumaczenie tekstów łacińskich przy użyciu słownika
- wiedza uczniów o życiu i kulturze narodów starożytnych
- znajomość łacińskich przysłów i sentencji
- kojarzenie poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami spotykanymi
wjęzyku polskim oraz w innych językach nowożytnych znanych uczniowi
- rozumienie i opanowanie terminologii naukowej opartej w szerokim zakresie na językach
klasycznych
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- jasne i logiczne formułowanie myśli dzięki pracy nad przekładem tekstów łacińskich
 Twórcza praca uczniów
 Aktywność i zaangażowanie

2. Ocenianie uczniów:
Wymagania na ocenę niedostateczną: Uczeń nie dysponuje elementarną wiedzą określoną
programem nauczania łaciny dla biologów,
- nie potrafi poprawnie przeczytać tekstu łacińskiego
- nie rozróżnia podstawowych form deklinacyjnych i koniugacyjnych
- nie opanował przerabianego słownictwa
- nie zna łacińskich nazw terminów gramatycznych
- nie jest w stanie opanować przynajmniej kilkunastu przysłów i sentencji łacińskich
- nie dostrzega związku między łaciną a innymi językami nawet na drodze mechanicznego
kojarzenia
Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń dysponuje niepełną wiedzą określoną programem
nauczania łaciny dla biologów, ale:
- potrafi poprawnie czytać teksty łacińskie
- rozróżnia podstawowe formy deklinacyjne i koniugacyjne
- opanował słownictwo w niewielkim zakresie wobec stawianych wymagań
- zna łacińskie nazwy terminów gramatycznych
- jest w stanie opanować przynajmniej kilkanaście przysłów i sentencji łacińskich
- dostrzega związki między łaciną a innymi językami na drodze mechanicznego kojarzenia
Wymagania na ocenę dostateczną: Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę
dopuszczającą oraz:
- potrafi poprawnie tłumaczyć proste, spreparowane teksty łacińskie
- opanował podstawowe słownictwo medyczne i przyrodnicze
- dostrzega podobieństwa między słowami łacińskimi a używanymi w języku polskim
- umiejętnie posługuje się łacińską terminologią gramatyczną
- zna najważniejsze mity antyczne
- dostrzega i rozumie związki między łaciną a innymi językami
Wymagania na ocenę dobrą: Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę dopuszczającą
i dostateczną oraz:
- bezbłędnie rozpoznaje funkcje przypadków oraz form koniugacyjnych w zdaniu
- potrafi dokonać przekładu zdań z języka polskiego na łacinę
- umiejętnie rozpoznaje i tłumaczy najważniejsze łacińskie składnie gramatyczne
- na bieżąco opanowuje słownictwo medyczne i przyrodnicze występujące w przerobionych
tekstach
Wymagania na ocenę bardzo dobrą: Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę
dopuszczającą, dostateczną i dobrą oraz:
- wykazuje się wiedzą określoną wymaganiami programowymi
- poszerza wiadomości z zakresu fachowej terminologii medycznej i przyrodniczej, mitologii
antycznej, realiów życia codziennego, społecznego Greków i Rzymian
- potrafi umiejętnie posługiwać się słownikiem łacińsko- polskim oraz polsko- łacińskim
- potrafi samodzielnie tłumaczyć teksty łacińskie
Wymagania na ocenę celującą: Uczeń wykazał się najwyższą wiedzą i umiejętnościami
zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi przewidzianymi dla danego etapu kształcenia oraz:
- rozwija zainteresowania w kierunku języka łacińskiego oraz z zakresu fachowej terminologii
medycznej i przyrodniczej
- osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych
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- potrafi bezbłędnie tłumaczyć oryginalne utwory pisarzy antycznych
3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej:
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór na
podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje między tą
średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych Kryteriach
Oceniania.
4. Ustala się następujące sposoby badania osiągnięć uczniów z uwzględnieniem norm
mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych:
Kategoria
ocen

I

II

Forma

Zasady

a/ prace domowe;
zadania
b/ prezentacje niższej
kategorii
c/ notatka

a) pisemne, ustne, inne
b) np. prezentacje mniejsze, przygotowywane
samodzielnie lub w grupach
c) samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie przygotowanymi
materiałami, będącymi wynikiem
poszukiwań materiałów na zadany temat
z różnych źródeł itp.
d) prowadzenie zeszytu z danego przedmiotu
e) nauczyciel podsumowuje aktywność
uczniów (zarówno pozytywną, jak i
negatywną), wystawiając im oceny (1-6)
lub plus/-y i minus/-y

d/ zeszyt
e/ aktywność:
* bieżąca
* dyskusja
* praca w grupach
* udział w sesjach,
warsztatach,
konferencjach, akcjach
itp. pod kierunkiem
nauczyciela
* inna
f/ przygotowanie
pomocy
dydaktycznych
g/ udział w kole
zainteresowań
(zajęciach
dodatkowych)
prowadzonym (-ch)
przez nauczyciela

Mnożnik
oceny

1

f) schemat, plansza, gazetka, makieta,
multimedia, gry edukacyjne i inne
g) za udział ucznia w kole (zajęciach
dodatkowych), uczestnicząc w nim (nich)
do końca danego semestru – oceny 4-6, w
zależności od oceny pracy ucznia na kole
(zajęciach)

a/ krótka praca
a. zapowiedziana
lub
niezapowiedziana
z materiału tworzącego zwartą całość;
pisemna (kartkówka)
nauczyciel na początku roku szkolnego
określa
zasady
przeprowadzania
kartkówek; sprawdzana w ciągu 7 dni
b/ prezentacje
b. np. prezentacje większe przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące
wyższej kategorii
większy zakres materiału
c/ odpowiedź
c. nauczyciel na początku roku szkolnego

2
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Kategoria
ocen

Forma

określa zasady sprawdzania
wiadomości

III

IV

Mnożnik
oceny

Zasady
bieżących

a-e/ praca pisemna
a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
(z zakresu jednego
działu tematycznego): b. obejmuje materiał z jednego działu
- test
programowego
- i inna
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania
pracy; w przypadku nieobecności – ma
obowiązek zaliczyć sprawdzian w drugim
terminie wyznaczonym przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie ustalonym przez nauczyciela
a-e/ praca pisemna (z a. zapowiadana z min. tygodniowym
zakresu większego niż wyprzedzeniem
b. obejmująca materiał bieżący oraz
jeden dział
powtórzeniowy
tematyczny):
- test
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie
- sprawdzian
arkusza maturalnego w możliwym terminie
diagnostyczny
dłuższym)
- próbny arkusz
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
maturalny
identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika
- i inna
x3
f/ ocena śródroczna
za I semestr

f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
ucznia przychodzącego z innej szkoły

3

4

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B oraz konkursy:
a) Za udział w olimpiadzie lub w konkursie uczeń w zależności od wyników, rangi konkursu,
zaangażowania zostanie nagrodzony przez nauczyciela odpowiednią oceną.
b) ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej, w przypadku,
jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego w klasie niższej
Uczeń ma prawo usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji zgodnie z Regulaminem Ucznia.
Nieprzygotowania obejmują brak pracy domowej, zeszytu lub podręcznika. Nie zwalnia ono
natomiast ucznia z pisania zapowiedzianej klasówki, testu lub kartkówki.
5. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce:
 udzielanie indywidualnych konsultacji
 umożliwienie uczniowi zaliczania materiału partiami
 wskazywanie na dodatkowe pomoce polskojęzyczne w przypadku problemów np.
z gramatyką
 organizowanie klasowych zespołów samopomocowych pod kierunkiem nauczyciela
 indywidualne podejście do ucznia w przypadku jego problemów zdrowotnych
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Sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych językowo:
Uczeń ma prawo do indywidualnego rozwijania zainteresowań i uzdolnień językowych we
współpracy z nauczycielem, np.:
 biorąc udział w olimpiadzie i konkursach przedmiotowych, wydarzeniach kulturalnych
i naukowych
 wykonując dodatkowe zadania w zakresie przedmiotu,
 pełniąc rolę asystenta nauczyciela w wybranych projektach edukacyjnych
6. Sposoby monitorowania i ewaluacji
- Rozmowa z uczniami;
- Rozmowa z rodzicami;
- W zależności od potrzeb przeprowadzenie ankiety dla uczniów / rodziców;
- Możliwość śledzenia frekwencji ucznia i postępów w nauce w dzienniku internetowym;
- Komunikowanie się poprzez dziennik internetowy / e-mail / sms.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
1. Na lekcji języka hiszpańskiego ocenie podlegają:
 sprawność mówienia,
 sprawność rozumienia ze słuchu,
 sprawność czytania,
 sprawność pisania,
 umiejętności i wiadomości ucznia,
 aktywność i postawa ucznia na zajęciach,
 przygotowanie do lekcji,
 stosunek do przedmiotu
2. Wymagania ramowe na poszczególne oceny:
Ocena celująca:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który doskonale opanował pełny zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi. Ponadto, uczeń aktywnie poszerza
swoją wiedzę na lekcji i we własnym zakresie oraz rozwija zainteresowania kulturą Hiszpanii
i Ameryki Łacińskiej. Uczeń potrafi w sposób wyczerpujący wypowiadać się na dany temat.
Wypowiedź jest płynna, bogata leksykalnie, wszechstronna i różnorodna strukturalnie,
wykraczająca poza program nauczania.
Uczeń bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Ocena bardzo dobra:
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał przewidziany dla danego etapu
kształcenia. Potrafi wyrazić własną opinię. Prawidłowo posługuje się strukturami
gramatycznymi oraz operuje bogatym słownictwem. Interpretuje teksty z elementami
niezrozumiałymi oraz elastycznie dopasowuje się do rozmów inicjowanych w danej sytuacji.
Ocena dobra:
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował niepełny zakres wiadomości i umiejętności, ale
prawidłowo używa struktur gramatycznych i posiada dość urozmaicony zasób słownictwa.
Wypowiedzi inicjowane w klasie na konkretny temat nie sprawiają uczniowi problemów.
Ponadto, nie ma problemów z interpretacją tekstów i dialogów z podręcznika.
Ocena dostateczna:
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres materiału
przewidzianego wymaganiami edukacyjnymi. Rozumie dialogi i proste teksty ciągłe. Potrafi
budować zdania i krótko wypowiadać się na konkretne tematy inicjowane w klasie.
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Ocena dopuszczająca:
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę i umiejętności. Potrafi
zbudować proste zdania i wypowiedzieć się o sobie i o codziennie wykonywanych czynnościach.
Rozumie treść prostych tekstów informacyjnych oraz proste polecenia nauczyciela.
Ocena niedostateczna:
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazał się elementarną wiedzą
i umiejętnościami, przewidzianymi dla danego etapu kształcenia.
3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej
Stopień semestralny i roczny wystawiany jest na podstawie ocen zgromadzonych w dzienniku
w ciągu semestru (w ciągu roku). Stopień półroczny i końcowy wystawia się z ocen cząstkowych
ze szczególnym uwzględnieniem prac klasowych, krótkich testów (kartkówek) i aktywności na
zajęciach. Przy wystawianiu oceny końcowej brany jest pod uwagę stopień semestralny. Uczeń
nie może domagać się zaliczenia dużej partii materiału przed zakończeniem semestru (roku
szkolnego).
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór na
podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje między tą
średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych Kryteriach
Oceniania.
4. Sposoby badania osiągnięć uczniów:
Forma
Zasady
Praca kontrolna (sprawdzian)
Liczba: dowolna semestrze, czas trwania: 1 godz. lekcyjna,
termin i zakres materiału ustalony z min. tygodniowym
wyprzedzeniem;
uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej w ciągu
2 tygodni od jej wystawienia;
nieobecność ucznia z przyczyn losowych zobowiązuje go do
napisania pracy kontrolnej w przeciągu 2 tygodni od daty
powrotu do szkoły. W przypadku dłuższej nieobecności
termin ten zostaje ustalony indywidualnie.
Krótki test / Kartkówka
Zapowiedziana z krótkim wyprzedzeniem lub bez zapowiedzi
(materiał z 3 ostatnich lekcji);
liczba w semestrze dowolna;
w przypadku nieobecności ucznia na kartkówce nauczyciel
może przeprowadzić mu ją na następnej lekcji;
za zgodą nauczyciela uczeń ma możliwość poprawy oceny
niedostatecznej w ciągu 1 tygodnia od jej wystawienia
Odpowiedź ustna
Niezapowiedziana lub zapowiedziana (konkretny temat),
materiał bieżący, czas trwania 2 -15 minut.
Recytacja
Aktywność

Bieżąca i systematyczna kontrola w czasie lekcji: obserwacja
pracy uczniów, ich zachowań i zaangażowania, umiejętności
współpracy, wypowiadania się.
Możliwość uzyskania trzech ocen w semestrze (suma trzech
plusów)
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Praca domowa

Praca w grupach

Przygotowanie referatu,
dodatkowych materiałów

Liczba w semestrze nieograniczona; za najlepsze
samodzielnie napisane w domu prace uczniowie otrzymują
plusy.
Liczba w semestrze dowolna, oceniania jest aktywność,
zaangażowanie i wkład pracy. Najlepsza grupa otrzymuje
plusy.
Oceniana jest innowacyjność oraz zaangażowanie i wkład
pracy.

Obowiązują jednolite dla wszystkich przedmiotów normy procentowe przy przeliczaniu punktów
na oceny za sprawdziany i kartkówki oraz jednolite normy na oceny semestralne i roczne
ustalane z wykorzystaniem średniej ważonej.
Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”
Ustala się następujące, jednolite dla wszystkich przedmiotów normy mnożnika odpowiedniej
wagi ocen cząstkowych:
Kategoria
ocen
0

I

Forma

Zasady

a/sprawdziany
diagnostyczne
na
wejściu w klasie
pierwszej
a/ prace domowe;
zadania
b/ prezentacje
niższej kategorii
c/ notatka

sprawdziany diagnostyczne w klasach
pierwszych, przeprowadzane z przedmiotów
nauczanych w zakresie rozszerzonym, z zakresu
nauczania danego przedmiotu w szkole niższej
a. pisemne, ustne, inne
b. np. prezentacje mniejsze, przygotowywane
samodzielnie lub w grupach
c. samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie
przygotowanymi
materiałami,
będącymi
wynikiem
poszukiwań materiałów na zadany temat
z różnych źródeł itp.
d. prowadzenie zeszytu z danego przedmiotu
e. nauczyciel
podsumowuje
aktywność
uczniów
(zarówno
pozytywną,
jak
i negatywną), wystawiając im oceny (1-6)
lub plus/-y i minus/-y

d/ zeszyt
e/ aktywność:
* bieżąca
* dyskusja
* praca w grupach
* inna
f/ przygotowanie
pomocy
dydaktycznych
g/ udział w kole
zainteresowań
(zajęciach
dodatkowych)
prowadzonym (-ch)
przez nauczyciela

Mnożnik
oceny
0

1

f. schemat, plansza,
gazetka,
makieta,
multimedia, gry edukacyjne i inne
g. za udział ucznia w kole (zajęciach
dodatkowych), uczestnicząc w nim (nich) do
końca danego semestru – oceny 4-6,
w zależności od oceny pracy ucznia na kole
(zajęciach)
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Kategoria
ocen

Forma
a/ krótka praca
pisemna
(kartkówka)

II

b/ prezentacje
wyższej kategorii
c/ odpowiedź
ustna

III

IV

a-e/ praca pisemna
(z zakresu jednego
działu
tematycznego):
- test
- wypracowanie
- i inna

a-e/ praca pisemna
(z zakresu
większego niż jeden
dział tematyczny):
- test
- wypracowanie
- sprawdzian
diagnostyczny
- próbny arkusz
maturalny
- i inna
f/ ocena śródroczna
za I semestr

Zasady

Mnożnik
oceny

a. zapowiedziana lub niezapowiedziana
z materiału tworzącego zwartą całość;
nauczyciel na początku roku szkolnego
określa zasady przeprowadzania kartkówek;
sprawdzana w ciągu 7 dni
b. np. prezentacje większe przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące
większy zakres materiału
c. nauczyciel na początku roku szkolnego
określa zasady sprawdzania ustnego
bieżących wiadomości
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a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje materiał z jednego działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy;
w przypadku nieobecności – ma obowiązek
zaliczyć sprawdzian w drugim terminie
wyznaczonym przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny
negatywnej w terminie ustalonym przez
nauczyciela
a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
b.
obejmująca
materiał
bieżący
oraz
powtórzeniowy
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie
arkusza maturalnego w możliwym terminie
dłuższym)
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika
x3
f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
ucznia przychodzącego z innej szkoły

3

4

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne oraz konkursy:
a) Za udział w olimpiadzie lub w konkursie uczeń w zależności od wyników, rangi
konkursu, zaangażowania zostanie nagrodzony przez nauczyciela odpowiednią oceną.
b) ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa
celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej,
w przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla
centralnego w klasie niższej.
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Uczeń ma prawo do zgłoszenia w semestrze dwóch nieprzygotowań. Nieprzygotowanie
obejmuje brak pracy domowej lub zeszytu, brak gotowości do odpowiedzi lub napisania
niezapowiedzianej kartkówki. Nie zwalnia ono natomiast z pisania zapowiedzianych kartkówek
i sprawdzianów.
5. Sposoby wspomagania uczniów osiągających niezadowalające wyniki:
Udzielanie indywidualnych konsultacji w przypadku, gdy uczeń zgłosi się z konkretnym
problemem.
W przypadku problemów zdrowotnych (rodzinnych, losowych) – podejście indywidualne do
ucznia oraz wskazanie dodatkowych materiałów polskojęzycznych w przypadku problemów np.
z gramatyką. Umożliwienie uczniowi zaliczanie materiału partiami oraz dodatkowe referaty
o kulturze i zwyczajach panujących w Hiszpanii lub Ameryce Łacińskiej.
W uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie rozmowy z rodzicami o trudnościach ucznia
i trybie uzupełniania braków.
Odrębne podejście i zastosowanie specjalnych kryteriów oceniania stosuje się dla uczniów ze
zdiagnozowanymi dysfunkcjami (wg opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej).

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
1.











Na lekcji języka francuskiego ocenie podlegają:
sprawność mówienia z uwzględnieniem umiejętności reagowania przez funkcje językowe,
sprawność rozumienia mowy ze słuchu,
sprawność czytania wraz z umiejętnością przetwarzania tekstu jako: przekazywanie,
rozwijanie, tłumaczenie informacji lub myśli,
sprawność pisania z uwzględnieniem umiejętności reagowania przez funkcje językowe,
umiejętności i wiadomości ucznia,
przygotowanie do lekcji,
prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń,
aktywność na lekcji,
praca w grupie,
stosunek do przedmiotu.

2. Wymagania ramowe na poszczególne oceny
Ocena celująca:
Uczeń doskonale opanował wszystkie wymagania programowe odnośnie wiadomości
i umiejętności ( tj. znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie
wypowiedzi, reagowanie na wypowiedź, przetwarzanie wypowiedzi). Posiada również
świetnie rozwiniętą umiejętność tłumaczenia informacji z języka na język. Stosuje zasady
ortograficzne i interpunkcyjne. Bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych.
Ocena bardzo dobra:
Uczeń bardzo dobrze opanował wszystkie wymagania programowe odnośnie wiadomości
i umiejętności ( tj. znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie
wypowiedzi, reagowanie na wypowiedź, przetwarzanie wypowiedzi). Rozumie sens
wypowiedzi zawierających niezrozumiałe elementy, których znaczenia może domyślić się z
kontekstu. Rozumie i interpretuje tekst z elementami niezrozumiałymi. Posiadł umiejętność
formułowania dłuższych wypowiedzi na zadany temat. Potrafi wyrazić własną opinię,
zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę w zakresie materiału przewidzianego do
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realizacji w danej klasie. Wykazuje też praktyczną umiejętność tłumaczenia informacji
z języka na język. Posiada bogate słownictwo, prawidłowo używa struktur gramatycznych.
Ocena dobra:
Uczeń dobrze
opanował wszystkie wymagania programowe odnośnie wiadomości
i umiejętności ( tj. znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie
wypowiedzi,
reagowanie
na
wypowiedź,
przetwarzanie
wypowiedzi).
Potrafi sformułować płynne i spójne wypowiedzi oraz podtrzymać dialog. Nie popełnia
błędów fonetycznych i potrafi uzyskać niezbędne informacje. Rozumie sens obszerniejszych
tekstów, również autentycznych. Rozumie szczegółowo usłyszane wypowiedzi złożone.
Tłumacząc z języka na język przekazuje informacje w sposób komunikatywny, bez
wypaczenia sensu wypowiedzi. Opanował struktury gramatyczne i słownictwo objęte
zakresem nauczania w danej klasie. Popełnia nieliczne błędy, które nie zakłócają
komunikacji.
Ocena dostateczna:
Uczeń średnio opanował wszystkie wymagania programowe odnośnie wiadomości
i umiejętności ( tj. znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie
wypowiedzi, reagowanie na wypowiedź, przetwarzanie wypowiedzi). Rozumie sens prostych
tekstów w różnych warunkach odbioru, a formułowane przez niego wypowiedzi są w miarę
płynne i spójne. Prawidłowo stosuje podstawowe struktury gramatyczne i poprawnie reaguje
na wypowiedzi rozmówcy. Tłumacząc z języka na język przekazuje informacje w sposób
fragmentaryczny z zachowaniem sensu wypowiedzi. Popełniane przez niego błędy nie
zakłócają komunikacji.
Ocena dopuszczająca:
Uczeń słabo opanował wszystkie wymagania programowe odnośnie wiadomości
i umiejętności ( tj. znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie
wypowiedzi, reagowanie na wypowiedź, przetwarzanie wypowiedzi). Posiadł umiejętność
formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego objęte
zakresem nauczania w danej klasie. Potrafi zastosować podstawowe struktury gramatyczne
(dopuszczalne błędy).Podczas tłumaczenia z języka na język umie przekazać najprostsze
informacje ( dopuszcza się zmianę sensu wypowiedzi).
Ocena niedostateczna:
Uczeń nie opanował wymagań programowych odnośnie wiadomości i umiejętności
(tj. znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi,
reagowanie na wypowiedź, przetwarzanie wypowiedzi). Nie potrafi nawiązać i prowadzić
rozmowy, nie rozumie pisemnych i ustnych poleceń i pytań. Popełnia rażące błędy
w wymowie i akcentowaniu oraz liczne błędy leksykalne i gramatyczne, które powodują
brak komunikacji. Nie potrafi przełożyć z języka na język najprostszych informacji.
Nie opanował podstawowego zasobu słownictwa i struktur gramatycznych określonych
w programie nauczania dla danej klasy.
3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej.
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór na
podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje między tą
średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych Kryteriach
Oceniania.
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Ustala się następujące normy mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych:
Kategoria
ocen
0

I

II

Forma
sprawdziany
diagnostyczne na
wejściu w klasie
pierwszej

Zasady
sprawdziany diagnostyczne w klasach
pierwszych przeprowadzane z
przedmiotów obowiązkowych na maturze
i nauczanych w zakresie rozszerzonym
w danej klasie
a. pisemne, ustne, inne
b. np. prezentacje mniejsze,
przygotowywane samodzielnie lub
w grupach
c. samodzielnie sporządzana w czasie
zajęć; z samodzielnie przygotowanymi
materiałami, będącymi wynikiem
poszukiwań materiałów na zadany
temat z różnych źródeł itp.
d. prowadzenie zeszytu z danego
przedmiotu
e. nauczyciel podsumowuje aktywność
uczniów (zarówno pozytywną, jak i
negatywną), wystawiając im oceny (16) lub plus/-y i minus/-y

a/ prace domowe;
zadania
b/ prezentacje niższej
kategorii
c/ notatka
d/ zeszyt
e/ aktywność:
* bieżąca
* dyskusja
* praca w grupach
* wolontariat pod
kierunkiem nauczyciela
* udział w sesjach,
warsztatach, konferencjach, akcjach itp.
pod kierunkiem
nauczyciela
* inna
f. schemat, plansza, gazetka, makieta,
f/ przygotowanie
multimedia, gry edukacyjne i inne
pomocy dydaktycznych
g. za udział ucznia w kole (zajęciach
g/ udział w kole
dodatkowych), uczestnicząc w nim
(nich) do końca danego semestru –
zainteresowań
oceny 4-6, w zależności od oceny
(zajęciach
pracy ucznia na kole (zajęciach)
dodatkowych)
prowadzonym (-ch)
przez nauczyciela
a/ krótka praca
pisemna (kartkówka)

b/ prezentacje wyższej
kategorii
c/ odpowiedź ustna

a. zapowiedziana lub niezapowiedziana
z materiału tworzącego zwartą całość
(nauczyciel na początku roku
szkolnego określa zasady
przeprowadzania kartkówek),
sprawdzana w ciągu 7 dni
b. np. prezentacje większe przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące
większy zakres materiału
c. nauczyciel
na
początku
roku
szkolnego określa zasady sprawdzania
ustnego bieżących wiadomości

Mnożnik
oceny
0

1

2
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Kategoria
ocen
III

IV

Forma
a/e praca pisemna
(z zakresu jednego
działu tematycznego):
- test
- wypracowanie
- i inna

a –d praca pisemna (z
zakresu większego niż
jeden dział
tematyczny):
- test
- wypracowanie
- sprawdzian
diagnostyczny
- próbny arkusz
maturalny
- i inna
e/ ocena śródroczna
za I semestr

Zasady
a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje materiał z jednego działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania
pracy; w przypadku nieobecności – ma
obowiązek zaliczyć sprawdzian w
drugim terminie wyznaczonym przez
nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny w
terminie ustalonym przez nauczyciela
a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmująca materiał bieżący oraz
powtórzeniowy
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w
formie arkusza maturalnego w możliwym
terminie dłuższym)
d. zasady zaliczania prac kontrolnych –
identyczne jak powyżej w kategorii
mnożnika x 3
e. ocena śródroczna za I semestr
wpisywana do ocen cząstkowych w II
semestrze
dla
nowego
ucznia
przychodzącego z innej szkoły

Mnożnik
oceny
3

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B i C oraz konkursy:
a) Za udział w olimpiadzie lub w konkursie uczeń w zależności od wyników, rangi konkursu,
zaangażowania zostanie nagrodzony przez nauczyciela odpowiednią oceną.
b) ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady;
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej, w przypadku
jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego w klasie niższej.
4. Narzędzia pomiaru osiągnięć
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
1. Bieżąca i systematyczna kontrola w czasie lekcji. Obejmuje ona: obserwację pracy uczniów,
ich zachowań i zaangażowania, umiejętności współpracy, wypowiadania się.
2. Prace kontrolne (sprawdziany)– uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze
sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od jej wystawienia; do dziennika wpisywany jest stopień z
poprawy obok stopnia poprawianego. Obie oceny liczą się do stopnia semestralnego
(rocznego); w przypadku niesamodzielnej pracy ucznia na sprawdzianie nauczyciel wystawia
ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy;
3. Wypowiedzi ustne sprawdzające sprawność mówienia (scenki, dialogi, opisy, wypowiedzi
dłuższe na określone tematy – zgodnie z treściami nauczania dla danej klasy);
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4. Wypowiedzi pisemne (maile, listy, opisy, teksty argumentacyjne) – w zależności od
programu nauczania w danej klasie;
5. Kartkówki sprawdzające słownictwo i gramatykę z 3 lekcji ( w przypadku nieobecności
uczeń powinien zaliczyć kartkówkę na następnej lekcji);
6. Prace projektowe - dłuższe wypowiedzi ustne w postaci prezentacji przygotowanego przez
ucznia materiału połączone z pracą plastyczną;
7. Zeszyt przedmiotowy;
8. Praca domowa;
9. Wykonywanie dodatkowych prac;
10. Udział w konkursach przedmiotowych;
11. Aktywność na lekcji.
Uczeń ma prawo do zgłoszenia w semestrze dwóch nieprzygotowań. Nieprzygotowanie
obejmuje brak pracy domowej lub zeszytu, brak gotowości do odpowiedzi lub napisania
niezapowiedzianej kartkówki. Nie zwalnia ono natomiast z pisania zapowiedzianych kartkówek i
sprawdzianów.
5. Sposoby wspomagania uczniów osiągających niezadowalające wyniki:
– Wskazywać na dodatkowe materiały polskojęzyczne w przypadku problemów np.
z gramatyką.
– Udzielać indywidualnych konsultacji w przypadku, gdy uczeń zgłosi się z konkretnym
problemem.
– Umożliwić uczniowi zaliczanie materiału partiami.
– Kierować osoby mające problemy w nauce do uczniów z dobrą znajomością języka, którzy
za udzieloną pomoc uzyskują gratyfikację pod postacią oceny.
6. Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych ):
- Na początku roku szkolnego uczniowie zostają zapoznani z wymaganiami przedmiotowymi i
systemem oceniania.
- Informacja o stopniach cząstkowych jest przekazywana uczniom i ich rodzicom/opiekunom
prawnym na każde życzenie przez dziennik internetowy lub wychowawcę klasy. Informacje
o stopniach semestralnych rodzice uzyskują na zebraniach rodzicielskich.
Wszystkie prace ucznia są do wglądu u nauczyciela języka francuskiego. Przedmiotowy
system oceniania z języka francuskiego jest dostępny on-line oraz w czytelni szkoły.
7. Sposoby monitorowania i ewaluacji:
– Rozmowa z uczniami.
– Rozmowa z rodzicami.
– W zależności od potrzeb przeprowadzenie ankiety dla uczniów / rodziców.
– Możliwość śledzenia frekwencji ucznia i postępów w nauce w dzienniku internetowym.
– Komunikowanie się poprzez dziennik internetowy oraz e-mail.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
1. Na lekcji języka rosyjskiego ocenie podlegają:
o sprawności: rozumienia ze słuchu, mówienia, poprawnego czytania, pisania,
o wiadomości i umiejętności ucznia,
o aktywność i postawa ucznia,
o przygotowanie do lekcji,
o prowadzenie zeszytu ćwiczeń.
o współdziałanie w grupach, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach
projektowych.
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2. Ocenianie semestralne i roczne uczniów:
celujący
Słuchanie:
 Uczeń potrafi zrozumieć wypowiedzi nauczyciela i kolegów, trafnie interpretować znaczenia
wyrazów na podstawie kontekstów.
 Wyodrębniać główne treści z dwukrotnie wysłuchanego tekstu.
 Wyodrębniać potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu.
 Rozumieć dialogi i teksty ciągłe, zawierające materiał gramatyczny.
 Rozumieć fragmenty audycji radiowych i telewizyjnych.
Mówienie:
 Uczeń potrafi w sposób wyczerpujący wypowiadać się na dany temat.
 Wypowiedź jest płynna, oryginalna, swobodna, wyjątkowo bogata leksykalnie,
wszechstronna i różnorodna strukturalnie, dalece wykraczająca poza program nauczania.
 Wymagana jest pełna poprawność językowa: intonacja, wymowa, struktury gramatyczne
i leksykalne.
 Wypowiedź jest spontaniczna i naturalna.
 Uczeń swobodnie nawiązuje dialog z rozmówcą a jego reakcje są bezbłędne, spontaniczne
i naturalne.
Pisanie:
 Uczeń powinien zapisać każdą wypowiedź ze słuchu.
 Napisać streszczenie tekstu, filmu, sztuki.
 Napisać samodzielnie list i kartę okolicznościową.
 Zredagować wypowiedź pisemną na podstawie własnych przeżyć lub spostrzeżeń na
wybrane lub podane tematy.
 Napisać notatkę z samodzielnie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu.
bardzo dobry
Słuchanie:
 Uczeń powinien rozumieć sens różnorodnych tekstów i rozmów.
 Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i wypowiedziach.
 Umie wyciągnąć potrzebną informację i zapisać ją.
 Potrafi bez trudu rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.
Mówienie:
 Uczeń potrafi wypowiadać się płynnie i swobodnie, dopuszczalne są błędy gramatyczne
i leksykalne, które nie wypaczają sensu wypowiedzi.
 Wymowa cechuje się poprawnością fonetyczną przy równoczesnym zachowaniu
prawidłowej intonacji.
 Uczeń potrafi w sposób logiczny i spójny interpretować temat.
 Jest w stanie bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie reagować w sytuacjach dnia codziennego
oraz omawia tematy o charakterze bardziej złożonym, abstrakcyjnym.
 Swobodnie komunikuje się z nauczycielem, stosując bogate struktury leksykalno –
gramatyczne, można go łatwo zrozumieć.
Pisanie:
 Potrafi przedstawić wypowiedź pisemną w całości zgodną z tematem.
 Temat jest ujęty wszechstronnie i oryginalnie.
 W pełni i konsekwentnie przestrzega przyjętej konwencji formalnej.
 Praca pisemna jest logiczna, planowana konsekwentnie i harmonijnie oraz jest spójna.
 Używa urozmaiconych struktur gramatycznych, bogatego słownictwa i bogatej frazeologii.
 Stosuje wyrażenia idiomatyczne.
dobry
Słuchanie:
 Uczeń zazwyczaj potrafi zrozumieć sens różnorodnych tekstów i rozmów.
 Rozumie większość kluczowych informacji w tekstach i dialogach.
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Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.
 Rozumie polecenia nauczyciela.
 Rozróżnia dźwięki.
Mówienie:
 Uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazywać wiadomości.
 Potrafi mówić spójnie.
 Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy.
 Dysponuje zakresem słownictwa pozwalającym na wyrażanie swoich myśli.
 Potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie.
 Opanował dość urozmaicony zasób słownictwa.
Pisanie:
 Wypowiedź w większości zgodna z tematem.
 Wypowiedź zgodna z założoną formą z niewielkimi uchybieniami, odstępstwami.
 Wypowiedź w znacznym stopniu spójna, logiczna i planowa.
 Ogólna orientacja w realiach – brak pogłębionej wiedzy.
 Błędy ortograficzne nie zmieniające znaczenia wyrazów.
dostateczny
Słuchanie :
 Uczeń powinien rozumieć bardzo krótkie wypowiedzi nauczyciela i uczniów.
 Umieć wyodrębnić główne treści z wysłuchanego tekstu.
 Rozumieć dialogi i teksty ciągłe, dotyczące materiału programowego.
Mówienie:
 Uczeń powinien umieć częściowo opowiedzieć dwukrotnie przeczytany lub wysłuchany
tekst.
 Interpretować, komentować zdarzenia, fakty, postępowanie bohaterów przedstawionych w
tekście czytanym lub słuchanym.
 Wypowiadać się krótko w związku z własnymi przeżyciami.
 Jego błędy leksykalno – gramatyczne częściowo zakłócają komunikację.
Pisanie:
 Uczeń posługuje się mało urozmaiconym i prostym słownictwem, ma problemy z doborem
właściwych słów.
 Potrafi zapisać bardzo krótką wypowiedź ze słuchu.
 Zapisać bardzo krótkie streszczenie przeczytanego tekstu.
 Zredagować bardzo krótką wypowiedź przekazującą własne przeżycia na wybrany temat.
dopuszczający
Słuchanie
 Uczeń powinien na ogół rozumieć niektóre proste polecenia nauczyciela i niedługie
wypowiedzi kolegów.
 Domyślać się znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu, podobieństwa do języka
polskiego.
 Umieć wyodrębniać przy pomocy nauczyciela niektóre główne treści z dwukrotnie
wysłuchanego tekstu.
Mówienie:
 Umieć zdobywać i udzielać lakonicznych informacji o typowych sytuacjach życiowych.
 Nawiązywać, prowadzić i podtrzymywać bardzo krótką rozmowę w ramach tematów
i sytuacjach programowych.
 Posługiwać się prawidłowo niektórymi zwrotami grzecznościowymi.
 Wypowiadać się krótko w związku z własnymi przeżyciami.
Pisanie
 Uczeń powinien zapisać krótką wypowiedź ze słuchu.
 Zapisać bardzo krótkie streszczenie przeczytanego tekstu.
niedostateczny
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Słuchanie:
 Wykazuje brak wiedzy na temat danego obszaru językowego.
 Nie rozumie poleceń nauczyciela.
 Nie potrafi domyślić się znaczenia wyrazu na podstawie kontekstu lub podobieństwa
do języka polskiego.
Mówienie:
 Uczeń nie potrafi nawiązać i prowadzić rozmowy.
 Jego wypowiedź ogranicza się do sporadycznej reakcji na pytania rozmówcy.
 Popełnia rażące błędy w wymowie i akcentowaniu oraz liczne błędy leksykalne
i gramatyczne, które powodują brak komunikacji.
 Operuje bardzo ubogim słownictwem.
Pisanie:
 Uczeń nie wykazuje żadnych postępów nauce języka w określonym czasie.
 Rażące błędy gramatyczne i leksykalne.
 Brak umiejętności budowania prostych zdań.
 Przypadkowy dobór słownictwa, struktur gramatycznych.
3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej:
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór na
podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje między tą
średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych Kryteriach
Oceniania.
Ustala się następujące normy mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych:
Kategoria
ocen

0

I

Forma

Zasady

sprawdziany diagnostyczne sprawdziany diagnostyczne w klasach
na wejściu w klasie
pierwszych przeprowadzane
pierwszej
z przedmiotów obowiązkowych na
maturze i nauczanych w zakresie
rozszerzonym w danej klasie
a/ prace domowe; zadania a. pisemne, ustne, inne
b/ prezentacje niższej
b. np. prezentacje mniejsze,
przygotowywane samodzielnie lub
kategorii
c/ notatka
w grupach
d/ zeszyt
c. samodzielnie sporządzana w czasie
e/ aktywność:
zajęć; z samodzielnie przygotowanymi
* bieżąca
materiałami, będącymi wynikiem
* dyskusja
poszukiwań materiałów na zadany
* praca w grupach
temat z różnych źródeł itp.
* wolontariat pod
d. prowadzenie zeszytu z danego
kierunkiem nauczyciela
przedmiotu
* udział w sesjach,
e. nauczyciel podsumowuje aktywność
warsztatach, konferencjach,
uczniów (zarówno pozytywną, jak
akcjach itp. pod kierunkiem
i negatywną), wystawiając im oceny
nauczyciela
(1-6) lub plus/-y i minus/-y
* inna
f. schemat, plansza, gazetka, makieta,
f/ przygotowanie pomocy
multimedia, gry edukacyjne i inne
g. za udział ucznia w kole (zajęciach
dydaktycznych

Mnożnik
oceny

0

1
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Kategoria
ocen

Forma

Zasady

g/ udział w kole
zainteresowań (zajęciach
dodatkowych)
prowadzonym (-ch) przez
nauczyciela

dodatkowych), uczestnicząc w nim
(nich) do końca danego semestru –
oceny 4-6, w zależności od oceny
pracy ucznia na kole (zajęciach)

a/ krótka praca
pisemna (kartkówka)

II

b/ prezentacje wyższej
kategorii
c/ odpowiedź
ustna

a-e/ praca pisemna
(z zakresu jednego działu
tematycznego):
- test
- wypracowanie
- i inna
III

IV

a-e/ praca pisemna
(z zakresu większego niż
jeden dział tematyczny):
- test
- wypracowanie
- sprawdzian
diagnostyczny
- próbny arkusz
maturalny
- i inna
f/ ocena śródroczna
za I semestr

a. zapowiedziana lub niezapowiedziana
z materiału tworzącego zwartą całość;
nauczyciel na początku roku
szkolnego określa zasady
przeprowadzania kartkówek;
sprawdzana w ciągu 7 dni (w
możliwym terminie dłuższym)
b. np. prezentacje większe przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące
większy zakres materiału
c. nauczyciel na początku roku
szkolnego określa zasady sprawdzania
ustnego bieżących wiadomości
a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje materiał z jednego działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (w
możliwym terminie dłuższym)
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania
pracy; w przypadku nieobecności – ma
obowiązek zaliczyć sprawdzian w
drugim terminie wyznaczonym przez
nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie ustalonym przez
nauczyciela
a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmująca materiał bieżący oraz
powtórzeniowy
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (w
możliwym terminie dłuższym)
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
identyczne jak powyżej w kategorii
mnożnika x 3
f. ocena śródroczna za I semestr
wpisywana do ocen cząstkowych w II
semestrze
dla
nowego
ucznia
przychodzącego z innej szkoły

Mnożnik
oceny

2

3

4

4
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Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B i C oraz konkursy:
c) Za udział w olimpiadzie lub w konkursie uczeń w zależności od wyniku, rangi
konkursu, zaangażowania zostanie nagrodzony przez nauczyciela odpowiednią oceną.
d) ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa
celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
- w przypadku olimpiady przedmiotowej – na zakończenie edukacji w klasie ostatniej, w
przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla
centralnego w klasie niższej
4. Sposoby badania osiągnięć uczniów.
FORMA
- Praca kontrolna (sprawdzian)
- Test (np. leksykalny,
gramatyczny, ortograficzny,
fonetyczny)
- Tekst użytkowy
- Tekst argumentacyjny
- Pisemne przetwarzanie tekstu

ZASADY
 dowolna liczba w semestrze
 termin – ustalony z klasą z tygodniowym
wyprzedzeniem
 uczniowie są informowani o zakresie treści
 prace są sprawdzane zgodnie z regulaminem w ciągu
14 dni (w możliwym terminie dłuższym)
 w przypadku poprawy innej oceny niż niedostateczna
w sprawdzianie będą zawarte także treści bieżące
 w przypadku niesamodzielnej pracy (ściąganie) ucznia
na sprawdzianie nauczyciel wystawia ocenę
niedostateczną bez możliwości jej poprawy
 w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na
sprawdzianie uczeń ma obowiązek zaliczyć
sprawdzian w drugim terminie wyznaczonym przez
nauczyciela
 uczeń, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem,
ma możliwość poprawiania każdej oceny z pracy
pisemnej lub odpowiedzi ustnej obejmującej zakres
materiału szerszy niż 3 ostatnie lekcje
 do dziennika wpisywany jest stopień z poprawy obok
stopnia poprawianego. Obie oceny liczą się do stopnia
semestralnego (rocznego).

 dowolna liczba w semestrze
 zapowiadana z krótkim wyprzedzeniem lub bez
zapowiedzi (wówczas obejmuje materiał z 3 ostatnich
lekcji)
 prace są sprawdzane w ciągu tygodnia (w możliwym
terminie dłuższym)
 w przypadku nieobecności ucznia na kartkówce
nauczyciel może przeprowadzić mu ją na następnej
lekcji
 za zgodą nauczyciela uczeń ma możliwość poprawy
oceny
niedostatecznej
w
drugim
terminie
wyznaczonym przez nauczyciela
Odpowiedź ustna ( krótkie,
 dowolna liczba w semestrze
proste i zrozumiałe wypowiedzi)  nie jest zapowiedziana
- przetwarzanie tekstu ustnie
 obejmuje materiał zrealizowany
Praca domowa
 dowolna liczba w semestrze
Kartkówka
z aktualnie realizowanego
materiału

41

Współdziałanie w grupie
- lekcyjne i pozalekcyjne
językowe prace projektowe
Aktywność

 dowolna liczba w semestrze
 wystawia się oceny uczniom uwzględniając stopień
zaangażowania poszczególnych uczniów w pracę
grupy
 indywidualny udział w lekcji
 przygotowanie pomocy dydaktycznych: dekoracji,
gazetki tematycznej, plakatu itp.
 oceniany jest wkład pracy, sposób prezentacji
i pomysłowość
 korzystanie z tekstów kultury w języku rosyjskim

Uczeń ma prawo usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji zgodnie z Regulaminem Ucznia.
Nieprzygotowania obejmują brak pracy domowej, zeszytu lub podręcznika, ale nie zwalniają one
ucznia z pisania zapowiedzianych prac klasowych.
5. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki.
a) Prowadzenie konsultacji przez nauczycieli języka rosyjskiego.
b) Indywidualne podejście do ucznia w przypadku jego problemów zdrowotnych.
c) Informowanie uczniów i rodziców o wynikach próbnych matur i innych diagnoz.
d) W uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie rozmowy z rodzicami o trudnościach
ucznia i możliwości uzupełnienia braków.
e) Jeżeli uczeń ma opinię z poradni psychologiczno–pedagogicznej zalecającą indywidualizację
pracy, nauczyciel dostosowuje rodzaje wyznaczanych zadań do potrzeb ucznia.
6. Sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych językowo.
Uczeń ma prawo do indywidualnego rozwijania zainteresowań i uzdolnień językowych we
współpracy z nauczycielem, np.:
a) biorąc udział w olimpiadzie i konkursach przedmiotowych, wydarzeniach kulturalnych
i naukowych organizowanych przez placówki miejskie,
b) wykonując dodatkowe twórcze prace w zakresie przedmiotu,
c) pełniąc rolę asystenta nauczyciela w wybranych projektach edukacyjnych.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
1. Na lekcji języka niemieckiego ocenie podlegają:
o sprawności: rozumienia ze słuchu, mówienia, poprawnego czytania, pisania;
o wiadomości i umiejętności ucznia;
o aktywność i postawa ucznia;
o przygotowanie do lekcji;
o prowadzenie zeszytu ćwiczeń;
o współdziałanie w grupach, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach
projektowych.
2. Ocenianie semestralne i roczne uczniów:
Celujący
Słuchanie:
 Uczeń potrafi zrozumieć wypowiedzi nauczyciela i kolegów, trafnie interpretować znaczenia
wyrazów na podstawie kontekstów.
 Wyodrębniać główne treści z dwukrotnie wysłuchanego tekstu.
 Wyodrębniać potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu.
 Rozumieć dialogi i teksty ciągłe, zawierające materiał gramatyczny.
 Rozumieć fragmenty audycji radiowych i telewizyjnych.
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Mówienie:
 Uczeń potrafi w sposób wyczerpujący wypowiadać się na dany temat.
 Wypowiedź jest płynna, oryginalna, swobodna, bogata leksykalnie, wszechstronna
i różnorodna strukturalnie, dalece wykraczająca poza program nauczania.
 Wymagana jest pełna poprawność językowa: intonacja, wymowa, struktury gramatyczne
i leksykalne.
 Wypowiedź jest spontaniczna i naturalna.
 Uczeń swobodnie nawiązuje dialog z rozmówcą a jego reakcje są bezbłędne i naturalne.
Pisanie:
 Uczeń powinien zapisać każdą wypowiedź ze słuchu.
 Napisać streszczenie tekstu, filmu, sztuki.
 Napisać samodzielnie list i kartę okolicznościową.
 Zredagować wypowiedź pisemną na podstawie własnych przeżyć lub spostrzeżeń na
wybrane lub podane tematy.
 Napisać notatkę z samodzielnie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu.
Bardzo dobry
Słuchanie:
 Uczeń powinien rozumieć sens różnorodnych tekstów i rozmów.
 Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i wypowiedziach.
 Przetwarza i zapisuje potrzebną informację.
 Potrafi bez trudu rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.
Mówienie:
 Uczeń potrafi wypowiadać się płynnie i swobodnie, dopuszczalne są błędy gramatyczne
i leksykalne, które nie wypaczają sensu wypowiedzi. Wymowa cechuje się poprawnością
fonetyczną przy równoczesnym zachowaniu prawidłowej intonacji.
 Uczeń potrafi w sposób logiczny i spójny interpretować temat.
 Jest w stanie bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie reagować w sytuacjach dnia codziennego
oraz omawia tematy o charakterze bardziej złożonym, abstrakcyjnym.
 Swobodnie komunikuje się z nauczycielem, stosując bogate struktury leksykalno –
gramatyczne, można go łatwo zrozumieć.
Pisanie:
 Potrafi przedstawić wypowiedź pisemną w całości zgodną z tematem.
 Temat jest ujęty wszechstronnie i oryginalnie.
 W pełni i konsekwentnie przestrzega przyjętej konwencji formalnej.
 Praca pisemna jest logiczna, planowana konsekwentnie i harmonijnie oraz jest spójna.
 Używa urozmaiconych struktur gramatycznych, bogatego słownictwa i bogatej frazeologii.
 Stosuje wyrażenia idiomatyczne.
Dobry
Słuchanie:
 Uczeń zazwyczaj potrafi zrozumieć sens różnorodnych tekstów i rozmów.
 Rozumie większość kluczowych informacji w tekstach i dialogach.
 Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.
 Rozumie polecenia nauczyciela.
Mówienie:
 Uczeń przeważnie potrafi przekazywać wiadomości.
 Potrafi mówić spójnie.
 Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając czasami zauważalne błędy.
 Dysponuje zakresem słownictwa pozwalającym na wyrażanie swoich myśli.
 Potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie.
 Opanował dość urozmaicony zasób słownictwa.
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Pisanie:
 Wypowiedź w większości zgodna z tematem.
 Wypowiedź zgodna z założoną formą z niewielkimi odstępstwami.
 Wypowiedź w znacznym stopniu spójna i logiczna.
 Ogólna orientacja w realiach – brak pogłębionej wiedzy.
 Błędy ortograficzne nie zmieniające znaczenia wyrazów.
Dostateczny
Słuchanie :
 Uczeń powinien rozumieć bardzo krótkie wypowiedzi nauczyciela i uczniów.
 Umieć wyodrębnić główne treści z wysłuchanego tekstu.
 Rozumieć dialogi i teksty ciągłe, dotyczące materiału programowego.
Mówienie:
 Uczeń umie częściowo opowiedzieć dwukrotnie przeczytany lub wysłuchany tekst.
 Interpretuje, komentuje zdarzenia, fakty, przedstawione w tekście czytanym lub słuchanym.
 Wypowiada się krótko na temat własnych przeżyć.
 Jego błędy leksykalno – gramatyczne częściowo zakłócają komunikację.
Pisanie:
 Uczeń posługuje się mało urozmaiconym i prostym słownictwem, ma problemy z doborem
właściwych słów.
 Potrafi zapisać bardzo krótką wypowiedź ze słuchu.
 Umie napisać krótkie streszczenie przeczytanego tekstu, zrobić notatkę, napisać krótki
tekst użytkowy.
 Zredagować krótką wypowiedź przekazującą własne przeżycia na wybrany temat.
Dopuszczający
Słuchanie
 Uczeń powinien rozumieć proste polecenia nauczyciela i niedługie wypowiedzi kolegów.
 Domyślać się znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu, podobieństwa do języka
polskiego.
 Umieć wyodrębniać przy pomocy nauczyciela niektóre główne treści z dwukrotnie
wysłuchanego tekstu.
Mówienie:
 Uczeń udziela lakonicznych informacji na temat typowych sytuacjach życiowych.
 Nawiązuje i prowadzi bardzo krótką rozmowę na temat sytuacji z życia codziennego.
 Posługuje się prawidłowo niektórymi zwrotami grzecznościowymi.
 Wypowiada się krótko w związku z własnymi przeżyciami.
Pisanie
 Uczeń powinien zapisać krótką wypowiedź ze słuchu.
 Zapisać bardzo krótkie streszczenie przeczytanego tekstu.
Niedostateczny
Słuchanie:
 Wykazuje brak wiedzy na temat danego obszaru językowego.
 Nie rozumie poleceń nauczyciela.
 Nie potrafi domyślić się znaczenia wyrazu na podstawie kontekstu lub podobieństwa
do języka polskiego.
Mówienie:
 Uczeń nie potrafi nawiązać i prowadzić rozmowy.
 Jego wypowiedź ogranicza się do sporadycznej reakcji na pytania rozmówcy.
 Popełnia rażące błędy w wymowie i akcentowaniu oraz liczne błędy leksykalne
i gramatyczne, które powodują brak komunikacji.
 Operuje bardzo ubogim słownictwem.
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Pisanie:
 Uczeń nie wykazuje żadnych postępów nauce języka w określonym czasie.
 Rażące błędy gramatyczne i leksykalne.
 Brak umiejętności budowania prostych zdań.
 Przypadkowy dobór słownictwa, struktur gramatycznych.
3. Sposoby ustalania ocen semestralnej i rocznej:
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
Ustala się następujące normy mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych:
Kategoria
ocen

0

Forma
sprawdziany
diagnostyczne na
wejściu w klasie
pierwszej
a/ prace domowe;
zadania
b/ prezentacje niższej
kategorii
c/ notatka

I

Zasady
sprawdziany diagnostyczne w klasach
pierwszych przeprowadzane
z przedmiotów obowiązkowych na
maturze i nauczanych w zakresie
rozszerzonym w danej klasie
a. pisemne, ustne, inne
b. np.
prezentacje
mniejsze,
przygotowywane samodzielnie lub
w grupach
c. samodzielnie sporządzana w czasie
zajęć; z samodzielnie przygotowanymi
materiałami, będącymi wynikiem
poszukiwań materiałów na zadany
temat z różnych źródeł itp.
d. prowadzenie zeszytu z danego
przedmiotu
e. nauczyciel podsumowuje aktywność
uczniów (zarówno pozytywną, jak
i negatywną), wystawiając im oceny
(1-6) lub plus/-y i minus/-y

d/ zeszyt
e/ aktywność:
* bieżąca
* dyskusja
* praca w grupach
* wolontariat pod
kierunkiem nauczyciela
* udział w sesjach,
warsztatach,
konferencjach, akcjach
itp. pod kierunkiem
nauczyciela
* inna
f/ przygotowanie
f. schemat, plansza, gazetka, makieta,
multimedia, gry edukacyjne i inne
pomocy dydaktycznych
g/ udział w kole
g. za udział ucznia w kole (zajęciach
zainteresowań
dodatkowych), uczestnicząc w nim
(zajęciach
(nich) do końca danego semestru –
dodatkowych)
oceny 4-6, w zależności od oceny
prowadzonym
pracy ucznia na kole (zajęciach)
/(-ch) przez nauczyciela

Mnożnik
oceny

0

1
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Kategoria
ocen

Forma
a/ krótka praca
pisemna (kartkówka)

II

b/ prezentacje wyższej
kategorii
c/ odpowiedź
ustna

a-e/ praca pisemna
(z zakresu jednego
działu tematycznego):
- test
- wypracowanie
- i inna
III

IV

a-e/ praca pisemna
(z zakresu większego
niż jeden dział
tematyczny):
- test
- wypracowanie
- sprawdzian
diagnostyczny
- próbny arkusz
maturalny
- i inna

Zasady

Mnożnik
oceny

a. zapowiedziana lub niezapowiedziana
z materiału tworzącego zwartą całość;
nauczyciel
na
początku
roku
szkolnego
określa
zasady
przeprowadzania
kartkówek;
sprawdzana w ciągu 7 dni
b. np. prezentacje większe przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące
większy zakres materiału
c. nauczyciel
na
początku
roku
szkolnego określa zasady sprawdzania
ustnego bieżących wiadomości

2

a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje materiał z jednego działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania
pracy; w przypadku nieobecności – ma
obowiązek
zaliczyć
sprawdzian
w drugim terminie wyznaczonym
przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie
ustalonym
przez
nauczyciela
a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmująca materiał bieżący oraz
powtórzeniowy
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w
formie arkusza maturalnego w możliwym
terminie dłuższym)
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
identyczne jak powyżej w kategorii
mnożnika x 3

3

4

f/ ocena śródroczna za
I semestr

f. ocena śródroczna za I semestr
wpisywana do ocen cząstkowych w II
4
semestrze
dla
nowego
ucznia
przychodzącego z innej szkoły
Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B i C oraz konkursy:
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Kategoria
Mnożnik
Forma
Zasady
ocen
oceny
a) Za udział w olimpiadzie lub w konkursie uczeń w zależności od wyników, rangi
konkursu, zaangażowania zostanie nagrodzony przez nauczyciela odpowiednią oceną.
b) ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa
celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej,
w przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla
centralnego w klasie niższej
4. Sposoby badania osiągnięć uczniów.
FORMA
ZASADY
- Praca kontrolna (sprawdzian)
 dowolna liczba w semestrze
- Test (np. leksykalny,
 termin ustalony z klasą z min. tygodniowym
gramatyczny, ortograficzny)
wyprzedzeniem
- Tekst użytkowy (np.
 uczniowie są informowani o zakresie treści
zaproszenie, e-mail, list
 prace są sprawdzane w ciągu 14 dni
prywatny)
 w przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma
- Tekst argumentacyjny
obowiązek zaliczyć sprawdzian w drugim terminie
- Pisemne przetwarzanie tekstu
wyznaczonym przez nauczyciela
 uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze
sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od jej wystawienia
 uczeń ma możliwość poprawiania każdej oceny z pracy
klasowej - za zgodą nauczyciela
 do dziennika wpisywany jest stopień z poprawy obok
stopnia poprawianego. Obie oceny liczą się do stopnia
semestralnego (rocznego).
 w przypadku niesamodzielnej pracy ucznia na
sprawdzianie nauczyciel wystawia ocenę niedostateczną
bez możliwości jej poprawy
Kartkówka z aktualnie
 dowolna liczba w semestrze
realizowanego materiału
 zapowiadana z krótkim wyprzedzeniem lub bez
zapowiedzi (wówczas obejmuje materiał z 3 ostatnich
lekcji)
 prace są sprawdzane w ciągu tygodnia
 w przypadku nieobecności ucznia na kartkówce
nauczyciel może przeprowadzić mu ją na następnej
lekcji
 za zgodą nauczyciela uczeń ma możliwość poprawy
oceny niedostatecznej, w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela
Odpowiedź ustna
 dowolna liczba w semestrze
 nie jest zapowiedziana
 obejmuje materiał zrealizowany na zajęciach
Praca domowa
Współdziałanie w grupie
- lekcyjne i pozalekcyjne
językowe prace projektowe

 dowolna liczba w semestrze
 dowolna liczba w semestrze
 wystawia się ocenę całej grupie, uwzględniając stopień
zaangażowania poszczególnych uczniów
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Aktywność

 indywidualny udział w lekcji
 przygotowanie pomocy dydaktycznych: dekoracji,
gazetki tematycznej, gier edukacyjnych, plakatu itp.
 oceniany jest wkład pracy, sposób prezentacji,
kreatywność

Uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, zgodnie z Regulaminem Ucznia.
Nieprzygotowania obejmują odpowiedź ustną, brak pracy domowej, zeszytu, zeszytu ćwiczeń
lub podręcznika. Nie zwalnia ono natomiast ucznia z pisania zapowiedzianej klasówki, testu lub
kartkówki.
5. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki.
a) Prowadzenie konsultacji przez nauczycieli języka niemieckiego.
b) Indywidualne podejście do ucznia w przypadku jego problemów zdrowotnych.
c) Informowanie uczniów i rodziców o wynikach próbnych matur i innych diagnoz.
d) W uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie rozmowy z rodzicami o trudnościach
ucznia i możliwości uzupełnienia braków.
e) Jeżeli uczeń ma opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zalecającą
indywidualizację pracy, nauczyciel dostosowuje rodzaje wyznaczanych zadań do potrzeb ucznia.
6. Sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych językowo.
Uczeń ma prawo do indywidualnego rozwijania zainteresowań i uzdolnień językowych we
współpracy z nauczycielem, np.:
a) biorąc udział w olimpiadzie i konkursach przedmiotowych, wydarzeniach kulturalnych
i naukowych organizowanych przez placówki miejskie,
b) wykonując dodatkowe twórcze prace w zakresie przedmiotu,
c) pełniąc rolę asystenta nauczyciela w wybranych projektach edukacyjnych.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII
I. Cele kształcenia – wymagania ogólne:
1. Chronologia historyczna.
Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych;
dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych.
2. Analiza i interpretacja historyczna.
Uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epoki i dostrzega
zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł; ocenia
przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw
badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.
3. Tworzenie narracji historycznej.
Uczeń tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym; dostrzega
problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego; dokonuje
selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych
II. Ocenianie postępów uczniów z historii.
Obowiązujące w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
przy ustalaniu śródrocznych lub rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych:
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1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a. posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową,
b. jego osiągnięcia są twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą samodzielność w ich
uzyskaniu
c. korzysta z różnorodnych źródeł informacji: literatura popularnonaukowa, naukowa;
d. jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub finalistą olimpiady
przedmiotowej (dotyczy również końcowej oceny klasyfikacyjnej)
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował w pełny zakres wiadomości i umiejętności z historii przewidzianych wymaganiami
edukacyjnymi:
 potrafi posłużyć się wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zagadnień
historycznych:
 samodzielnie interpretuje i analizuje dane zawarte w różnych źródłach historycznych,
 dokonuje oceny postaci, wydarzeń i procesów historycznych,
 dostrzega różne interpretacje wydarzeń i procesów historycznych,
 uzasadnia swoje zdanie.
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a. opanował niepełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami
edukacyjnymi:
 nie zawsze potrafi posłużyć się wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zagadnień
historycznych,
 nie zawsze poprawnie dokonuje oceny postaci, wydarzeń i procesów historycznych,
 dostrzega różne interpretacje wydarzeń i procesów historycznych,
 nie zawsze uzasadnia swoje zdanie.
b. wiele osiągnięć ucznia należy do złożonych i wymagających samodzielności
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi, wystarczający do kontynuacji
kształcenia:
 dokonuje selekcji wydarzeń,
 wskazuje przyczynę i skutek omawianych wydarzeń,
 przedstawia główne cele i etapy rozwoju wydarzeń,
 charakteryzuje źródła historyczne, dokonuje analizy informacji w nich zawartych
 samodzielnie przedstawia efekty swojej pracy.
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował elementarny zakres wiadomości i
umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi, niezbędny do kontynuacji
kształcenia:
 w niepełnym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej,
 umieszcza najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni,
 wskazuje związki przyczynowo-skutkowe,
 rozpoznaje rodzaj źródła historycznego oraz odpowiada na proste pytania do tekstu
źródłowego
 przy pomocy nauczyciela przedstawia efekty swojej pracy.
7. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnego zakresu
wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami, co uniemożliwia mu przyswajanie
kolejnych treści i kontynuację nauki.
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III. Kryteria uzyskania poszczególnych stopni szkolnych z historii.
1. Oceny podsumowujące są wystawiane w roku szkolnym dwukrotnie – na koniec dwóch
semestrów; ocena roczna jest ustalana na podstawie wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w
ciągu całego roku.
2. Zasady egzaminu poprawkowego określa regulamin szkolny.
3. Oceny podsumowujące – semestralne i roczne – są ustalane w systemie ocen cyfrowych
według wzoru, jako średnia ważona; nauczyciel uwzględniając osiągnięcia ucznia może
podwyższyć mu ocenę.
4. Przed wystawieniem oceny semestralnej i rocznej uczeń nie może domagać się zaliczenia
(poprawy) większej partii materiału.
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
5. W przypadku, jeżeli uczniowi przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej brakuje do
oceny wyższej 0,01-0,2 – nauczyciel na prośbę ucznia (lub z inicjatywy własnej) może
umożliwić mu skorzystanie z jednej z podanej mu przez siebie form pozyskania oceny
cząstkowej (jednej z wymienionych poniżej w tabeli nr 1).
IV. Sposoby badania osiągnięć uczniów i rodzaje narzędzi do tego służących.
1. Podstawą oceny jest forma cyfrowa – od 1 do 6, zgodnie z rozporządzeniem odpowiadająca
stopniom: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
2. Sposoby sprawdzania postępów uczniów: formy, częstotliwość, zasady – ujmuje poniższa
tabela nr 1.
Tabela 1.
Kategoria
ocen
0

I

Forma

Zasady

a. sprawdziany
diagnostyczne na
wejściu w klasie
pierwszej

a. sprawdziany diagnostyczne w klasach
pierwszych, przeprowadzane z przedmiotów
nauczanych w zakresie rozszerzonym, z zakresu
nauczania danego przedmiotu w szkole niższej

a. prace domowe;
zadania
b. prezentacje
niższej kategorii
c. notatka

a. pisemne, ustne, inne

b. np. prezentacje mniejsze, przygotowywane
samodzielnie lub w grupach (do 10 minut)
c. samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie przygotowanymi materiałami,
będącymi wynikiem poszukiwań materiałów na
zadany temat z różnych źródeł itp.
d. zeszyt lub
d. prowadzenie zeszytu lub segregatora
segregator
z historii
e. aktywność:
e. nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów,
* bieżąca
wystawiając „+” i „-”; uczeń, który zbierze
* dyskusja
z aktywności w sumie sześć „+” otrzymuje
* praca z mapą
ocenę 6 i zbiera kolejne „+” do następnej oceny
* praca w grupach z aktywności; uczeń za każde otrzymane
* wolontariat pod w sumie trzy „-” otrzymuje ocenę 1; pod koniec
kierunkiem
semestru, roku szkolnego uczniowie, którzy

Mnożnik
oceny
0

1
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Kategoria
ocen

Forma

Zasady

nauczyciela
* udział w sesjach,
warsztatach,
konfe-rencjach,
akcjach itp. pod
kierunkiem
nauczyciela
* inna

w danym semestrze nie otrzymali jeszcze żadnej
oceny 6 z aktywności, otrzymują automatycznie
końcową ocenę z aktywności: za sześć „+” – 6,
pięć „+” – 5, cztery „+” – 4, trzy „+” – 3, dwa
„+” – 2, jeden i zero „+” – 1 (natomiast uczeń,
który już wcześniej otrzymał w danym
semestrze min. jedną ocenę 6 z aktywności, sam
decyduje czy chce otrzymać kolejną jaka mu
wychodzi z kolejnych „+” czy z niej rezygnuje)
f. schemat, plansza, gazetka, makieta,
multimedia, gry edukacyjne i inne

f. przygotowanie
pomocy
dydaktycznych
g. udział w kole
zainteresowań
(zajęciach
dodatkowych)
prowadzonym (-ch)
przez nauczyciela

Mnożnik
oceny

g. za udział ucznia w kole (zajęciach
dodatkowych), uczestnicząc w nim (nich) do
końca danego semestru – oceny 4-6,
w zależności od oceny pracy ucznia na kole
(zajęciach)

a. krótka praca
pisemna
(kartkówka)
II

III

a. zapowiedziana lub niezapowiedziana
z materiału
tworzącego
zwartą
całość;
nauczyciel na początku roku szkolnego określa
zasady
przeprowadzania
kartkówek;
b. prezentacje
sprawdzana w ciągu 7 dni
wyższej kategorii b. prezentacje przygotowane samodzielnie lub
grupowo obejmujące większy zakres materiału
c. odpowiedź
(dłuższe niż 10 minut)
ustna
c. każdy nauczyciel na początku roku szkolnego
określa zasady sprawdzania ustnego bieżących
wiadomości
a-e/ praca pisemna a. zapowiadana z min. tygodniowym
(z zakresu jednego wyprzedzeniem
działu
b. obejmuje materiał z jednego działu
tematycznego):
programowego
- test
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
- wypracowanie
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy;
- i inna
w przypadku nieobecności – ma obowiązek
zaliczyć sprawdzian w drugim terminie
wyznaczonym przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo bezwarunkowe do poprawy
oceny niedostatecznej z pracy oraz prawo do
poprawy innej oceny z pracy ale jej poprawa
może być uwarunkowana szczególną sytuacją
ucznia po uzgodnieniu z nauczycielem; uczeń
nie ma prawa do poprawy, jeżeli pisze pracę
w drugim terminie lub jeśli pierwsza jego praca
była niesamodzielna
- nauczyciel może ponadto zarządzić poprawę
pracy dla części uczniów czy całej klasy przy
słabych wynikach z pracy

2

3
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Kategoria
ocen

IV

Forma

Zasady

- wszystkie oceny z poprawy są wpisywane do
dziennika i każda z nich liczy się do oceny
końcowej, podobnie jak i pisana w terminie
pierwszym – obie przy takim samym mnożniku
a-e. praca pisemna a. zapowiadana z min. tygodniowym
(z zakresu
wyprzedzeniem
większego niż
b.
obejmująca
materiał
bieżący oraz
jeden dział
powtórzeniowy
tematyczny):
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie
- test
arkusza maturalnego w możliwym terminie
- wypracowanie
dłuższym)
- sprawdzian
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
diagnostyczny
identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika x
- próbny arkusz
3
maturalny
- i inna

Mnożnik
oceny

4

f. ocena
f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
4
śródroczna
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
za I semestr
ucznia przychodzącego z innej szkoły
Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B i C oraz konkursy:
1. laureat etapu szkolnego olimpiad kat. A, B, C i awans do etapu okręgowego –
ocena 6;
2. udział w etapie szkolnym olimpiady – w zależności od wyników: oceny od 4 do 1
I
5+ lub plus/-y do aktywności
3. udział w konkursie pod kierunkiem nauczyciela na szczeblu szkolnym lub
rejonowym (mniejszym niż wojewódzki) – w zależności od wyników i rangi
konkursu: ocena 4-6 lub plus/-y do aktywności
4. w etapie okręgowym olimpiad kat. A, B, C:
a. wyróżnienie – ocena 6
II
2
b. uczestnik – ocena 5 lub plusy do aktywności (w zależności od wyników w
olimpiadzie)
5. za udział w etapie wojewódzkim lub regionalnym (międzywojewódzkim)
konkursu - ocena 4-6 lub plusy do aktywności (w zależności od wyników w
konkursie)
6. za laureata szczebla okręgowego olimpiad kategorii C – ocena 6
III
3
7. za udział w etapie krajowym (ogólnopolskim) konkursu pod kierunkiem
nauczyciela – ocena 5-6
8. za laureata szczebla okręgowego olimpiad kategorii B - ocena 6
4
IV 9. za udział w etapie międzynarodowym konkursu – ocena 6
10. za laureata szczebla okręgowego olimpiady kategorii A – ocena 6
5
11. za uczestnika, finalistę bądź laureata szczebla centralnego olimpiad 6
kategorii A, B i C – ocena 6
ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa celująca:
a. w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
b. w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej,
w przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla
centralnego w klasie niższej
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3. Rozkład procentowy punktów, zdobywanych przez uczniów na pracach pisemnych na
poszczególne stopnie w systemie ocen cyfrowych ujmuje poniższa tabela nr 2.
Tabela 2.
Przy ocenianiu metodą zwykłą:
Procent
punktów

Ocena

0-39%

1

40-50%

2

51-69%

3

70-84%

4

85-94%

5

95-100%

6

Procent
punktów
1
1+
22
2+
33
3+
44
4+
55
5+
66

0-36%
37-39%
40-41%
42-48%
49-50%
51-53%
54-66%
67-69%
70-72%
73-81%
82-84%
85-86%
87-92%
93-94%
95%
96-100%

Przy ocenianiu metodą 0-1:
Procent
punktów

Ocena

0-35%

1

36-48%

2

49-61%

3

62-74%

4

75-87%

5

88-100%

6

Procent
punktów
1
1+
22
2+
33
3+
44
4+
55
5+
66

0-32%
33-35%
36-38%
39-45%
46-48%
49-51%
52-58%
59-61%
62-64%
65-71%
72-74%
75-77%
78-84%
85-87%
88-90%
91-100%

4. Uczniowie przy pracach pisemnych i odpowiedziach ustnych mogą być oceniani przez
nauczyciela metodą zwykłą (np. zadanie 2-elementowe punktowane w skali 0-2 pkt.) lub metodą
0-1, taką jaka obowiązuje przy ocenianiu na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym
(np. zadanie 2-elementowe punktowane w skali 0-1 pkt.).
5. Przy pracach pisemnych możliwe są do zastosowania przez nauczyciela następujące zasady
w klasach o poziomie rozszerzonym:
a. w klasach niematuralnych wszyscy uczniowie piszą prace na warunkach określonych w pkt.
III. a-e oraz IV. a-e w tabeli 1.
b. w klasie maturalnej uczniowie mogą mieć zindywidualizowany zakres materiału,
odpowiednio do ich potrzeb edukacyjnych, tym samym uczniowie mający inne plany maturalne
piszą prace wyłącznie na warunkach określonych w pkt. III. a-e, czyli z materiału bieżącego
(z jednego działu programowego lub partii materiału tworzącej zwartą całość) bez materiału
powtórzeniowego.
V. Sposoby wspomagania uczniów, praca z uczniem zdolnym:
1. Dyżury konsultacyjne nauczycieli w wymiarze ustalanym przez zespół przedmiotowy lub
samego nauczyciela.
2. Koła przedmiotowe oraz inne formy zajęć dodatkowych (konsultacje indywidualne, pomoc
w przygotowaniu prac i projektów).
3. Zajęcia poświęcone nauce sposobów (technik) uczenia się.
4. Praca indywidualna, przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
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VI. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce:
1. Dyżury konsultacyjne nauczycieli w wymiarze ustalanym przez zespół przedmiotowy lub
samego nauczyciela.
2. Pozalekcyjne zajęcia wspomagające.
3. Zajęcia poświęcone nauce sposobów (technik) uczenia się.
4. Praca indywidualna z uczniem słabym.
5. Organizowanie klasowych zespołów samopomocowych pod kierunkiem nauczyciela.
VII. Sposób informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o postępach
i osiągnięciach na koniec semestru:
1. Uczniowie i rodzice są informowani na początku roku szkolnego o wymaganiach z historii
i przedmiotowymi zasadami oceniania (PZO) przez nauczyciela przedmiotu (zasady oceniania
zostają wyeksponowane oraz objaśnione).
2. Informacja o ocenach cząstkowych i semestralnych przekazywana jest przez wychowawcę
lub nauczyciela przedmiotu na prośbę rodzica i w czasie dni otwartych.
3. Informacje o ocenach przekazywane są każdorazowo na zebraniach rodziców.
VIII. Sposoby monitorowania i ewaluacji systemu:
1. Ankietowanie anonimowe systemu wśród uczniów i ewentualnie rodziców.
2. Opiniowanie systemu przez uczniów i rodziców.
3. Praca zespołu i ewaluacja systemu.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA
I. CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE
Głównym celem kształcenia w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo jest wyjaśnienie
uczniom zjawisk, procesów i pojęć historycznych charakterystycznych dla różnych epok oraz
ukazanie im, w jaki sposób ta wiedza może pomóc w zrozumieniu współczesnego świata
i w świadomym uczestniczeniu w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym
i ekonomicznym. Głównym celem wychowawczym jest kształtowanie u uczniów postaw
patriotycznych i obywatelskich
II. SZCZEGÓŁOWE CELE POZNAWCZE I KSZTAŁCĄCE
1. Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości dotyczących historii – kultury
europejskiej, języka, rodziny, nauki, gospodarki, polityki, wojskowości, dziejów ojczystych –
tak, aby umożliwić im:
 określanie czasu i miejsca wydarzeń oraz procesów historycznych,
 ocenianie faktów, procesów i postaci historycznych,
 posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami historycznymi,
 wykorzystywanie wiedzy historycznej w analizie wydarzeń i procesów zachodzących we
współczesnym świecie.
2. Kształtowanie u uczniów zdolności wykorzystywania posiadanych umiejętności
do rozwiązywania problemów:
 rozpoznawania rodzajów źródeł historycznych i określania ich specyfiki,
 dokonywania selekcji źródeł i zawartych w nich informacji,
 odróżniania opinii od faktów,
 posługiwania się mapą w wyjaśnianiu procesów historycznych (społecznych, politycznych,
gospodarczych itd.).
3. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie.
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 pogłębianie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 utrwalanie postaw poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.
 kształtowanie postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 utrwalanie szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń.
 podejmowanie inicjatyw oraz doskonalenie pracy zespołowej.
III. CELE WYCHOWAWCZE
Rozwijanie u uczniów postaw odgrywających kluczową rolę w funkcjonowaniu człowieka we
współczesnym świecie:
 kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 promowanie poszanowania tradycji i kultury ojczystej,
 kształtowanie postaw tolerancji wobec innych cywilizacji, kultur i tradycji,
 pobudzanie aktywności i doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.
IV. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Starożytność
Epoka
Tematy zajęć
1. Europa i świat
A1
2. Język, komunikacja i
A2
media
3. Kobieta i mężczyzna,
A3
rodzina
4. Nauka
A4
5. Swojskość i obcość
A5
6. Gospodarka
A6
7. Rządzący i rządzeni
A7
8. Wojna i wojskowość
A8
9. Ojczysty Panteon i
A9
ojczyste spory – wątek
obowiązkowy

Średniowiecze

Nowożytność

XIX w.

XX w.

B1
B2

C1
C2

D1
D2

E1
E2

B3

C3

D3

E3

B4
B5
B6
B7
B8
B9

C4
C5
C6
C7
C8
C9

D4
D5
D6
D7
D8
D9

E4
E5
E6
E7
E8
E9

V. OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Cele oceniania
Celem oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu historia i społeczeństwo jest:
 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w zakresie
zdobywania wiedzy,
 wspieranie działań ucznia i motywowanie go do dalszej pracy,
 wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
 dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej,
 uświadomienie uczniowi poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do możliwości oraz jego
stosunku do odpowiednich wymagań edukacyjnych.
A/Propozycja kryteriów oceniania osiągnięć uczniów
1. Poziom wymagań wykraczających (ocena celująca).
Uczeń:
 ma wiedzę i umiejętności, których zakres jest szerszy niż wymagania programowe,
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 proponuje nietypowe rozwiązania,
 bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi sukcesy,
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 wiąże wiadomości w logiczny układ,
 korzysta z różnych źródeł informacji.
2. Poziom wymagań dopełniających (ocena bardzo dobra).
Uczeń:
 wyczerpująco opanował cały materiał podstawy programowej,
 umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce bez pomocy nauczyciela,
 właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska historyczne,
 samodzielnie interpretuje dane z różnych źródeł historycznych,
 łączy wiedzę z różnych przedmiotów nauczania.
3. Poziom wymagań rozszerzających (ocena dobra).
Uczeń:
 opanował wymagania określone w podstawie programowej,
 analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach historycznych,
 wyjaśnia przyczyny i skutki omawianych wydarzeń,
 podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych,
 samodzielnie wypowiada się w sposób umiarkowanie spójny,
 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.
4. Poziom wymagań podstawowych (ocena dostateczna).
Uczeń:
 w podstawowym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej,
 przedstawia główne przyczyny i etapy rozwoju wydarzeń,
 potrafi logicznie połączyć wiadomości podstawowe,
 z pomocą nauczyciela wykorzystuje wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych,
 charakteryzuje źródła historyczne i analizuje informacje w nich zawarte.
5. Poziom wymagań koniecznych (ocena dopuszczająca).
Uczeń:
 w niepełnym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej,
 umieszcza najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni,
 rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
 rozpoznaje rodzaj źródła historycznego oraz odpowiada na proste pytania dotyczące tego
źródła.
VI. Kryteria uzyskania poszczególnych stopni szkolnych z historii i społeczeństwa
1. Oceny podsumowujące są wystawiane w roku szkolnym dwukrotnie – na koniec dwóch
semestrów; ocena roczna jest ustalana na podstawie wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia
w ciągu całego roku.
2. Zasady egzaminu poprawkowego określa regulamin szkolny.
3. Oceny podsumowujące – semestralne i roczne – są ustalane w systemie ocen cyfrowych
według wzoru, jako średnia ważona; nauczyciel uwzględniając osiągnięcia ucznia może
podwyższyć mu ocenę.
4. Przed wystawieniem oceny semestralnej i rocznej uczeń nie może domagać się zaliczenia
(poprawy) większej partii materiału.
5. Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
6. W przypadku, jeżeli uczniowi przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej brakuje do
oceny wyższej 0,01-0,2 – nauczyciel na prośbę ucznia (lub z inicjatywy własnej) może
umożliwić mu skorzystanie z jednej z podanej mu przez siebie form pozyskania oceny
cząstkowej (jednej z wymienionych poniżej w tabeli nr 1).
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VII. SPOSOBY BADANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I RODZAJE NARZĘDZI DO TEGO
SŁUŻĄCYCH:
1. Podstawą oceny jest forma cyfrowa – od 1 do 6, zgodnie z rozporządzeniem
odpowiadająca stopniom: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,
niedostateczny.
2. Sposoby sprawdzania postępów uczniów: formy, częstotliwość, zasady – ujmuje
poniższa.
Kategoria
ocen

Forma
a. prace domowe;
zadania
b. prezentacje
niższej kategorii
c. notatka

I

Zasady
a. pisemne, ustne, inne

b. np. prezentacje mniejsze, przygotowywane
samodzielnie lub w grupach (do 10 minut)
c. samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie przygotowanymi materiałami,
będącymi wynikiem poszukiwań materiałów na
d. zeszyt lub
zadany temat z różnych źródeł itp.
segregator
d. prowadzenie zeszytu lub segregatora z historii
e. aktywność:
e. nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów,
* bieżąca
wystawiając „+” i „-”; uczeń, który zbierze
* dyskusja
z aktywności w sumie sześć „+” otrzymuje ocenę
* praca z mapą
6 i zbiera kolejne „+” do następnej oceny
* praca w grupach z aktywności; uczeń za każde otrzymane w sumie
* wolontariat pod trzy „-” otrzymuje ocenę 1; pod koniec semestru,
kierunkiem
roku szkolnego uczniowie, którzy w danym
nauczyciela
semestrze nie otrzymali jeszcze żadnej oceny 6
* udział w sesjach, z aktywności, otrzymują automatycznie końcową
warsztatach,
ocenę z aktywności: za sześć „+” – 6, pięć „+” –
konfe-rencjach,
5, cztery „+” – 4, trzy „+” – 3, dwa „+” – 2, jeden
akcjach itp. pod
i zero „+” – 1 (natomiast uczeń, który już
kierunkiem
wcześniej otrzymał w danym semestrze min.
nauczyciela
jedną ocenę 6 z aktywności, sam decyduje czy
* inna
chce otrzymać kolejną jaka mu wychodzi
f. przygotowanie
z kolejnych „+” czy z niej rezygnuje)
pomocy
f. schemat,
plansza, gazetka, makieta,
dydaktycznych
multimedia, gry edukacyjne i inne
g. udział w kole
g. za udział ucznia w kole (zajęciach
zainteresowań
dodatkowych), uczestnicząc w nim (nich) do
(zajęciach
końca danego semestru – oceny 4-6, w zależności
dodatkowych)
od oceny pracy ucznia na kole (zajęciach)
prowadzonym (-ch)
przez nauczyciela
a. krótka praca
pisemna
(kartkówka)

II
b. prezentacje
wyższej kategorii
c. odpowiedź

Mnożnik
oceny

a.
zapowiedziana
lub
niezapowiedziana
z materiału tworzącego zwartą całość; nauczyciel
na początku roku szkolnego określa zasady
przeprowadzania kartkówek; sprawdzana w ciągu
7 dni
b. prezentacje przygotowane samodzielnie lub
grupowo obejmujące większy zakres materiału
(dłuższe niż 10 minut)

1

2
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Kategoria
ocen

Forma
ustna

III

IV

Zasady
c. każdy nauczyciel na początku roku szkolnego
określa zasady sprawdzania ustnego bieżących
wiadomości

a-e/ praca pisemna
test
- praca pisemna
- analiza tekstów
źródłowych,
- projekty
edukacyjne

a.
zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje materiał z jednego działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy; w
przypadku nieobecności – ma obowiązek zaliczyć
sprawdzian w drugim terminie wyznaczonym
przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo bezwarunkowe do poprawy
oceny niedostatecznej z pracy oraz prawo do
poprawy innej oceny z pracy ale jej poprawa
może być uwarunkowana szczególną sytuacją
ucznia po uzgodnieniu z nauczycielem; uczeń nie
ma prawa do poprawy, jeżeli pisze pracę w
drugim terminie lub jeśli pierwsza jego praca była
niesamodzielna
- nauczyciel może ponadto zarządzić poprawę
pracy dla części uczniów czy całej klasy przy
słabych wynikach z pracy
- wszystkie oceny z poprawy są wpisywane do
dziennika i każda z nich liczy się do oceny
końcowej, podobnie jak i pisana w terminie
pierwszym – obie przy takim samym mnożniku
a-e. praca pisemna a.
zapowiadana
z
min.
tygodniowym
(z zakresu
wyprzedzeniem
większego niż
b.
obejmująca
materiał
bieżący
oraz
jeden dział
powtórzeniowy
tematyczny):
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie
- test
arkusza maturalnego w możliwym terminie
- wypracowanie
dłuższym)
- sprawdzian
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika x 3

f. ocena
śródroczna
za I semestr

Mnożnik
oceny

f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
ucznia przychodzącego z innej szkoły

3

4

4

VIII. Sposoby wspomagania uczniów, praca z uczniem zdolnym:
1. Dyżury konsultacyjne nauczycieli w wymiarze ustalanym przez zespół przedmiotowy lub
samego nauczyciela.
2. Koła przedmiotowe oraz inne formy zajęć dodatkowych (konsultacje indywidualne, pomoc
w przygotowaniu prac i projektów).
3. Zajęcia poświęcone nauce sposobów (technik) uczenia się.
4. Praca indywidualna, przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
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IX. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce:
1. Dyżury konsultacyjne nauczycieli w wymiarze ustalanym przez zespół przedmiotowy
lub samego nauczyciela.
2. Pozalekcyjne zajęcia wspomagające.
3. Zajęcia poświęcone nauce sposobów (technik) uczenia się.
4. Praca indywidualna z uczniem słabym.
5. Organizowanie klasowych zespołów samopomocowych pod kierunkiem nauczyciela.
X. Sposób informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o postępach
i osiągnięciach na koniec semestru:
1. Uczniowie i rodzice są informowani na początku roku szkolnego o wymaganiach z historii i
społeczeństwa i przedmiotowymi zasadami oceniania (PZO) przez nauczyciela przedmiotu
(zasady oceniania zostają wyeksponowane oraz objaśnione).
2. Informacja o ocenach cząstkowych i semestralnych przekazywana jest przez wychowawcę
lub nauczyciela przedmiotu na prośbę rodzica i w czasie dni otwartych.
3. Informacje o ocenach przekazywane są każdorazowo na zebraniach rodziców.
XI. Sposoby monitorowania i ewaluacji systemu:
1. Ankietowanie anonimowe systemu wśród uczniów i ewentualnie rodziców.
2. Opiniowanie systemu przez uczniów i rodziców.
3. Praca zespołu i ewaluacja systemu.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
I. Cele kształcenia – wymagania ogólne
1. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie
obywateli; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach na różnych forach publicznych
i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy; gromadzi i wykorzystuje informacje potrzebne
do zaplanowania dalszej nauki i kariery zawodowej.
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
Uczeń rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania.
3. Współdziałanie w sprawach publicznych.
Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie
korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego; zna
i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy.
4. Znajomość zasad i procedur demokracji.
Uczeń wyjaśnia znaczenie prawa dla funkcjonowania demokratycznego państwa i rozpoznaje
przypadki jego łamania.
5. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń opisuje sposób i zakres działania organów władzy sądowniczej oraz organów ścigania
w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony.
Uczeń wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie, jak
można je chronić.
7. Inne – wynikające z podstawy programowej.
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II. Ocenianie postępów uczniów
Tabela 1. Ocenianie postępów uczniów
Wiedza
Umiejętności
Obszar
Poziom
Uczeń potrafi wykonać
Dopuszczający Uczeń spełnia
wymagania
większość zadań praktycznych
konieczne
(np. wyszukać potrzebną
informację, przygotować prostą
prezentację), dodatkowo nie
sprawia mu kłopotu stosowanie
posiadanej wiedzy do jej opisu.
Uczeń spełnia
Uczeń nie tylko potrafi
Dostateczny
wymagania
opisowo przedstawiać
konieczne a
posiadaną wiedzę, ale stosuje
ponadto dokonuje
bardziej skomplikowane
selekcji
operacje umysłowe, takie jak:
i porównania
porównywanie
poznanych zjawisk i rozpoznawanie faktów,
wyciąganie prostych
wniosków. Ponadto wypełnia
według wzoru druki urzędowe.
Uczeń spełnia
Uczeń potrafi przygotować
Dobry
wymagania
pisma
podstawowe,
o charakterze oficjalnym,
a ponadto wykazuje wychodzące poza
zainteresowanie
schematyczne wzory
omawianą na
a ponadto potrafi analitycznie
zajęciach
i syntetycznie wykorzystywać
problematyką
posiadaną wiedzę
Bardzo dobry

Uczeń spełnia
wymagania
rozszerzające,
a ponadto umie
ocenić otaczającą
rzeczywistość
społeczno-polityczną zgodnie
z przyjętymi
kryteriami.

Uczeń nie tylko poprawnie
wykorzystuje zdobytą wiedzą
do przeprowadzania
pogłębionych analiz
i syntez, ale potrafi
formułować dojrzałe oceny,
dobrze argumentować swoje
racje i celnie ripostować
podczas dyskusji lub debaty.

Celujący

Uczeń spełnia
wymagania
rozszerzające,
a ponadto wykazuje
szczególne
zainteresowanie
przedmiotem.

Uczeń osiągnął bardzo wysoki
poziom rozwoju
intelektualnego, co przejawia
się m.in.
w próbach samodzielnej
interpretacji skomplikowanych
problemów społecznych,
politycznych lub prawnych.

Postawy
Uczeń sam nie
przejawia nadmiernej
aktywności, ale
wykonuje większość
zadań zleconych przez
nauczyciela.
Uczeń wykazuje się
przeciętną
aktywnością, bierze
jednak udział
w projektach
klasowych i
sumiennie wykonuje
przydzielone mu
zadania.
Uczeń przejawia dużą
aktywność, często
inicjuje różne
przedsięwzięcia,
a ponadto podejmuje
się działań
wykraczających poza
zaangażowanie klasy,
do której przynależy.
Uczeń wykazuje się
dojrzałą postawą
obywatelską, jest
bardzo aktywny na
różnych polach
działalności
społecznej, przy czym
jego aktywność
wykracza poza ramy
szkoły, do której
uczęszcza.
Uczeń jest
ponadprzeciętnie
aktywny,
zaangażowany
w akcje społeczne
i proobywatelskie,
często przyjmuje rolę
lidera społecznego.
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III. Sposoby ustalania oceny semestrlanej i rocznej
1. Oceny podsumowujące są wystawiane w roku szkolnym dwukrotnie – na koniec dwóch
semestrów. Ocena roczna jest ustalana na podstawie wszystkich ocen uzyskanych przez
ucznia w ciągu całego roku.
2. Zasady egzaminu poprawkowego określa regulamin szkolny.
3. Oceny podsumowujące – semestralne i roczne – są ustalane w systemie ocen cyfrowych
według wzoru, jako średnia ważona. Nauczyciel uwzględniając osiągnięcia ucznia może
podwyższyć mu ocenę.
4. Przed wystawieniem oceny semestralnej i rocznej uczeń nie może domagać się zaliczenia
(poprawy) większej partii materiału.
5. WZÓR ŚREDNIEJ WAŻONEJ1:
 I * 1 +  II * 2 +  III * 3 +  IV * ≥ 4
O=
nI * 1 + nII * 2 + nIII * 3 + nIV * ≥ 4
O – ocena semestralna/ roczna
 I – suma ocen kategorii I (x 1)
 II – suma ocen kategorii II (x 2)
 III – suma ocen kategorii III (x 3)
 IV – suma ocen kategorii IV (x 4 i więcej)
nI – liczba ocen kategorii I
nII – liczba ocen kategorii II
nIII – liczba ocen kategorii III
nIII – liczba ocen kategorii IV
6. Relacje między średnią ważoną a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są
w Szkolnych Kryteriach Oceniania.
7. W przypadku, jeżeli uczniowi przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej brakuje do
oceny wyższej 0,01-0,2 – nauczyciel na prośbę ucznia (lub z inicjatywy własnej) może
umożliwić mu skorzystanie z jednej z podanej mu przez siebie form pozyskania oceny
cząstkowej (jednej z wymienionych poniżej w tabeli nr 2).
IV. Sposoby badania osiągnięć uczniów i rodzaje narzędzi do tego służących:
1. Podstawą oceny jest forma cyfrowa – od 1 do 6. Zgodnie z rozporządzeniem odpowiadająca
stopniom: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
2. SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW: formy, częstotliwość, zasady –
ujmuje poniższa tabela nr 2.
Tabela 2.
Kategoria
Mnożnik
Forma
Zasady
Ocen
oceny
0

1

sprawdziany
diagnostyczne na
wejściu w klasie
pierwszej

sprawdziany diagnostyczne w klasach pierwszych,
przeprowadzane z przedmiotów nauczanych
w zakresie rozszerzonym, z zakresu nauczania wos
w szkole niższej

0

w systemie ocen cyfrowych: ocena z plusem (+) liczona jest jako 0.50, ocena z minusem (-) jako 0.75
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Kategoria
Ocen

Forma

Zasady

a/ prace domowe
b/ prezentacje
niższej kategorii
c/ notatka

I

II

a. pisemne, ustne, inne
b. prezentacje
mniejsze,
przygotowywane
samodzielnie lub w grupach prezentowane
w czasie zajęć (do 10 minut)
c. samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie przygotowanymi materiałami,
będącymi wynikiem poszukiwań materiałów na
d/ zeszyt
zadany temat z różnych źródeł itp.
e/ aktywność:
d. prowadzenie zeszytu z wos
* bieżąca
e. nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów,
* dyskusja
wystawiając „+” i „-”; uczeń, który zbierze
* praca z mapą
z aktywności w sumie sześć „+” otrzymuje
* praca w grupach
ocenę 6 i zbiera kolejne „+” do następnej oceny
* wolontariat pod
z aktywności; uczeń za każde otrzymane w
kierunkiem
sumie trzy „-” otrzymuje ocenę 1; pod koniec
nauczyciela
semestru, roku szkolnego uczniowie, którzy w
* udział w sesjach,
danym semestrze nie otrzymali jeszcze żadnej
warsztatach,
oceny
6
z
aktywności,
otrzymują
konfe-rencjach,
automatycznie końcową ocenę z aktywności:
akcjach itp. pod
za sześć „+” – 6, pięć „+” – 5, cztery „+” – 4,
kierunkiem
trzy „+” – 3, dwa „+” – 2, jeden i zero „+” – 1
nauczyciela
(natomiast uczeń, który już wcześniej otrzymał
* inna
w danym semestrze min. jedną ocenę 6
f/ przygotowanie
z aktywności, sam decyduje czy chce otrzymać
kolejną jaka mu wychodzi z kolejnych „+” czy
pomocy
z niej rezygnuje)
dydaktycznych
g/ udział w kole
f. schemat,
plansza,
gazetka,
makieta,
multimedia, gry edukacyjne i inne
zainteresowań
(zajęciach
g. za udział ucznia w kole (zajęciach
dodatkowych)
dodatkowych), uczestnicząc w nim (nich) do
prowadzonym
końca danego semestru – oceny 4-6,
(-ch) przez
w zależności od oceny pracy ucznia na kole
nauczyciela
(zajęciach)
a/ krótka praca
a. zapowiedziana
lub
niezapowiedziana
z materiału tworzącego zwartą całość; uczeń
pisemna
nieobecny na lekcji podczas kartkówki nie ma
(kartkówka)
obowiązku
zaliczania
kartkówki
niezapowiedzianej oraz ma obowiązek zaliczyć
każdą
zapowiedzianą
kartkówkę
na
najbliższych zajęciach, na których jest obecny
b/ prezentacje
lub w wyznaczonym przez nauczyciela
terminie
wyższej kategorii
b. prezentacje
większe
przygotowane
c/ odpowiedź
samodzielnie lub grupowo obejmujące większy
zakres materiału (dłuższe niż 10 minut)
ustna
c. nauczyciel na początku roku szkolnego określa
zasady sprawdzania ustnego bieżących
wiadomości

Mnożnik
oceny

1

2
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Kategoria
Ocen

Forma
a-e/ praca
pisemna z
zakresu jednego
działu
tematycznego:
- test
- wypracowanie
- i inna

III

IV

a-e/ praca
pisemna z
zakresu
większego niż
jeden dział
tematyczny:
- test
- wypracowanie
- sprawdzian
diagnostyczny
- próbny arkusz
maturalny
f/ ocena
śródroczna
za I semestr

Zasady
a. zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje
materiał
z
jednego
działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy;
w przypadku nieobecności – ma obowiązek
zaliczyć sprawdzian w drugim terminie
wyznaczonym przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie
ustalonym przez nauczyciela:
- uczeń ma prawo bezwarunkowe do poprawy
oceny niedostatecznej z pracy oraz prawo do
poprawy innej oceny z pracy ale jej poprawa może
być uwarunkowana szczególną sytuacją ucznia po
uzgodnieniu z nauczycielem; uczeń nie ma prawa
do poprawy, jeżeli pisze pracę w drugim terminie
lub jeśli pierwsza jego praca była niesamodzielna
- nauczyciel może ponadto zarządzić poprawę pracy
dla części uczniów czy całej klasy przy słabych
wynikach z pracy
- wszystkie oceny z poprawy są wpisywane do
dziennika i każda z nich liczy się do oceny
końcowej, podobnie jak i pisana w terminie
pierwszym – obie przy takim samym mnożniku
a.
zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
b.
obejmująca
materiał
bieżący
oraz
powtórzeniowy
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie
arkusza maturalnego w możliwym terminie
dłuższym)
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika x 3

f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
ucznia przychodzącego z innej szkoły

Mnożnik
oceny

3

4

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B i C oraz konkursy:
1/ laureat etapu szkolnego olimpiad kat. A, B, C i awans do etapu
okręgowego – ocena 6;
2/ udział w etapie szkolnym olimpiady – w zależności od wyników: oceny
od 4 do 5+ lub plus/-y do aktywności
I
1
3/ udział w konkursie pod kierunkiem nauczyciela na szczeblu
szkolnym lub rejonowym (mniejszym niż wojewódzki) – w zależności
od wyników i rangi konkursu: ocena 4-6 lub plus/-y do aktywności
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Kategoria
Ocen

Forma

Mnożnik
oceny

Zasady

4/ w etapie okręgowym olimpiad kat. A, B, C:
- wyróżnienie – ocena 6
- uczestnik – ocena 5 lub plusy do aktywności (w zależności od
wyników w olimpiadzie)
5/ za udział w etapie wojewódzkim lub regionalnym
(międzywojewódzkim) konkursu – ocena 4-6 lub plusy do aktywności
(w zależności od wyników w konkursie)
6/ za laureata szczebla okręgowego olimpiad kategorii C – ocena 6
7/ za udział w etapie krajowym (ogólnopolskim) konkursu pod
kierunkiem nauczyciela – ocena 5-6
8/ za laureata szczebla okręgowego olimpiad kategorii B - ocena 6
9/ za udział w etapie międzynarodowym konkursu – ocena 6

II

III

IV

2

3
4

10/ za laureata szczebla okręgowego olimpiady kategorii A – ocena 6

5

11/ za uczestnika etapu centralnego olimpiady kategorii C – ocena 6

6
7

12/ za uczestnika etapu centralnego kategorii A i B – ocena 6

8

13/ za finalistę etapu centralnego olimpiady kategorii C – ocena 6
14/ za laureata etapu centralnego olimpiady kat. C i finalistę etapu
centralnego olimpiad kat. A i B – ocena 6

9

10
15/ za laureata etapu centralnego olimpiady kategorii A – ocena 6
16/ ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa
celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej,
w przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego
w klasie niższej
3. Rozkład procentowy punktów, zdobywanych przez uczniów na pracach pisemnych na
poszczególne stopnie w systemie ocen cyfrowych ujmuje poniższa tabela nr 3.
Tabela 3.
Przy ocenianiu metodą zwykłą:
Procent
punktów

Ocena

0-39%

1

40-50%

2

51-69%

3

70-84%

4

Procent
punktów
1
1+
22
2+
33
3+
44
4+
5-

0-36%
37-39%
40-41%
42-48%
49-50%
51-53%
54-66%
67-69%
70-72%
73-81%
82-84%
85-86%

Przy ocenianiu metodą 0-1:
Procent
punktów

Ocena

0-35%

1

36-48%

2

49-61%

3

62-74%

4

Procent
punktów
1
1+
22
2+
33
3+
44
4+
5-

0-32%
33-35%
36-38%
39-45%
46-48%
49-51%
52-58%
59-61%
62-64%
65-71%
72-74%
75-77%
64

5
87-92%
5
78-84%
75-87%
5
5+
93-94%
5+
85-87%
695%
688-90%
95-100%
6
88-100%
6
6
96-100%
6
91-100%
4. Uczniowie przy pracach pisemnych i odpowiedziach ustnych mogą być oceniani przez
nauczyciela metodą zwykłą (np. zadanie 2-elementowe punktowane w skali 0-2 pkt.) lub
metodą 0-1, taką jaka obowiązuje przy ocenianiu na egzaminie maturalnym na poziomie
rozszerzonym (np. zadanie 2-elementowe punktowane w skali 0-1 pkt.).
5. Przy pracach pisemnych możliwe są do zastosowania przez nauczyciela następujące zasady
w klasach o poziomie rozszerzonym:
a/ w klasach nienaturalnych wszyscy uczniowie piszą prace na warunkach określonych
w pkt. III.a-e oraz IV.a-e w tabeli 2
b/ w klasie maturalnej uczniowie mogą mieć zindywidualizowany zakres materiału,
odpowiednio do ich potrzeb edukacyjnych, tym samym uczniowie mający inne plany
maturalne piszą prace wyłącznie na warunkach określonych w pkt. III.a-e, czyli z materiału
bieżącego (z jednego działu programowego lub partii materiału tworzącej zwartą całość) bez
materiału powtórzeniowego.
85-94%

5

V. Sposoby wspomagania uczniów, praca z uczniem zdolnym:
1. Dyżury konsultacyjne nauczycieli w wymiarze ustalanym przez zespół przedmiotowy lub
samego nauczyciela.
2. Koła przedmiotowe oraz inne formy zajęć dodatkowych (konsultacje indywidualne, pomoc
w przygotowaniu prac i projektów).
3. Zajęcia poświęcone nauce sposobów (technik) uczenia się.
4. Praca indywidualna, przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
VI. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce:
1. Dyżury konsultacyjne nauczycieli w wymiarze ustalanym przez zespół przedmiotowy lub
samego nauczyciela.
2. Pozalekcyjne zajęcia wspomagające.
3. Zajęcia poświęcone nauce sposobów (technik) uczenia się.
4. Praca indywidualna z uczniem słabym.
5. Organizowanie klasowych zespołów samopomocowych pod kierunkiem nauczyciela.
VII. Sposób informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach
i postępach na koniec semestru:
1. Uczniowie i rodzice są informowani na początku roku szkolnego o wymaganiach z wiedzy
o społeczeństwie i przedmiotowych zasadach oceniania (PZO) przez nauczyciela przedmiotu
(zasady oceniania zostają wyeksponowane oraz objaśnione).
2. Informacja o ocenach cząstkowych i semestralnych przekazywana jest przez wychowawcę
lub nauczyciela przedmiotu na prośbę rodzica i w czasie dni otwartych.
3. Informacje o ocenach przekazywane są każdorazowo na zebraniach rodziców.
VIII. Sposoby monitorowania i ewaluacji systemu:
1. Ankietowanie anonimowe systemu wśród uczniów i ewentualnie rodziców.
2. Opiniowanie systemu przez uczniów i rodziców.
3. Praca zespołu i ewaluacja systemu.
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O KULTURZE
1. Na lekcjach wiedzy o kulturze ocenie podlegają:
znajomość i rozumienie tekstów kultury, umiejętność wykorzystania informacji w nich
zawartych z uwzględnieniem specyfiki medium, w którym są przekazywane
umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury, potocznych praktyk kultury, a także dzieł
sztuki
znajomość podstawowych wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki
znajomość i wykorzystanie podstawowych pojęć z historii sztuki, z zakresu wiedzy o filmie
i wiedzy o teatrze
umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na temat kultury w różnych mediach,
bibliotekach
umiejętność wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wytworów kultury, dzieł sztuki
z uwzględnieniem pojęć swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych
aktywny udział w szkolnych przedsięwzięciach artystycznych, animacyjnych, konkursach
przedmiotowych etc.
rozpoznawanie i opisywanie własnych predyspozycji i zainteresowań kulturą
przygotowanie prezentacji lub innej formy wypowiedzi multimedialnej związanej z kulturą
lokalną lub regionu lub z szeroko pojętymi problemami kultury współczesnej
praca z materiałem źródłowym
aktywność ucznia w pracy na lekcji i w domu (systematyczność pracy, podejmowanie
dodatkowych zadań, udział w konkursach przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem
Olimpiady Artystycznej, prowadzenie zeszytu, korzystanie z różnych źródeł wiedzy
o kulturze)

Kryteria ocen:
celujący
Uczeń w pełni opanował wszystkie wiadomości i umiejętności zgodne z wymaganiami programu
nauczania. Wykonuje samodzielne i twórcze prace w zakresie przedmiotu. Aktywnie uczestniczy
w życiu kulturalnym szkoły, rozwija i pogłębia swoje zainteresowania kulturą poprzez
zaangażowanie w szkolne przedsięwzięcia artystyczne, animacyjne. Uczestniczy w Olimpiadzie
Artystycznej lub innych konkursach artystycznych reprezentując Szkołę. W pracy na lekcji
wykazuje się kulturą dyskusji, umiejętnością argumentowania. Przywołuje rozległe konteksty
kulturowe, potrafi je interpretować i dostrzega związki między nimi.
bardzo dobry
Uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności zgodne z wymaganiami edukacyjnymi.
Samodzielnie analizuje dzieła z zakresu różnych dziedzin sztuk i potrafi je usytuować na tle
epoki, w której powstały. Potrafi formułować krytyczne i wartościujące oceny różnego typu
przekazów kulturowych w przeszłości i obecnie. Określa swoje zainteresowania, potrzeby
i preferencje kulturalne oraz uzasadnia je w dyskusji. Aktywnie uczestniczy w pracy na lekcji.
Samodzielnie wyszukuje informacje w różnych mediach na temat kultury i posługuje się nimi na
lekcji. Organizuje proste działania o charakterze kulturalnym (np. przedsięwzięcie artystyczne,
prezentacja własnych zainteresowań, tradycji lokalnej lub kulturalnej).
dobry
Uczeń samodzielnie potrafi analizować dzieła z zakresu różnych dziedzin sztuki i usytuować je
na tle epoki, w której powstały. Umie wyróżnić cechy charakterystyczne epok, stylów
i kierunków w sztuce, zna ich chronologię. W pracy na lekcji włącza się do dyskusji,
samodzielnie formułuje wnioski, potrafi prezentować własny punkt widzenia.
dostateczny
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności sformułowane w wymaganiach edukacyjnych.
Podejmuje próby interpretacji i wartościowania wybranych dzieł z różnych dziedzin sztuki. Zna
podstawowe cechy stylów i epok z różnych dziedzin sztuki.
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dopuszczający
Uczeń nie opanował w pełni podstawowego zakresu wiadomości i umiejętności określonych
w wymaganiach edukacyjnych. Podejmuje próbę opisu dzieł z różnych dziedzin sztuki.
Posługuje się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu różnych dziedzin kultury.
niedostateczny
Uczeń nie opanował podstawowego zakresu wiadomości i umiejętności. Nie wywiązał się
z obowiązków (zaliczania sprawdzianów, przygotowania referatów, prowadzenia zeszytu itd.)
Za udział w eliminacjach pozaszkolnych konkursów przedmiotowych na poziomie okręgowym
uczeń ma możliwość podwyższenia każdej oceny o jeden stopień. Decyzję podejmuje nauczyciel
przedmiotu, biorąc pod uwagę wkład ucznia w przygotowanie się do zawodów.
2. Sposoby ustalania ocen:
Ocena semestralna lub roczna jest wystawiana przez nauczyciela przedmiotu, który bierze pod
uwagę oceny za wszystkie formy sprawdzania i inne otrzymywane przez ucznia w danym
semestrze / roku szkolnym
Uczeń w ciągu dwóch tygodni może poprawić ocenę niedostateczną cząstkową za prace pisemne
klasowe, formę poprawy określa nauczyciel w zależności od charakteru zadania. Przy
wystawianiu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę z poprawy, ocenie podlega
jednak również systematyczność pracy na lekcji.
Ocena roczna jest ustalana na podstawie wszystkich ocen cząstkowych otrzymanych w I i II
semestrze.
Poprawa ocen niedostatecznych:
Formę poprawy określa nauczyciel w zależności od charakteru zadania. Ocena niedostateczna
z zadań określających kompetencje ucznia może być poprawiona przy następnym zadaniu
klasowym lub domowym tego samego typu.
Poprawa innych ocen:
Uczeń ma prawo poprawy każdej oceny ze sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej obejmującej
zakres materiału szerszy niż trzy ostatnie lekcje w terminie dwutygodniowym, jednak ocena
z poprawy jest oceną ostateczną (nawet, jeśli jest niższa niż ocena poprawiana). Zakres materiału
obowiązujący na poprawie ustala nauczyciel.
3. Sposoby badania osiągnięć uczniów i narzędzia:
FORMA
Odpowiedź ustna

ZASADY
zakres: materiał z trzech ostatnich lekcji lub twórcza,
samodzielna interpretacja wybranego dzieła sztuki, dłuższy głos
w dyskusji, referat
Praca klasowa lub test
Częstotliwość: przeprowadzana raz w semestrze,
sprawdzający
a) zakres: obejmuje materiał z jednego działu lub partię
znajomość
epok,
materiału tworzącą całość
stylów, dzieł sztuki
b) zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem,
c) prace klasowe są obowiązkowe; jeżeli z przyczyn
usprawiedliwionych uczeń nie może pisać z całą klasą,
obowiązuje go termin zaliczenia zgodnie z regulaminem
szkoły;
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Kartkówka w formie
krótkiej pracy pisemnej
lub testu z aktualnie
realizowanego
materiału.

Praca domowa pisemna
lub ustna (także w
formie projektu)

Prezentacja lub inna
forma wypowiedzi
multimedialnej

a) częstotliwość w semestrze dowolna (w zależności od
potrzeby),
b) zakres: obejmuje materiał z aktualnie realizowanego działu
programowego (trzy ostatnie lekcje lub sprawdzenie
przeczytania lektury),
c) zapowiadana z krótkim wyprzedzeniem (na poprzedniej
lekcji) lub bez zapowiedzi,
d) w przypadku nieobecności ucznia lub negatywnej oceny
o czasie i formie zaliczenia decyduje nauczyciel,
a) częstotliwość w semestrze dowolna (w zależności od
potrzeby),
b) formy: np. praca stylistyczna, notatka w zeszycie,
przygotowanie zadania w grupie, indywidualne wykonanie
planszy, plakatu,
c) uczeń jest zobowiązany systematycznie prowadzić zeszyt
z notatkami; brak zeszytu lub książki na lekcji jest
równoznaczny z nieprzygotowaniem.
a) częstotliwość: 1 raz w semestrze
b) zakres: prezentacja własnych preferencji artystycznych,
analiza wybranego dzieła sztuki, inne.

Uczeń ma prawo usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji zgodnie z regulaminem szkoły.
Uwaga ta nie ma zastosowania w odniesieniu do prac klasowych i zapowiedzianych testów
kompetencyjnych oraz prezentacji.
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
4. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki:
Indywidualne konsultacje i rozmowy z nauczycielem dotyczące przyczyn osiągania
niezadowalających wyników i ustalenie sposobów przezwyciężania trudności w nauce.
Jeżeli uczeń osiąga niezadowalające wyniki i ma orzeczenie z poradni psychologiczno –
pedagogicznej zalecające indywidualizację pracy, nauczyciel powinien otoczyć go szczególną
uwagą, uwzględniając kartę indywidualnych potrzeb ucznia.
W uzasadnionych przypadkach należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami o trudnościach
ucznia i możliwości uzupełnienia braków.
5. Sposoby informowania uczniów i rodziców:
Uczeń jest informowany przez nauczyciela na początku roku szkolnego (lub przed rozpoczęciem
każdego semestru) o zasadach przedmiotowego systemu oceniania i wymaganiach
edukacyjnych. Nauczyciel zobowiązany jest udzielić niezbędnych informacji rodzicom, jeżeli
zachodzi taka potrzeba.
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII
Na lekcji biologii ocenie podlegają:
o Wiadomości i umiejętności, którymi uczeń się wykazuje uwzględniając poziomy
wymagań na poszczególne oceny szkolne
o Umiejętność formułowania hipotez, analizowania i interpretowania wyników obserwacji
i doświadczeń
o Wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin do wyjaśniania procesów życiowych
o Interpretowanie zależności między budową i funkcją układów i narządów w organizmach
o Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmu a jego budową
i funkcjonowaniem
o Rozumienie jedności podstawowych procesów życiowych różnych organizmów
o Rozumienie zależności człowieka od środowiska
o Ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania
człowieka ich wpływu na jakość życia oraz umiejętność odnajdywania środków
zaradczych
o Analizowanie przyczyn zakłóceń stanu zdrowia człowieka, prowadzenie zdrowego trybu
życia
o Aktywność i postawa ucznia
- aktywność na lekcji (indywidualna praca na lekcji, praca w grupach,
wypowiadanie własnych sądów i wniosków na temat danych rozważań)
- przygotowanie do lekcji (bieżące prowadzenie notatek, wysiłek organizacyjny,
wyszukiwanie materiałów w oparciu o zróżnicowane źródła wiedzy)
- prowadzenie zeszytu (czytelność i estetyka zapisów)
- udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
1. Kryteria uzyskania poszczególnych stopni szkolnych pozwalających na ustalenie
śródrocznych lub rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziane wymaganiami edukacyjnymi
a jego osiągnięcia wyraźnie wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem, są oryginalne
oraz twórcze naukowo,
- samodzielnie planuje nietypowe rozwiązania kształtujące i rozwijające umiejętność
rozumowania naukowego w świetle zapisów nowej podstawy programowej;
- stopień celujący otrzymuje uczeń który jest laureatem olimpiad i konkursów przyrodniczych
lub jest ich finalistą.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany wymaganiami edukacyjnymi;
- samodzielnie formułuje i uzasadnia opinie i sądy na podstawie posiadanych wiadomości;
- samodzielnie formułuje problemy badawcze i proponuje sposoby ich rozwiązań;
- planuje działania, eksperymenty i obserwacje;
- interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy
prezentowanymi
faktami;
- stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- posiada niepełny zakres wiadomości i umiejętności;
- stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych;
- porównuje budowę i funkcjonowanie organizmów na różnych poziomach organizacji;
- przedstawia i interpretuje prawidłowości biologiczne;
- przedstawia i wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne;
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- przedstawia i wyjaśnia zależności pomiędzy organizmem i środowiskiem;
- opisuje budowę i funkcje na różnych poziomach organizacji życia u różnych organizmów;
- przedstawia poprawnie i wyjaśnia zjawiska biologiczne.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- wykazuje się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów przy
niewielkiej pomocy nauczyciela;
- posługuje się poprawną terminologią biologiczną;
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- wykazuje znajomość podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów ale nie dokonuje
samodzielnie ich analizy;
- wykazuje brak umiejętności uogólniania i wnioskowania;
- terminologię biologiczną stosuje sporadycznie, często błędnie.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności programowych uniemożliwiających
przyswojenie kolejnych treści określonych podstawą programową.
2. Sposoby ustalania ocen semestralnej i rocznej:
Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną uwzględniając średnią ważoną; ocena nie może
być niższa niż ta, która wynika ze średniej ważonej; ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel,
mogąc wystawić ocenę wyższą niż wynika ze średniej ważonej.
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
3. Ustala się następujące sposoby badania osiągnięć uczniów z uwzględnieniem norm
mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych:
Kategoria
ocen
0

I

Forma

Zasady

Mnożnik
oceny

sprawdziany diagnostyczne w klasach pierwszych,
sprawdziany
przeprowadzane z przedmiotów nauczanych w zakresie
diagnostyczne na
rozszerzonym
wejściu w klasie
pierwszej
a/ prace domowe; a. pisemne, ustne, inne
brak pracy domowej jest równoznaczny z oceną
zadania
niedostateczną
b/ prezentacje
b. prezentacje przygotowywane samodzielnie lub
w grupach
niższej kategorii
c/ notatka
w formie ustalonej przez nauczyciela
c. samodzielnie
sporządzana
w
czasie
zajęć;
z samodzielnie przygotowanymi materiałami, będącymi
d/ zeszyt
wynikiem poszukiwań materiałów na zadany temat
e/ aktywność:
z różnych źródeł
* bieżąca
d. prowadzenie zeszytu z danego przedmiotu
* dyskusja
e. nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów (zarówno
* praca w grupach
pozytywną, jak i negatywną), wystawiając im oceny
* wolontariat pod
(1-6),
kierunkiem
krótkie wypowiedzi ucznia są nagradzane (+), suma pięciu

0

1
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Kategoria
ocen

Forma

Zasady

Mnożnik
oceny

(+) daje cząstkową ocenę b. dobrą , brak odpowiedzi ze
strony ucznia z zakresu obowiązujących wiadomości uczeń
* udział w sesjach, otrzymuje (-), a suma pięciu (-) daje ocenę niedostateczną.
warsztatach,
konfe-rencjach,
Opieka nad hodowlami botanicznymi i zoologicznymi
akcjach itp. pod
obejmująca cały rok szkolny, może być prowadzona przez
kierunkiem
zespół uczniów.
nauczyciela
Udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska
* doświadczenia
przyrodniczego
* inna
f/ przygotowanie f. schemat, plansza, gazetka tematyczna, makieta,
multimedia, gry edukacyjne i inne
pomocy
dydaktycznych
nauczyciela

g/ udział w kole
zainteresowań
(zajęciach
dodatkowych)
prowadzonym (ch) przez
nauczyciela

g. za udział ucznia w kole (zajęciach dodatkowych),
uczestnicząc w nim (nich) do końca danego semestru –
oceny 4-6, w zależności od oceny pracy ucznia na kole
(zajęciach)

a/ krótka praca
pisemna
(kartkówka)
II

III

IV

a. zapowiedziana lub niezapowiedziana z materiału
tworzącego zwartą całość; nauczyciel na początku roku
szkolnego określa zasady przeprowadzania kartkówek;
Sprawdzana przez nauczyciela w ciągu 7 dni
b/ prezentacje
b. np. prezentacje większe przygotowane samodzielnie
lub grupowo obejmujące większy zakres materiału
wyższej kategorii
zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez nauczyciela
c/ odpowiedź
c. niezapowiadana, nauczyciel na początku roku
szkolnego określa zasady sprawdzania bieżących
wiadomości,
a-e/ praca
a. zapowiadana z min. tygodniowym wyprzedzeniem
b. obejmuje materiał z jednego działu programowego
pisemna
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
(z zakresu
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy;
jednego działu
w przypadku nieobecności – ma obowiązek zaliczyć
tematycznego):
- test
sprawdzian w drugim terminie wyznaczonym przez
- wypracowanie
nauczyciela
- i inna
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie
ustalonym przez nauczyciela
a-e/ praca
a. zapowiadana z min. tygodniowym wyprzedzeniem
b. obejmująca materiał bieżący oraz powtórzeniowy
pisemna
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie arkusza
(z zakresu
maturalnego w możliwym terminie dłuższym)
większego niż
jeden dział
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy;
tematyczny):
- test
w przypadku nieobecności – ma obowiązek zaliczyć
- sprawdzian
sprawdzian w drugim terminie wyznaczonym przez
diagnostyczny
nauczyciela

2

3

4
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Kategoria
ocen

Forma
- próbny arkusz
maturalny
- i inna
f/ ocena
śródroczna za I
semestr

Zasady

Mnożnik
oceny

e. uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie
ustalonym przez nauczyciela
f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do ocen
cząstkowych w II semestrze dla nowego ucznia
przychodzącego z innej szkoły

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B i C oraz konkursy:
a) Za udział w olimpiadzie lub w konkursie uczeń w zależności od wyników,
rangi konkursu, zaangażowania zostanie nagrodzony przez nauczyciela
odpowiednią oceną.
b) za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena roczna
celująca w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu
centralnego olimpiady a w przypadku olimpiady przedmiotowej – ocena
końcowa (na zakończenie edukacji w klasie ostatniej), w przypadku, jeżeli
był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego
w klasie niższej.
4. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce.
a) Indywidualne traktowanie ucznia w przypadku jego problemów zdrowotnych.
b) w porozumieniu z nauczycielem uczeń może zaliczać wspólnie ustalone partie materiału
w indywidualnym terminie
c) uczeń, który otrzymuje oceny niedostateczne może skonsultować się z nauczycielem
i otrzymać dodatkowe tematy do samodzielnego opracowania i przedstawienia w postaci
dłuższej wypowiedzi, wymagającej własnych przemyśleń.
d) Prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczniem
5. Sposoby wspierania uczniów uzdolnionych
a) W porozumieniu z uczniem i jego rodzicami:
- zwiększenie wymagań, w zakresie ścisłości i rzeczowości wypowiedzi uczniowskiej
- zróżnicowanie treści i metod nauczania realizowanych w toku jednostki lekcyjnej poprzez
różnicowanie poziomu trudności, przydzielenie dodatkowych zadań rozwiązywanych podczas
lekcji oraz zadań domowych
b) W pracach klasowych stosowanie zadań sprawdzających większy zasób wiedzy, o większym
stopniu złożoności
c) Prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczniem zdolnym
d) Zachęcania ucznia zdolnego do wykonywania dodatkowych prac, pomocy dydaktycznych,
korzystania z innych źródeł wiedzy, udziału w konkursach i olimpiadach.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY
1. Na lekcjach przyrody ocenie podlega:
 Wiedza niezbędna do zrozumienia istoty przez uczniów zjawisk i procesów
przyrodniczych oraz poznania osiągnięć nauki i techniki
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 Umiejętność wyszukiwania i analizowania i selekcjonowania informacji oraz ich
weryfikacja oraz przetwarzanie dla własnych potrzeb.
 Umiejętność posługiwania się wiedzą pochodzącą z różnych materiałów źródłowych, np.
podręczników, literatury popularnonaukowej do rozwiązywania problemów zarówno
naukowych, jak i związanych z życiem codziennym
 Prezentowanie zdobytej wiedzy i umiejętności np. poprzez udział w dyskusji naukowej,
opracowanie referatu, prezentacji multimedialnej.
 Efektywne współdziałanie w zespole uczniowskim .
2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów:
Stopień celujący
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi, samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym
poziomie złożoności, zachowując wzorową dokładność i staranność, a jego osiągnięcia są
twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu lub uczeń, który jest
laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub finalistą olimpiady
geograficznej
Stopień bardzo dobry
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla tego przedmiotu. Osiągnięcia ucznia należą do
wymagających samodzielności rozwiązywania zadań o wysokim poziomie złożoności.
Stopień dobry
otrzymuje uczeń, który opanował większość wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla tego przedmiotu. Wiele osiągnięć ucznia
należy do złożonych i wymagających samodzielności rozwiązywania zadań o średnim poziomie
trudności.
Stopień dostateczny
otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla przedmiotu przyroda, pozwalające na
rozumienie najważniejszych zagadnień przyrodniczych, wystarczający do kontynuacji
kształcenia.
Stopień dopuszczający
otrzymuje uczeń, który opanował elementarny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych
wymaganiami edukacyjnymi z przyrody, niezbędny do kontynuacji kształcenia. Uczeń
rozwiązuje zadania o niskim stopniu złożoności.
Stopień niedostateczny
otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnego zakresu wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi z przyrody, co uniemożliwia mu przyswajanie
kolejnych treści i kontynuację nauki
3. Sposoby badania osiągnięć uczniów.
a) Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe z każdego z 4 przedmiotów wchodzacych w skład

przyrody (biologii, chemii, fizyki i geografii) w kategoriach zamieszczonych w tabeli
w pkt. 4.
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b)

Każdy z nauczycieli uczących przyrody na podstawie ocen cząstkowych wystawia ocenę
modułową z danego przedmiotu, korzystając ze wzoru na średnią ważoną:

O – ocena modułowa wyliczana oddzielnie dla kazdego z 4 przedmiotów
– suma ocen kategorii I (x 1)
II – suma ocen kategorii II (x 2)
– suma ocen kategorii III (x 3)
nI – liczba ocen kategorii I
nII – liczba ocen kategorii II
nIII – liczba ocen kategorii III
c) Relacje między średnią ważoną a oceną modułową:

1.00 – 1.69 …..… (1)
1.70 – 2.59 …..... (2)
2.60 – 3.59 …..… (3)
3.60 – 4.59 ......... (4)
4.60 – 5.19 ......... (5)
5.20 – 6.00 ......... (6)
d) Ocena śródroczna jest średnią ważoną dwóch ocen modułowych z przedmiotów
realizowanych w semestrze. Każda z tych ocen ma wagę 4.
e) Ocena roczna jest średnią czterech ocen modułowych (biologia, chemia, fizyka,

geografia)
f)

Średnią przelicza się na ocenę śródroczną i roczną wg następujących zasad:

Ocena śródroczna i roczna

Średnia ocen modułowych

Celujący

5,5 -6,0

Bardzo dobry

4,5-5,49

Dobry

3,5-4,49

Dostateczny

2,5-3,49

Dopuszczający

1,5 -2,49

Niedostateczny

1,0- 1,49
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4. Formy i zasady badania osiągnięć uczniów
Kategoria
Mnożnik
Forma
Zasady
ocen
oceny
a/prace domowe; zadania a. pisemne, ustne, inne
b/prezentacje
niższej b. np. prezentacje mniejsze,
I
1
przygotowywane samodzielnie lub
kategorii
w grupach
c/ notatka
c. samodzielnie sporządzana w czasie
zajęć; z samodzielnie
przygotowanymi materiałami,
będącymi wynikiem poszukiwań
d/ aktywność:
materiałów na zadany temat
* bieżąca
z różnych źródeł itp.
* dyskusja
d. nauczyciel podsumowuje aktywność
* praca w grupach
uczniów (zarówno pozytywną, jak
* udział w sesjach,
i negatywną), wystawiając im oceny
warsztatach, konferencjach,
(1-6) lub plus/-y i minus/-y
akcjach itp.
e/ przygotowanie pomocy e. schemat, plansza, gazetka, makieta,
multimedia, gry edukacyjne i inne
dydaktycznych
f/udział w zajęciach
f. za udział ucznia w kole (zajęciach
dodatkowych), uczestnicząc w nim
dodatkowych)
(nich) do końca danego semestru –
prowadzonych przez
oceny 4-6, w zależności od oceny
nauczyciela
pracy ucznia na kole (zajęciach)
a. Obejmuje materiał z aktualnie
a/ krótka praca pisemna
realizowanego działu.
II
2
(kartkówka)
 Zapowiedziana (więcej niż 3 ostatnie
lekcje), niezapowiedziana (3 ostatnie
lekcje).
 Czas pisania – 10 -15 minut
 Uczeń nieobecny na lekcji podczas
kartkówki zapowiedzianej pisze ją na
najbliższych zajęciach.
 Poprawy nie przewiduje się, chyba że
nauczyciel zadecyduje inaczej.
b/ prezentacje wyższej b. np. prezentacje większe przygotowane
kategorii
samodzielnie lub grupowo obejmujące
większy zakres materiału
c. nauczyciel określają zasady
c/ odpowiedź
sprawdzania bieżących wiadomości
a)
praca
pisemna  zapowiadana z min. tygodniowym
III
(z zakresu jednego działu
3
wyprzedzeniem
tematycznego):
 obejmuje materiał z jednego działu
- test
programowego
- i inna
 sprawdzana w ciągu 14 dni
 każdy uczeń ma obowiązek napisania
pracy; w przypadku nieobecności –
ma obowiązek zaliczyć sprawdzian
w drugim terminie wyznaczonym
przez nauczyciela
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Kategoria
ocen

Forma

Zasady


IV

ocena modułowa

Mnożnik
oceny

uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie ustalonym przez
nauczyciela

Ocena brana pod uwagę przy
wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B i C oraz konkursy:
Za udział i osiągnięcia w zawodach na szczeblu szkolnym, zakwalifikowanie się do szczebla
okręgowego i centralnego - ocena bardzo dobry lub celujący z wagą 2 do 4 w zależności od
wyników i rangi konkursu.
Za osiągnięcie tytułu finalisty lub laureata w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
z biologii, chemii, fizyki – ocena roczna celująca
Ostatecznie, w konkretnych przypadkach, o wadze oceny decyduje nauczyciel, informując
o swojej decyzji uczniów.
5. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji
Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze w obrębie każdego modułu
przedmiotowego.
Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, lekcji powtórzeniowych i lekcji na
których wystawiana jest ocena końcowa.
6. Indywidualizacja pracy z uczniem.
Zasadę indywidualizacji pracy uczniów na lekcji realizuje się poprzez:
- Stosowanie różnorodnych metod i form pracy
- Podczas wykorzystywania formy pracy grupowej stosowanie podziału klasy na grupy uczniów
w dwóch wariantach:
Grupy uczniowskie o zróżnicowanych uzdolnieniach i wiadomościach lub grupy składające się
z uczniów o zbliżonym poziomie wiedzy i podobnych kompetencjach
6.1.Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce
Uczeń, który osiąga niedostateczne wyniki w nauce ma prawo zwrócić się do nauczyciela
z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałej części materiału. Nauczyciel w celu sprawdzenia
zrozumienia ich treści zadaje uczniowi dodatkowe ćwiczenia i zadania, postara się pomóc
uczniowi w dotarciu do przyczyn jego kłopotów i wskaże sposoby ich przezwyciężenia.
Różnorodność stosowanych przez nauczyciela form sprawdzania wiadomości i umiejętności
pozwala na wykazanie się osobom o różnych typach osobowości. Uczeń ma możliwość
wykonania pracy dodatkowej podlegającej ocenie – referatu, wykonanie i zaprezentowanie
pomocy dydaktycznej, doświadczenia, plakatu, prezentacji multimedialnej itp.
6.2 Sposoby pracy z uczniem zdolnym
Zdolności uczniów w zakresie nauk przyrodniczych rozwija się poprzez:
- rozwiązywanie dodatkowych prac domowych dla chętnych uczniów
- proponowanie zadań wymagających sięgnięcia do innych niż podręcznik źródeł wiedzy
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- indywidualne traktowanie podczas lekcji – zlecanie wykonywania bardziej skomplikowanych
zadań, opracowania dodatkowych zagadnień
- wskazywanie ciekawej literatury popularnonaukowej
- informowanie i konkursach i pomoc w przygotowywaniu się do nich

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII
1. Na lekcjach chemii ocenie podlega:
 wiedza niezbędna do znajomości i rozumienia podstawowych pojęć, praw, zjawisk oraz
procesów chemicznych
 dostrzeganie przemian chemicznych w środowisku przyrodniczym oraz czynników
wpływających na ich przebieg
 umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym
 umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji np.: układu okresowego
pierwiastków, literatury popularno-naukowej i Internetu
 umiejętność zapisywania równań reakcji chemicznych oraz opisywania efektów
energetycznych im towarzyszących
 posługiwanie się podstawowym słownictwem chemicznym
 umiejętność wykonywania prostych obliczeń chemicznych
 znajomość najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych, ich właściwości
i zastosowanie
2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów.
Poziom
Aktywność
Kryteria oceniania
wymagań
ucznia
- ocena
Uczeń:
- ocena
- nie opanował umiejętności rozwiązywania
niedostateczna
najprostszych zadań rachunkowych, teoretycznych
i doświadczalnych z podstawy programowej.
Nie zna zjawisk, praw i zasad chemicznych, nie potrafi
posługiwać się językiem chemicznym, nie potrafi
stosować większości pojęć a jego braki w opanowaniu
wiadomości i umiejętności z chemii określone
programem nauczania uniemożliwiają mu
przyswojenie kolejnych treści
Poziom wymagań wypowiedź
-posługuje się wybranymi pojęciami w języku
koniecznych
ustna
chemicznym
- ocena
-rozumie - podaje definicje wskazanych przez
nauczyciela pojęć chemicznych
dopuszczająca
-buduje logicznie krótkie wypowiedzi
rozwiązywanie
-rozwiązuje typowe zadania
zadań
-wykorzystuje elementarne zasady myślenia
chemicznych
chemicznego w analizie zjawisk chemicznych
ćwiczenia
-podejmuje próby analizy interpretacji zjawisk
laboratoryjne
chemicznych
-podejmuje próby konstruowania modeli związków
chemicznych określone programem nauczania
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rozwiązywanie
testów
i sprawdzianów
korzystanie z
różnych źródeł
informacji

Poziom wymagań wypowiedź
podstawowych
ustna
- ocena
dostateczna
rozwiązywanie
zadań
chemicznych
ćwiczenia
laboratoryjne
rozwiązywanie
testów i
sprawdzianów
przygotowanie
i wygłaszanie
referatów
naukowych
korzystanie z
różnych źródeł
informacji
Poziom wymagań wypowiedź
rozszerzających
ustna
- ocena dobra
rozwiązywanie
zadań
chemicznych

ćwiczenia
laboratoryjne

rozwiązywanie
testów i
sprawdzianów

-uzyskuje 40% z pełnej puli punktów
-ma świadomość istnienia różnych źródeł informacji
naukowej chemicznej (programy komputerowe,
księgozbiory biblioteczne, Internet, czasopisma
fachowe)
-wykorzystuje wiadomości ze wskazanych przez
nauczyciela źródeł informacji
-podejmuje próby samodzielnego sięgania do źródeł
informacji i częściowo wykorzystuje uzyskane tam
wiadomości
-posługuje się najważniejszymi pojęciami w języku
chemicznym
-rozumie definicje najważniejszych pojęć
chemicznych
-podejmuje próby rozwiązywania zadań o średnim
poziomie trudności
-przy pomocy nauczyciela pokonuje napotkane
trudności
-dokonuje analizy interpretacji zjawisk chemicznych
-stara się samodzielnie wyciągać wnioski
-uzyskuje 51% z pełnej puli punktów
-opracował proste zagadnienia
-korzysta ze wskazanych przez nauczyciela źródeł
informacji (ewentualnie wykazuje się własną
inicjatywą )
-komponuje teksty logicznie
-czerpie potrzebne informacje wskazane przez
nauczyciela z biblioteki szkolnej,
-posługuje się językiem pojęć chemicznych
-zna i rozumie definicje pojęć chemicznych
-wypowiada się logicznie i rzeczowo
-rozwiązuje zadania chemiczne o średnim poziomie
trudności
-podejmuje starania w samodzielnym pokonywaniu
napotkanych trudności z wykorzystaniem wskazanych
przez nauczyciela źródeł
-wykazuje się sprawnością w obliczeniach
matematycznych
-analizuje i interpretuje zjawiska chemiczne
-samodzielnie wyciąga wnioski i zapisuje równania
reakcji z przeprowadzanych przez nauczyciela
doświadczeń chemicznych
-uzyskuje 70% z pełnej puli punktów
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przygotowanie
i wygłaszanie
referatów
naukowych
praca w grupach
-rozwiązywanie
problemów
korzystanie
z różnych źródeł
informacji
Poziom wymagań wypowiedź
dopełniających
ustna
- ocena bardzo
dobra
rozwiązywanie
zadań
chemicznych

ćwiczenia
laboratoryjne

rozwiązywanie
testów i
sprawdzianów
przygotowanie i
wygłaszanie
referatów
naukowych
prace pisemne

- ocena celująca

-świadomie formułuje tezy i logicznie je argumentuje
-umiejętnie wyciąga wnioski i przekazuje je
komunikatywnie
-korzysta z różnych źródeł informacji
-koordynuje pracę grupy przy rozwiązywaniu
poszczególnych zagadnień
-posługuje się wybranymi programami
komputerowymi z zakresu chemii
-czerpie potrzebne informacje z Internetu
-uczeń:
-stosuje z pełnym zrozumieniem język pojęć
chemicznych
-wypowiada się rzeczowo
-bez trudności rozwiązuje skomplikowane problemy
w zadaniach chemicznych
-twórczo pokonuje napotkane problemy i trudności
korzystając przy tym samodzielnie z różnych źródeł
informacji,
-ze zrozumieniem stosuje wiadomości chemiczne
-wykorzystuje teoretyczną wiedzę do eksperymentu
-samodzielnie wykonuje ćwiczenia laboratoryjne
-przeprowadza interpretacje zjawisk
-wyciąga samodzielnie wnioski
-zapisuje równania reakcji
-uzyskuje 85% z pełnej puli punktów

-dokonuje pełnej naukowej analizy problemów
-samodzielnie wyciąga wnioski
-wygłasza tezy rzeczowo i komunikatywnie
-korzysta z naukowych źródeł informacji
-wykonuje dodatkowe prace pisemne o wyższym
stopniu trudności
praca w grupach -aktywnie kieruje pracą poszczególnych uczniów
rozwiązywanie
w grupie
problemów
-wnosi istotny wkład w pracę grupy
korzystanie z różnych źródeł informacji
-czerpie informacje z biblioteki szkolnej i uniwersyteckiej
-wykorzystuje wiadomości z Internetu
-wykorzystuje wiadomości z popularno- naukowych audycji TV
Uczeń spełnia warunki wymagań ogólnych, rozwiązuje nietypowe
zadania, opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu
kształcenia, samodzielnie planuje nietypowe rozwiązania zadań
rachunkowych, problemowych i doświadczalnych posługuje się
poprawnym językiem chemicznym, korzysta z praw i zasad chemicznych.
Dodatkowo aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i
olimpiadach chemicznych.
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3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej z zastosowaniem średniej ważonej ocen
cząstkowych
Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną uwzględniając średnią ważoną; ocena nie może
być niższa niż ta, która wynika ze średniej ważonej; ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel,
mogąc wystawić ocenę wyższą niż wynika ze średniej ważonej.
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
4. Normy mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych
Kategoria
ocen
0

I

II

Forma

Zasady

Mnożnik
oceny

a/
sprawdziany
diagnostyczne
na
wejściu w klasie
pierwszej
a/ prace domowe;
zadania
b/ prezentacje
niższej kategorii
c/ aktywność:
* bieżąca
* dyskusja
* praca w grupach
* doświadczenia
* inna
d/ przygotowanie
pomocy
dydaktycznych

a. sprawdziany diagnostyczne w klasach
pierwszych, przeprowadzane z przedmiotów
nauczanych w zakresie rozszerzonym,

0

a/b krótka praca
pisemna
(kartkówka)

c/ odpowiedź

a. pisemne, ustne, inne
b. np.
prezentacje
przygotowywane
samodzielnie lub w grupach
c. nauczyciel
podsumowuje
aktywność
uczniów
(zarówno
pozytywną,
jak
i negatywną), wystawiając im oceny (1-6)
lub plus/-y i minus/-y

1

d. schemat, plansza,
gazetka, makieta,
multimedia, gry edukacyjne i inne
a. zapowiedziana
lub
niezapowiedziana
z materiału tworzącego zwartą całość;
nauczyciel na początku roku szkolnego
określa zasady przeprowadzania kartkówek;
sprawdzana w ciągu 7 dni
b. nauczyciel na początku roku szkolnego
określa zasady sprawdzania bieżących
wiadomości
c. krótka praca pisemna (kartkówka) nie
podlega poprawie

2
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Kategoria
ocen
III

IV

Forma
a-e/ praca pisemna
(z zakresu jednego
działu
tematycznego):
- test
- sprawdzian
- i inna

Zasady

a. zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje materiał z jednego działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy;
w przypadku nieobecności – ma obowiązek
zaliczyć sprawdzian w drugim terminie
wyznaczonym
przez
nauczyciela
(w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie
po nieobecności ucznia w szkole)
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie ustalonym przez nauczyciela
a-e/ praca pisemna a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
(z zakresu
b.
obejmująca
materiał
bieżący oraz
większego niż
powtórzeniowy
jeden dział
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie
tematyczny):
- test
arkusza
maturalnego
lub
sprawdzianu
- sprawdzian
semestralnego/rocznego w możliwym terminie
diagnostyczny
dłuższym)
- próbny arkusz
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
maturalny
identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika
-sprawdzian
x3
semestralny/roczny f. próbny arkusz maturalny oraz sprawdzian
- i inna
semestralny/roczny nie podlegają poprawie
f/ ocena
f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
śródroczna
ucznia przychodzącego z innej szkoły
za I semestr

Mnożnik
oceny
3

4

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B i C oraz konkursy:
1/ laureat etapu szkolnego olimpiad kat. A i awans do etapu okręgowego –
ocena 6;
I
2
2/ udział w konkursie pod kierunkiem nauczyciela na szczeblu szkolnym
lub rejonowym (mniejszym niż wojewódzki) – w zależności od wyników i
rangi konkursu: ocena 4-6 lub plus/-y do aktywności
3/ w etapie okręgowym olimpiad kat. A:
- wyróżnienie – ocena 6
II
3
- uczestnik – ocena 5 lub plusy do aktywności (w zależności od wyników
w olimpiadzie)
4/
za
udział
w
etapie
wojewódzkim
lub
regionalnym
(międzywojewódzkim) konkursu – ocena 4-6 lub plusy do aktywności
(w zależności od wyników w konkursie)
5/ laureat Podlaskiego Konkursu Chemicznego
6/ ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa
celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej,
w przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego
w klasie niższej
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5. Sposoby wspomagania osiągnięć uczniów, którzy mają niezadowalające wyniki w nauce:
 w porozumieniu z nauczycielem uczeń może zaliczyć wspólnie ustalone partie materiału
we wcześniej ustalonym terminie
 zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
 przygotowywanie przez uczniów plakatów, pomocy naukowych, referatów, programu
komputerowego itp.(jest różnorodność form zdobywania ocen)
 uczeń, który osiąga niedostateczne wyniki w nauce ma prawo zwrócić się do nauczyciela
z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałej części materiału: konsultacje indywidualne lub
grupowe w ustalonym z nauczycielem terminie
6. Sposoby zwiększenia motywacji uczniów do efektywnego zdobywania wiedzy
i umiejętności:
 przygotowanie przez uczniów referatów;
 organizowanie konkursów klasowych i na poziomie klas;
 uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i szczególnie zainteresowani przedmiotem
pod kierunkiem nauczyciela opracowują dodatkowe zagadnienia związane z aktualnie
opracowywanym materiałem;
 uczniowie za zdobycie miejsca punktowego w konkursach szkolnych otrzymują ocenę
b. dobrą lub celującą;
 za udział w konkursach, olimpiadach szczebla okręgowego, centralnego otrzymują
stopień celujący;
 za zdobycie miejsca punktowego w etapie regionalnym Olimpiady ocena semestralna
zostaje podniesiona o jedną;
7. Sposoby pracy z uczniem zdolnym
 zadawanie dodatkowych prac domowych dla chętnych;
 wskazywanie ciekawej literatury.
 indywidualne spotkania z uczniami, którzy przygotowują się do Olimpiady Chemicznej
i innych konkursów.
 rozwiązywanie dodatkowych zadań chemicznych
 udział w zajęciach koła chemicznego
 przygotowanie dodatkowych zagadnień na lekcje, prowadzenie fragmentów lekcji
 uczniowie którzy deklarują zainteresowanie przedmiotem lub jego wybór na egzaminie
maturalnym otrzymują dodatkowe zadania w celu pogłębienia ich wiedzy i
zainteresowań.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI
1. Na lekcji fizyki ocenie podlegają:
 Umiejętność wyodrębniania, obserwacji, opisywania zjawisk fizycznych i astronomicznych.
 Umiejętność posługiwania się ze zrozumieniem wybranymi pojęciami fizycznymi.
 Umiejętność wykorzystywania modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów fizycznych.
 Umiejętność planowania i wykonywania doświadczeń fizycznych i prostych obserwacji
astronomicznych, zapisywanie i analizowanie ich wyników.
 Umiejętność sporządzania i interpretowania wykresów.
 Umiejętność korzystania z praw i zasad fizyki do wyjaśniania wybranych zjawisk
zachodzących w przyrodzie.
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Umiejętność wykorzystania wiedzy fizycznej do wyjaśniania zasad działania
i bezpieczeństwa użytkowania wybranych urządzeń technicznych.
Umiejętność wskazania przykładów degradacji środowiska wynikającej z technicznej
działalności człowieka oraz możliwych sposobach zapobiegania tej degradacji.

2. Ocenianie uczniów:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
rozwiązuje nietypowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, również z kilku działów
fizyki jednocześnie;
samodzielnie planuje i poprawnie przeprowadza nietypowe eksperymenty i pokazy fizyczne,
korzystając z dostępnych przyrządów i urządzeń lub wykonuje niezbędne pomoce, wykazując
się twórczym podejściem do podjętych działań;
proponuje autorskie, oryginalne rozwiązania zadań rachunkowych, teoretycznych
i doświadczalnych;
posługując się poprawnym językiem fizycznym, korzystając z praw i zasad fizycznych, wyjaśnia
obserwowane nietypowe zjawiska;
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
rozwiązuje zadania (rachunkowe, teoretyczne oraz doświadczalne) o podwyższonym stopniu
trudności i zadania nietypowe, korzystając z wiadomości i umiejętności w pełnym zakresie
wymagań;
samodzielnie planuje oraz poprawnie przeprowadza eksperymenty i pokazy fizyczne,
korzystając z dostępnych przyrządów i urządzeń, lub wykonuje niezbędne pomoce;
poprawnie wyjaśnia obserwowane zjawiska, korzystając z praw i zasad fizycznych, a także
posługując się poprawnym językiem fizycznym;
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
niekiedy rozwiązuje zadania (rachunkowe, teoretyczne oraz doświadczalne) o podwyższonym
stopniu trudności i zadania nietypowe, korzysta z wiadomości i umiejętności w niepełnym
zakresie wymagań;
przy niewielkiej pomocy nauczyciela planuje oraz poprawnie przeprowadza eksperymenty
i pokazy fizyczne, korzystając z dostępnych przyrządów i urządzeń, lub wykonuje niezbędne
pomoce;
zazwyczaj poprawnie wyjaśnia obserwowane zjawiska, korzystając z praw i zasad fizycznych, a
także posługując się w miarę poprawnym językiem fizycznym;
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
rozwiązuje zadania (rachunkowe, teoretyczne oraz doświadczalne) o umiarkowanym stopniu
trudności, typowe;
przy pomocy nauczyciela podejmuje próby planowania eksperymentów i pokazów fizycznych,
przeprowadza je posługując się instrukcją bądź opisem, korzystając z dostępnych przyrządów i
urządzeń;
wyjaśnia najbardziej typowe zjawiska fizyczne, korzystając z wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia, podaje proste
przykłady ilustrujące prawa i zasady fizyczne;
posługując się językiem fizycznym popełnia często błędy;
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
rozwiązuje zadania (rachunkowe, teoretyczne oraz doświadczalne) o obniżonym stopniu
trudności, typowe;
przy pomocy nauczyciela wykonuje proste doświadczenia fizyczne;
opisuje najbardziej typowe zjawiska, prawa i zasady fizyczne;
próbuje posługiwać się językiem fizycznym, poprawnie stosując niektóre pojęcia;
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie opanował umiejętności rozwiązywania najprostszych zadań (rachunkowych, teoretycznych,
doświadczalnych) z elementarnego zakresu wiadomości i umiejętności;
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nie opanował umiejętności wykonywania doświadczeń fizycznych;
nie zna zjawisk, praw i zasad fizycznych z zakresu elementarnego;
nie potrafi posługiwać się językiem fizycznym, nie potrafi stosować większości pojęć;
jego braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności z fizyki uniemożliwia mu przyswajanie
kolejnych treści i kontynuację nauki przedmiotu;
3. Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej:
Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe w trzech(lub czterech) kategoriach:
O. Sprawdzian diagnostyczny na wejściu w klasie pierwszej przeprowadzane
z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, z zakresu nauczania danego przedmiotu
w szkole niższej. (WAGA 0)
A. Odpowiedź ustna, praca domowa, praca w grupie, praca na lekcji, przygotowanie
i zaprezentowanie doświadczenia z fizyki, przygotowanie projektu, plakatu, programu
komputerowego, animacji komputerowej itp. (WAGA 1)
B. Kartkówka w formie pracy pisemnej, obejmująca materiał aktualnie realizowanego
działu programowego i inne formy ogłoszone przez nauczyciela uczącego. (WAGA 2)
C. Praca klasowa w formie zadań testowych otwartych lub zamkniętych (rachunkowe,
problemowe), testów nauczycielskich i standaryzowanych. Obejmuje materiał działu
programowego lub większej partii materiału tworzącej zwartą całość, jest poprzedzony
powtórzeniem. Uczniowie są informowani o zakresie treści. Termin jest ustalany z klasą
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. (WAGA 3)
D. Sprawdzian semestralny w formie zadań otwartych (rachunkowe, problemowe),
obejmujący materiał z danego semestru. Uczniowie są informowani o zakresie materiału. Termin
jest ustalany z klasą z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ostatnich tygodniach każdego
semestru. (WAGA 4 i więcej*)
* w kategorii D stosuje się wagę 4 dla nowego ucznia przychodzącego z innej szkoły (ocena
śródroczna za I semestr wpisywana do ocen cząstkowych w II semestrze).
Ocenę semestralną i roczną oblicza się ze wzoru na średnią ważoną:
Ocena=[(
)4+ (
)3+(
)2+(
)1] /
[(liczba ocen D)4+ (liczba ocen C)3+(liczba ocen B)2+(liczba ocen A)1]
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
4. Sposoby badania osiągnięć uczniów i rodzaje narzędzi do tego służących:
Forma
odpowiedź
ustna i
prace
dodatkowe
kartkówka
praca
klasowa

Zasada
Praca domowa, praca w grupie, praca na lekcji, przygotowanie
i zaprezentowanie doświadczenia z fizyki, przygotowanie projektu, plakatu,
programu komputerowego, animacji komputerowej itp. (przynajmniej 1 w ciągu
roku szkolnego)
Praca pisemna obejmuje materiał aktualnie realizowanego działu programowego
(przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego). Sprawdzana w ciągu 7 dni
Praca pisemna obejmuje materiał działu programowego lub większej partii
materiału tworzącej zwartą całość w formie zadań testowych otwartych lub
zamkniętych
(rachunkowe,
problemowe),
testów
nauczycielskich
i standaryzowanych,, jest poprzedzony powtórzeniem, uczniowie są
informowani o zakresie treści, termin jest ustalany z klasą z 2 - tygodniowym
wyprzedzeniem - 3 do 6 razy w ciągu roku szkolnego. Sprawdzana w ciągu 14
dni
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sprawdzian Praca pisemna obejmuje materiał z danego semestru (od 2 do 4 działów
semestralny programowych) w formie zadań otwartych (rachunkowe, problemowe),
przypominających arkusz maturalny na poziomie rozszerzonym. Sprawdzana
w ciągu 14 dni
Każdy stopień uzyskany ze sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić. Ocena otrzymana
z poprawy jest ostateczna i liczona do średniej z wagą trzy. O sposobie liczenia oceny
poprawionej decyduje nauczyciel i informuje o tym uczniów na początku roku szkolnego.
Surowo oceniane są prace niesamodzielne (tzw. „ściąganie”) lub ucieczka ze
sprawdzianu - uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a w średniej ważonej liczymy z wagą zero.
5. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce:
o konsultacje indywidualne lub grupowe w ustalonym z nauczycielem terminie po
zgłoszeniu takiej potrzeby przez ucznia / uczniów;
o dodatkowe ćwiczenia i zadania przygotowane przez nauczyciela;
o różne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: prace pisemne, odpowiedzi ustne,
praca na lekcji – różnorodność form pozwala na wykazanie się osobom o różnych typach
osobowości;
o możliwość wykonania przez ucznia podlegającej ocenie pracy dodatkowej – napisanie
referatu, wykonanie i zaprezentowanie pomocy dydaktycznej, doświadczenia, plakatu,
programu komputerowego itp.
6. Sposób pracy z uczniem zdolnym:
o zadawanie dodatkowych prac domowych dla chętnych
o proponowanie zadań wymagających sięgnięcia do innych źródeł niż podręcznik
o wskazywanie ciekawej literatury
o informowanie o konkursach i olimpiadach oraz pomoc w przygotowaniu się do nich
o indywidualne traktowanie podczas lekcji – zalecanie rozwiązywania bardziej
skomplikowanych zadań, opracowania dodatkowych zagadnień
7. Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych):
o Przedmiotowy system oceniania jest podany do publicznej wiadomości. Uczniowie i ich
rodzice są informowani na początku semestru przez wychowawcę klasy lub nauczyciela
fizyki o wymaganiach edukacyjnych z fizyki. Informacja o ocenach cząstkowych jest
przekazywana uczniom i ich rodzicom / prawnym opiekunom na każde ich życzenie
przez wychowawcę lub nauczyciela fizyki. Informacja o ocenach semestralnych jest
przekazywana na zebraniach rodzicielskich.
o Poprawione prace klasowe przechowuje nauczyciel. Uczeń może otrzymać swoją pracę
na czas określony przez nauczyciela.
8. Sposoby monitorowania i ewaluacji systemu oceniania:
Na temat PZO z fizyki są przeprowadzane ankiety wśród uczniów, rozmowy z uczniami,
wychowawcami i dyskusje nauczycieli fizyki. Po wnikliwej obserwacji i analizie
skuteczności stosowanego systemu wprowadzane są korekty w celu jego udoskonalenia.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII
1. Na lekcjach geografii ocenie podlegają:
- wiadomości i umiejętności niezbędne do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki
procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej, wielkich
regionów i świata.
- poznanie, zrozumienie i interpretowanie związków przyczynowo-skutkowych
i funkcjonalnych w różnych skalach przestrzennych i czasowych.
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- umiejętności geograficzne niezbędne do stosowania w praktyce opanowanej wiedzy
geograficznej.
- zrozumienie potrzeby uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i Polski oraz podejmowania
działań na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
- zrozumienie złożoności świata, współzależności jego poszczególnych elementów i gotowości
do udziału w jego przekształcaniu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
- umiejętność wykorzystywania różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania
współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych
i politycznych
-umiejętność formułowania i weryfikowania hipotez dotyczących problemów współczesnego
świata
2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
z zakresu geografii przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia,
samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym poziomie złożoności, zachowując wzorową
dokładność i staranność, a jego osiągnięcia są twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą
samodzielność w ich uzyskaniu lub uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub finalistą olimpiady geograficznej
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
z zakresu geografii przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia.
Osiągnięcia ucznia należą do wymagających samodzielności rozwiązywania zadań o wysokim
poziomie złożoności, a jego zainteresowanie i znajomość przedmiotu odzwierciedla udział w
konkursach o tematyce geograficznej
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował większość wiadomości i umiejętności z zakresu
geografii przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia. Wiele
osiągnięć ucznia należy do złożonych i wymagających samodzielności rozwiązywania zadań
o średnim poziomie trudności
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia
pozwalające na rozumienie najważniejszych zagadnień geograficznych, wystarczający do
kontynuacji kształcenia.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował elementarny zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia,
niezbędny do kontynuacji kształcenia. Uczeń rozwiązuje zadania o niskim stopniu złożoności.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnego zakresu wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi z geografii dla danego etapu
kształcenia, co uniemożliwia mu przyswajanie kolejnych treści i kontynuację nauki.
3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej.
a) Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe w kategoriach zamieszczonych w tabeli pkt. 4.
b) Ocenienie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć w danym okresie, z uwzględnieniem wszystkich uzyskanych
ocen
c) Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki,
wzór na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz
relacje między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są
w Szkolnych Kryteriach Oceniania.
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4. Sposoby badania osiągnięć uczniów
4.1 Formy i zasady
Kategoria Forma
ocen

0

I

a/ sprawdziany
diagnostyczne na
wejściu w klasie
pierwszej

Zasady
a. sprawdziany diagnostyczne w klasach
pierwszych, przeprowadzane z przedmiotów
nauczanych w zakresie rozszerzonym

a/ prace domowe; a. pisemne, ustne, inne
zadania
b/ prezentacje
b. np. prezentacje mniejsze, przygotowywane
samodzielnie lub w grupach
niższej kategorii
c/ notatka
c. samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie przygotowanymi
d/ aktywność:
materiałami, będącymi wynikiem
* bieżąca
poszukiwań materiałów na zadany temat
* dyskusja
z różnych źródeł itp.
* praca z mapą
d. nauczyciel podsumowuje aktywność
* praca w grupach
uczniów (zarówno pozytywną, jak
* udział w,
i negatywną), wystawiając im oceny (1-6)
warsztatach,
lub plus/-y i minus/-y
konferencjach, itp.
pod kierunkiem
nauczyciela
* inna
e. schemat, plansza, gazetka, makieta,
e/ przygotowanie
multimedia, gry edukacyjne i inne
pomocy
f. za udział ucznia w kole (zajęciach
dydaktycznych
f/ udział zajęciach
dodatkowych), uczestnicząc w nim (nich) do
końca danego semestru – oceny 4-6, w
dodatkowych)
zależności od oceny pracy ucznia na kole
prowadzonym
(zajęciach)
(- h) przez
nauczyciela
a. Obejmuje materiał z aktualnie realizowanego
działu.
 Zapowiedziana (więcej niż 3 ostatnie lekcje),
niezapowiedziana (3 ostatnie lekcje).
 Czas pisania – do 10 minut. lub 15
 Sprawdzana w ciągu 7 dni.
 Uczeń nieobecny na lekcji podczas kartkówki
zapowiedzianej pisze ją na najbliższych
zajęciach.
b/
prezentacje  Poprawy nie przewiduje się, chyba że
nauczyciel zadecyduje inaczej.
wyższej kategorii
b. np. prezentacje większe przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące większy
c/ odpowiedź
zakres materiału

Mnożnik
oceny

0

1

a/ krótka praca
pisemna
(kartkówka)

II

2
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Kategoria Forma
ocen

Zasady

Mnożnik
oceny

c. nauczyciel na początku roku szkolnego
określa zasady sprawdzania ustnego
i pisemnego bieżących wiadomości

III

IV

I

a-e/ praca
pisemna
(z zakresu
jednego działu
tematycznego):
- test
- i inna

a-e/ praca
pisemna
(z zakresu
większego niż
jeden dział
tematyczny):
- test
- sprawdzian
diagnostyczny
- próbny arkusz
maturalny
- i inna
f/ ocena
śródroczna
za I semestr

a. zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje materiał z jednego działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy;
w przypadku nieobecności – ma obowiązek
zaliczyć sprawdzian w drugim terminie
wyznaczonym przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie ustalonym przez nauczyciela
a. zapowiadana z tygodniowym lub dłuższym
wyprzedzeniem
b.
obejmująca
materiał
bieżący oraz
powtórzeniowy
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (zaś w formie
arkusza maturalnego w możliwym terminie
dłuższym)
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika x
3
f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
ucznia przychodzącego z innej szkoły

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne oraz konkursy:
1/ laureat etapu szkolnego olimpiad geograficznych i awans do etapu
okręgowego – ocena 6;
2/ udział w etapie szkolnym olimpiady – w zależności od wyników: oceny
od 4 do 5+ lub plus/-y do aktywności
3/ udział w etapie okręgowym pisemnym olimpiady w zależności od
wyniku ocena 5, 5+ lub 6
4/ wyróżnienie w etapie okręgowym olimpiady- ocena 6
5/ udział w etapie wojewódzkim, międzywojewódzkim konkursu ocena
4-6(w zależności od wyników w konkursie lub plusy do aktywności)

3

4

4

3
2
3
4
2

ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
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Kategoria Forma
Mnożnik
Zasady
ocen
oceny
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej,
w przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego
w klasie niższej
4.2 Nieprzygotowanie ucznia do zajęć
- Uczeń może raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w klasach o jednej godzinie
tygodniowo i 2 razy w klasach realizujących geografię w zakresie rozszerzonym (nie dotyczy
to zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów i lekcji na których wystawiana jest ocena
końcowa).
- Nieprzygotowanie zgłasza się dyżurnemu, który przed sprawdzeniem obecności przekazuje
nauczycielowi kartkę z numerami uczniów. Po przekazaniu tej informacji, nie ma możliwości
zgłoszenia nieprzygotowania.
5. Indywidualizacja pracy z uczniem
Zasadę indywidualizacji pracy uczniów na lekcji realizuje się poprzez:
- Stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych
- Wykorzystywanie formy pracy grupowej stosowanie podziału klasy na grupy uczniów
w dwóch wariantach: Grupy uczniowskie o zróżnicowanych uzdolnieniach i wiadomościach
lub grupy składające się z uczniów o zbliżonym poziomie wiedzy i podobnych
kompetencjach
- Stosowanie różnorodnych metod pracy uwzględniających sensoryczne style uczenia się
- Różnicowanie stopnia trudności wykonywanych przez uczniów zadań i prac domowych
- Indywidualne rozmowy z uczniem w celu doskonalenia jego pracy lub przezwyciężania
trudności
5.1 Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce
Każdy uczeń osiągający niezadawalające wyniki w nauce ma prawo:
- zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałej części realizowanego
materiału nauczania;
- do udziału w zajęciach dodatkowych i kołach przedmiotowych organizowanych przez
nauczyciela;
- do udziału w konsultacjach indywidualnych lub zbiorowych w terminach ustalonych przez
nauczyciela.
5.2 Sposoby pracy z uczniem zdolnym:
- rozwiązywanie dodatkowych zadań geograficznych
- pełnienie funkcji asystenta nauczyciela poprzez przygotowanie dodatkowych zagadnień na
lekcje,
- prowadzenie fragmentów lekcji
- udział w zajęciach koła geograficznego
- uczniowie, którzy deklarują zainteresowanie przedmiotem lub jego wybór na egzaminie
maturalnym mają prawo do dodatkowych prac zadawanych przez nauczyciela w celu
pogłębienia ich wiedzy i zainteresowań
- indywidualne spotkania z uczniami, którzy przygotowują się do konkursów lub olimpiady.
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI
1. Na lekcji matematyki ocenie podlegają:
o Wiadomości i umiejętności wynikające z obowiązującej Podstawy Programowej Kształcenia
Ogólnego i realizowanego programu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:
 znajomości, rozumienia oraz interpretowania pojęć matematycznych i posługiwania się
nimi,
 znajomości i stosowania twierdzeń oraz umiejętności ich dowodzenia,
 umiejętności używania języka matematycznego,
 umiejętności doboru lub budowy modelu matematycznego do zadanego problemu,
 budowy i zastosowania strategii do rozwiązania zadanego problemu,
 umiejętności logicznego rozumowania, argumentowania, wnioskowania i uzasadniania,
 wykorzystywanie wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów z różnych
dziedzin.
o Aktywność i postawa tzn.
 przygotowanie do lekcji,
 praca na lekcji,
 odrabianie prac domowych (w tym zadań dodatkowych),
 przygotowanie pomocy dydaktycznych,
 udział w olimpiadach i konkursach matematycznych,
 udział w kole zainteresowań,
 udział w zajęciach dodatkowych,
 inne zadania zlecone przez nauczyciela do wykonania.
2. Ocenianie semestralne i roczne:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 sprawnie posługuje się wszystkimi pojęciami z zakresu realizowanego materiału nauczania,
wykorzystuje analogię i uogólnianie do definiowania pojęć;
 klasyfikuje twierdzenia (uogólnienia i szczególne przypadki), wykorzystuje analogię
i uogólnianie do formułowania hipotez (twierdzeń), zna, stosuje i udowadnia twierdzenia
z zakresu realizowanego materiału nauczania;
 klasyfikuje metody rozwiązania zadań, zna metody rozwiązywania zadań z zakresu
realizowanego materiału nauczania, a także częściowo spoza niego, odkrywa nowe sposoby
rozwiązywania zadań;
 oryginalnie rozwiązuje zadania, znajduje różne sposoby rozwiązania tego samego zadania;
 lub jest laureatem/finalistą olimpiady lub konkursu przedmiotowego szczebla centralnego.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 sprawnie posługuje się wszystkimi pojęciami z zakresu realizowanego materiału nauczania;
 klasyfikuje twierdzenia (uogólnienia i szczególne przypadki), wykorzystuje analogię
i uogólnianie do formułowania hipotez (twierdzeń), zna i stosuje twierdzenia z zakresu
Realizowanego materiału nauczania;
 ocenia poprawność podanego ogólnego rozumowania, samodzielnie konstruuj i zapisuje
dowód twierdzenia;
 przeprowadza analizę rozwiązania zadania, skutecznie znajduje metody rozwiązywania
nowych zadań o średnim stopniu trudności, zna metody rozwiązywania zadań z zakresu
realizowanego materiału nauczania;
 analizuje i doskonali swoje rozwiązanie zadania, rozwiązuje trudniejsze zadania złożone,
wymagające stosowania matematyki w innych dziedzinach, poszukuje innych sposobów
rozwiązania tego samego zadania, analizuje istnienie i liczbę rozwiązań zadania
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 formułuje definicje pojęć lub zapisuje je symbolicznie, podaje kontrprzykłady dla pojęć
objętych realizowanym materiałem nauczania;
 formułuje treść twierdzeń lub zapisuje je symbolicznie, formułuje treść twierdzenia
odwrotnego do danego i stosuje je w prostych przykładach, potrafi zaprzeczyć dane
twierdzenia, powtarza podany sposób stosowania twierdzenia i stosuje samodzielnie
w analogicznych przykładach;
 samodzielnie zapisuje podany dowód twierdzenia, dowodzi twierdzenia objęte realizowanym
materiałem nauczania;
 zna metody rozwiązywania typowych zadań w tym zadań złożonych łączących wiadomości
z kilku działów;
 samodzielnie rozwiązuje zadania, których tekst nie sugeruje od razu metody rozwiązania
w tym zadania złożone łączące wiadomości z kilku działów, sprawdza czy otrzymany wynik
ma sens i czy rozumowanie jest prawidłowe.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 korzysta z definicji, operuje pojęciami objętymi realizowanym materiałem nauczania i stosuje
je, stosuje zapis symboliczny;
 stosuje twierdzenia objęte realizowanym materiałem nauczania, rozpoznaje sytuację, w której
twierdzenia nie można zastosować;
 powtarza podany dowód, potrafi wysunąć proste wnioski z danego twierdzenia, potrafi
przeprowadzić niektóre łatwiejsze dowody twierdzeń;
 zna algorytmy pomagające w układaniu planu rozwiązania zadania;
 stosuje algorytmy pomagające ułożyć plan rozwiązania zadania, naśladuje podane
rozwiązanie w analogicznej sytuacji, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim
stopniu trudności, komentuje rozwiązanie zadania, dokonuje analizy danych w zadaniu
o wyższym stopniu trudności.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 intuicyjnie rozumie pojęcia objęte realizowanym materiałem nauczania, podaje ich nazwy
i przykłady;
 intuicyjnie rozumie twierdzenia, podaje ich nazwy, podaje słownie lub symbolicznie treść
twierdzenia, podaje przykład ilustrujący prawdziwość danego twierdzenia, stosuje
twierdzenia w prostych przykładach;
 intuicyjnie rozumie potrzebę dowodzenia, rozumie różnice między dowodem twierdzenia
a przykładem ukazującym jego prawdziwość, potrafi powtórzyć, co najmniej jeden krok
dowodu;
 zna algorytmy służące do rozwiązywania zadań standardowych;
 stosuje algorytmy do rozwiązania zadań;
 powtarza podane rozwiązanie zadania, samodzielnie rozwiązuje łatwiejsze zadania.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował widomości i umiejętności wynikających z materiału nauczania realizowanego
w danym semestrze lub roku szkolnym.
3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej.
Ocenę semestralną i roczną ustala nauczyciel zgodnie z kryteriami na podstawie wszystkich
otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych ze szczególnym uwzględnieniem ocen za
sprawdziany pisemne, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność i inne.
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
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Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe w kategoriach zamieszczonych w tabeli pkt. 4.
z ocen cząstkowych, uwzględniając kolejność kategorii z tabeli pkt. 4:
4. Sposoby badania osiągnięć uczniów.
Kategoria
oceny

Forma

0

Sprawdziany
diagnostyczne na wejściu
w klasie pierwszej

Prace domowe, zadania

Prezentacje niższej
kategorii

Notatka

Zeszyt
I

Zasady
 Sprawdziany diagnostyczne w klasach
pierwszych, przeprowadzane z
przedmiotów obowiązkowych na
egzaminie maturalnym oraz nauczanych
w zakresie rozszerzonym.
Pisemne, ustne, inne
 obejmują materiał z aktualnie
realizowanego działu programowego;
 częstotliwość – z lekcji na lekcję lub
długoterminowa w miarę potrzeb;
 jest obowiązkowa – brak pracy
domowej jest równoznaczny
z nieprzygotowaniem do lekcji.
 Prezentacje mniejsze, przygotowywane
samodzielnie lub w grupach
 Samodzielnie sporządzana w czasie
zajęć; z samodzielnie przygotowanymi
materiałami, będącymi wynikiem
poszukiwań materiałów na zadany
temat z różnych źródeł itp.

Mnożnik
oceny

0

 Prowadzenie zeszytu z matematyki jest
obowiązkowe.

Aktywność:
 bieżąca;
 dyskusja;
 Nauczyciel podsumowuje aktywność
 praca w grupach;
uczniów (zarówno pozytywną, jak i
 udział w sesjach,
negatywną), wystawiając im oceny lub
warsztatach,
plusy i minusy
konferencjach, akcjach
itp. pod kierunkiem
nauczyciela;
 inna.
Przygotowanie pomocy  Schemat, plansza, gazetka, makieta,
dydaktycznych
multimedia, gry edukacyjne i inne.

1

Udział w kole
 Za udział ucznia w zajęciach, uczeń
zainteresowań, zajęciach
uczestnicząc w nich do końca danego
dodatkowych
semestru otrzymuje oceny 4 – 6, w
prowadzonych przez
zależności od pracy ucznia na zajęciach
nauczyciela
II

Krótka praca pisemna
(kartkówka)

 Obejmuje materiał z aktualnie
realizowanego działu.
 Zapowiedziana (więcej niż 3 ostatnie

2
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Prezentacje wyższej
kategorii

Odpowiedź

III

IV

Praca pisemna z zakresu
jednego działu
tematycznego lub jego
części

Praca pisemna z zakresu
większego niż jeden
dział tematyczny:
 sprawdzian
diagnostyczny
(semestralny lub
roczny);
 próbny arkusz
maturalny;
 i inna.

lekcje).
 Niezapowiedziana (3 ostatnie lekcje).
 Sprawdzana w ciągu 7 dni (z
możliwością wydłużenia terminu).
 Uczeń nieobecny na lekcji podczas
kartkówki zapowiedzianej pisze ją na
najbliższych zajęciach.
 Poprawy nie przewiduje się chyba, że
nauczyciel zadecyduje inaczej.
 W przypadku niesamodzielnej pracy
(„ściągania”) uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości jej
poprawy.
 Prezentacje większe przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące
większy zakres materiału.
 Obejmuje materiał z aktualnie
zrealizowanego działu programowego
(więcej niż 3 ostatnie lekcje).
 Poprawy nie przewiduje się chyba, że
nauczyciel zadecyduje inaczej.
 Obejmuje materiał działu
programowego lub części działu.
 Czas pisania 1 lub 2 godziny lekcyjne.
 Termin ustalony z 1 – tygodniowym
wyprzedzeniem.
 Sprawdzana w ciągu 14 dni
(z możliwością wydłużenia terminu).
 Każdy uczeń ma obowiązek napisania
sprawdzianu, w przypadku nieobecności
uczeń powinien napisać sprawdzian w
drugim terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.
 Uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie ustalonym przez
nauczyciela.
 W przypadku niesamodzielnej pracy
(„ściągania”) uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości jej
poprawy.
 Obejmuje materiał realizowany
w semestrze, roku szkolnym, całym lub
części cyklu kształcenia.
 Czas pisania – 1 lub 2 godziny lekcyjne,
matura próbna zgodnie z wytycznymi
MEN.
 Termin ustalony z 1 – tygodniowym
wyprzedzeniem.
 Sprawdzana w ciągu 14 dni (z
możliwością wydłużenia terminu).

3

4
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 Częstotliwość w zależności od potrzeb
i możliwości.
 Każdy uczeń ma obowiązek napisania
sprawdzianu, w przypadku nieobecności
uczeń powinien napisać sprawdzian w
drugim terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.
 Poprawy ocen nie przewiduje się.
 W przypadku niesamodzielnej pracy
(„ściągania”) uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
 Ocena śródroczna za I semestr
Ocena śródroczna za I
wpisywana do ocen cząstkowych w II
4
semestr
semestrze dla nowego ucznia
przychodzącego z innej szkoły,
Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kategorii A, B i C oraz
konkursy:
Wagę oceny ustala nauczyciel w zależności od rangi konkursu lub olimpiady.
5. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce:
 Każdy uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałej
części realizowanego materiału nauczania.
 Każdy uczeń ma prawo do udziału w zajęciach dodatkowych i kołach przedmiotowych
organizowanych przez nauczyciela.
 Każdy uczeń ma prawo do udziału w konsultacjach indywidualnych lub zbiorowych
w terminach ustalonych przez nauczyciela.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI
1. Na lekcji ocenie podlegają:

wiadomości i umiejętności wynikające z obowiązującej Podstawy Programowej
Kształcenia Ogólnego określonej w odrębnych przepisach oraz realizowanego w IV LO
programu nauczania informatyki, a w szczególności:
 znajomość i rozumienie podstawowych pojęć, metod, narzędzi i procesów związanych
z informatyką,
 twórcze odkrywanie algorytmów, badanie ich efektywności.
 umiejętność logicznego rozumowania, argumentowania, wnioskowania i uzasadniania,
 wykorzystywanie wiedzy i narzędzi informatyki przy rozwiązywaniu problemów
z różnych dziedzin.

aktywność i postawa ucznia tj,
 przygotowanie do lekcji,
 praca na lekcji,
 odrabianie prac domowych (w tym zadań dodatkowych),
 przygotowanie pomocy dydaktycznych,
 udział w olimpiadach i konkursach informatycznych,
 udział w zajęciach dodatkowych,
 przestrzeganie zasad bhp i etyki użytkownika systemów informatycznych,
 inne zadania zlecone przez nauczyciela do wykonania.
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2. Ocenianie uczniów.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi,
a zaproponowane przez niego rozwiązania pod względem algorytmicznym są oryginalne
i twórcze;
jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub finalistą olimpiady
przedmiotowej
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziane wymaganiami edukacyjnymi;
samodzielnie formułuje i uzasadnia opinie i sądy na podstawie posiadanych wiadomości;
samodzielnie formuje problemy badawcze i proponuje sposoby ich rozwiązań;
stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
posiada niepełny zakres wiadomości i umiejętności;
stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych;
wykorzystuje różnorodne źródła informacji, w tym elektroniczne we własnej pracy.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
wykazuje się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów;
posługuje się poprawną terminologią informatyczną;
potrafi rozwiązać zadania o średnim stopniu trudności;
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
wykazuje znajomość podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów, ale nie dokonuje
samodzielnie ich analizy;
wykazuje brak umiejętności uogólniania i wnioskowania;
terminologię informatyczną stosuje sporadycznie, często błędnie.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie spełnia kryteriów dotyczących stopnia dopuszczającego, co uniemożliwia mu kontynuację
nauki.
3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej.
a) Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe w kategoriach zamieszczonych w tabeli pkt. 4.
Ocenę semestralną/roczną oblicza się jako średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych.
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki,
wzór na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz
relacje między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są
w Szkolnych Kryteriach Oceniania.
b) Nauczyciel może wystawić ocenę podsumowującą wyższą niż wynika ze średniej
ważonej.
4. Sposoby badania osiągnięć uczniów i rodzaje narzędzi do tego służących
a) Formy i zasady
Kategoria
Forma
oceny
sprawdziany
diagnostyczne na
wejściu w klasie
0
pierwszej/drugiej

Zasady
Sprawdziany diagnostyczne przeprowadzane są
klasach drugich, w których informatyka jest
nauczana w zakresie rozszerzonym

Mnożnik
oceny

0
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I

II

Pisemne, ustne, pliki komputerowe, inne
 obejmuje materiał z aktualnie realizowanego
działu programowego
prace domowe;
zadania
 częstotliwość – z lekcji na lekcję lub
długoterminowa w miarę potrzeb
 są obowiązkowe
prezentacje niższej np. krótkie prezentacje, przygotowywane
kategorii
samodzielnie lub w grupach
samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie przygotowanymi materiałami,
notatka
będącymi wynikiem poszukiwań materiałów na
zadany temat z różnych źródeł itp.
aktywność:
 bieżąca
 dyskusja
 praca w grupach
nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów
 udział w
(zarówno pozytywną, jak i negatywną),
sesjach,
wystawiając im oceny 1 – 6 lub plus/y i minus/y
warsztatach,
konferencjach,
akcjach itp. pod
kierunkiem
nauczyciela
 inna
przygotowanie
schemat, plansza, gazetka, makieta, multimedia,
pomocy
gry edukacyjne i inne
dydaktycznych
udział w kole
zainteresowań,
uczestnicząc w zajęciach do końca danego
zajęciach
semestru uczeń może otrzymać oceny 4 – 6,
dodatkowych
w zależności od pracy i aktywności
prowadzonych
przez nauczyciela
 Obejmuje materiał z aktualnie realizowanego
działu.
 Zapowiedziana (więcej niż 3 ostatnie lekcje),
niezapowiedziana (3 ostatnie lekcje).
 Sprawdzana w ciągu 7 dni.
krótka praca
 Uczeń nieobecny na lekcji podczas kartkówki
pisemna/na
zapowiedzianej pisze ją na najbliższych
komputerze
zajęciach.
(kartkówka)
 Poprawy nie przewiduje się, chyba że
nauczyciel zadecyduje inaczej.
 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności
pracy („ściąganie”) uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.
prezentacje
wyższej kategorii

1

2

prezentacje przygotowane samodzielnie lub
grupowo obejmujące większy zakres materiału
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odpowiedź

III

IV

praca pisemna lub
na komputerze z
zakresu jednego
działu
tematycznego lub
jego części

 Obejmuje materiał z aktualnie zrealizowanego
działu programowego (więcej niż 3 ostatnie
lekcje).
 Częstotliwość – w miarę możliwości każdy
uczeń co najmniej raz w roku szkolnym.
 Poprawy nie przewiduje się, chyba że
nauczyciel zadecyduje inaczej.
 Obejmuje materiał działu programowego
lub części działu.
 Termin ustalony z 1 – tygodniowym
wyprzedzeniem.
 Sprawdzana w ciągu 14 dni.
 Każdy uczeń ma obowiązek napisania
sprawdzianu, w przypadku nieobecności uczeń
powinien napisać sprawdzian w drugim
terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 Uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności
pracy („ściąganie”) uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.

praca pisemna
z zakresu
większego niż
jeden dział
tematyczny:
 sprawdzian
diagnostyczny
(semestralny lub
roczny)
 próbny arkusz
maturalny
 i inna

 Obejmuje materiał realizowany w semestrze,
roku szkolnym, całym lub części cyklu
kształcenia.
 Termin ustalony z 1 – tygodniowym
wyprzedzeniem.
 Sprawdzana w ciągu 14 dni.
 Każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy,
w przypadku nieobecności powinien ją napisać
w drugim terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.
 Poprawy ocen nie przewiduje się.

ocena śródroczna
za I semestr

ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
ucznia przychodzącego z innej szkoły

3

4

4

b) Udział ucznia w konkursach informatycznych: ocenę (4 - 6) i jej mnożnik ustala
nauczyciel w zależności od wyniku i rangi konkursu.
5. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce
 każdy uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałej
części realizowanego materiału nauczania;
 każdy uczeń ma prawo do udziału w zajęciach dodatkowych i kołach przedmiotowych
organizowanych przez nauczyciela;
 każdy uczeń ma prawo do udziału w konsultacjach indywidualnych lub zbiorowych
w terminach ustalonych przez nauczyciela.

97

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I. Przedmiotowe zasady oceniania z podstaw przedsiębiorczości są elementem
Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego
informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu
nauczania oraz przedstawia uczniom przedmiotowe zasady oceniania.
Ocenianie na lekcjach podstaw przedsiębiorczości dokonywane będzie według
sześciostopniowej skali ocen. Stosowane również będą dodatkowe znaki plus i minus przy
ocenach bieżących.
Ocenie z podstaw przedsiębiorczości podlegają:
➢znajomość podstawowych zagadnień i pojęć ekonomicznych omawianych podczas lekcji,
➢umiejętność wyjaśnienia istoty pojęć własnymi słowami ( rozumienie), z podaniem
przykładów,
➢umiejętność wdrażania wiedzy teoretycznej w realnych sytuacjach gospodarki rynkowej,
➢umiejętność wnioskowania i interpretacji faktów,
➢umiejętność pracy w grupie,
➢kreatywne, oryginalne i rzetelne podejście do polecanych przez nauczyciela zadań,
➢aktywność, czyli zaangażowanie uczniów zarówno podczas pracy na lekcji, jak i w czasie
wykonywania zadań domowych (wkład pracy, dotrzymywanie terminów),
➢udział w konkursach, olimpiadach oraz uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
➢systematyczne przygotowywanie się do lekcji,
II. CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE
W podstawie programowej, w zakresie nauczania podstaw przedsiębiorczości założono
realizację następujących celów kształcenia – wymagań ogólnych:
1) Komunikacja i podejmowanie decyzji.
Uczeń wykorzystuje formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej; podejmuje decyzje i ocenia
ich skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
2) Gospodarka i przedsiębiorstwo.
Uczeń wyjaśnia zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i sporządza prosty biznesplan;
charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz rolę
państwa w gospodarce; analizuje aktualne zmiany i tendencje w gospodarce świata i Polski;
rozróżnia i porównuje formy inwestowania i wynikające z nich ryzyko.
3) Planowanie i kariera zawodowa.
Uczeń opisuje mocne strony swojej osobowości; analizuje dostępność rynku pracy w odniesieniu
do własnych kompetencji i planów zawodowych.
4) Zasady etyczne.
Uczeń wyjaśnia zasady etyczne w biznesie i w relacjach pracownik-pracodawca, potrafi ocenić
zachowania pod względem etycznym.
III. OCENIANIE POSTĘPÓW UCZNIÓW
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia a jego osiągnięcia są
twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu, lub uczeń, który
jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub finalistą olimpiady
przedmiotowej (dotyczy również końcowej oceny klasyfikacyjnej)
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i
umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia.
Osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności
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3) Stopień dobry otrzymuje uczeń który opanował niepełny zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia. Wiele osiągnięć
ucznia należy do złożonych i wymagających samodzielności
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia,
wystarczający do kontynuacji kształcenia
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował elementarny zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia,
niezbędny do kontynuacji kształcenia
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnego zakresu
wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu
kształcenia, co uniemożliwia mu przyswajanie kolejnych treści i kontynuację nauki.
IV. SPOSOBY USTALANIA OCENY SEMESTRLANEJ I ROCZNEJ
Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną uwzględniając średnią ważoną; ocena nie może
być niższa niż ta, która wynika ze średniej ważonej; ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel,
mogąc wystawić ocenę wyższą niż wynika ze średniej ważonej.
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
1) Normy mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych
Kategoria
Forma
Zasady
ocen
a/ prace domowe; a. pisemne, ustne, inne
zadania
b/ prezentacje
b. np. prezentacje mniejsze, przygotowywane
samodzielnie lub w grupach
niższej kategorii

Mnożnik
oceny

1
c. samodzielnie sporządzana w czasie zajęć; z
samodzielnie przygotowanymi materiałami,
będącymi wynikiem poszukiwań materiałów
na zadany temat z różnych źródeł itp.
d/ zeszyt
d. prowadzenie zeszytu z danego przedmiotu
e/ aktywność:
e. nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów
* bieżąca
(zarówno pozytywną, jak i negatywną),
* dyskusja
wystawiając im oceny (1-6) lub plus/-y i
* praca w grupach
minus/-y.
* udział w sesjach,
warsztatach,
konferencjach,
akcjach itp. pod
kierunkiem
nauczyciela
* inna
f/ przygotowanie
f. schemat, plansza, gazetka, multimedia, gry
pomocy
edukacyjne i inne
dydaktycznych
c/ notatka

I
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Kategoria
ocen

II

III

IV

Forma

Zasady

g/ udział w kole
zainteresowań
(zajęciach
dodatkowych)
prowadzonym
(-ch) przez
nauczyciela

g. za udział ucznia w kole (zajęciach
dodatkowych), uczestnicząc w nim (nich) do
końca danego semestru – oceny 4-6,
w zależności od oceny pracy ucznia na kole
(zajęciach)

a/ krótka praca
pisemna
(kartkówka)
b/ prezentacje
wyższej kategorii
c/ odpowiedź
ustna
a-e/ praca
pisemna (z
zakresu jednego
działu
tematycznego):
- test
- sprawdzian
- i inna

a. zapowiedziana lub niezapowiedziana z
materiału
tworzącego
zwartą
całość;
sprawdzana w ciągu 7 dni
b. np. prezentacje większe przygotowane
samodzielnie lub grupowo obejmujące
większy zakres materiału
c. raz, dwa razy w roku z bieżącego działu
a. zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
b. obejmuje materiał z jednego działu
programowego
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy;
w przypadku nieobecności – ma obowiązek
zaliczyć sprawdzian w drugim terminie
wyznaczonym przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny w
terminie ustalonym przez nauczyciela
a.
zapowiadana
z
min.
tygodniowym
wyprzedzeniem
b.
obejmująca
materiał
bieżący
oraz
powtórzeniowy
c. sprawdzana w ciągu 14 dni
d-e. zasady zaliczania prac kontrolnych –
identyczne jak powyżej w kategorii mnożnika x 3

a-e/ praca
pisemna (z
zakresu
większego niż
jeden dział
tematyczny):
- test
- sprawdzian
- i inna
f/ ocena
śródroczna
za I semestr

f. ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
ucznia przychodzącego z innej szkoły

Mnożnik
oceny

2

3

4

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne oraz konkursy:
1/ laureat etapu szkolnego olimpiad kat. B, C i awans do etapu
okręgowego – ocena 6;
I
1
2/ udział w etapie szkolnym olimpiady – w zależności od wyników:
oceny od 4 do 5+ lub plus/-y do aktywności
3/ udział w konkursie pod kierunkiem nauczyciela na szczeblu
szkolnym lub rejonowym (mniejszym niż wojewódzki) – w zależności
od wyników i rangi konkursu: ocena 4-6 lub plus/-y do aktywności
4/ w etapie okręgowym olimpiad kat. B, C:
- wyróżnienie – ocena 6
II
2
- uczestnik – ocena 5 lub plusy do aktywności (w zależności od
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Kategoria
ocen

Forma

Zasady

Mnożnik
oceny

wyników w olimpiadzie)
5/ za udział w etapie wojewódzkim lub regionalnym
(międzywojewódzkim) konkursu – ocena 4-6 lub plusy do aktywności
(w zależności od wyników w konkursie)
6/ za laureata szczebla okręgowego olimpiad kategorii C – ocena 6
III
3
7/ za udział w etapie krajowym (ogólnopolskim) konkursu pod
kierunkiem nauczyciela – ocena 5-6
8/ za laureata szczebla okręgowego olimpiad kategorii B - ocena
4
IV
11/ za uczestnika, finalistę bądź laureata szczebla centralnego
6
olimpiad kategorii B i C
12/ ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa
celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej,
w przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego
w klasie niższej
V. Sposoby wspomagania uczniów, praca z uczniem zdolnym:
1. Dyżury konsultacyjne nauczycieli w wymiarze ustalanym przez zespół przedmiotowy lub
samego nauczyciela.
2. Koło przedsiębiorczości oraz inne formy zajęć dodatkowych (konsultacje indywidualne,
pomoc w przygotowaniu prac i projektów)
3. Praca indywidualna, przygotowanie uczniów do Olimpiad i Konkursów przedmiotowych
4. Zróżnicowanie treści i metod nauczania realizowanych w trakcie lekcji poprzez różnicowanie
poziomu trudności, przydzielenie dodatkowych zadań rozwiązywanych podczas lekcji oraz
zadań domowych
VI. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce:
1. Dyżury konsultacyjne nauczycieli w wymiarze ustalanym przez zespół przedmiotowy lub
samego nauczyciela.
2. Pozalekcyjne zajęcia wspomagające.
3. Praca indywidualna z uczniem słabym.
4. Organizowanie klasowych zespołów samopomocowych pod kierunkiem nauczyciela.
VII. Sposób informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach
i postępach na koniec semestru:
1. Uczniowie i rodzice są informowani na początku roku szkolnego o wymaganiach z podstaw
przedsiębiorczości oraz przedmiotowych zasadach oceniania przez nauczyciela przedmiotu.
2. Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania są do wglądu w czytelni, na stronie internetowej
szkoły i u nauczyciela.
3. Informacja o ocenach cząstkowych i semestralnych dostępna jest w dzienniku internetowym
i przekazywana jest przez wychowawcę na zebraniach z rodzicami.
VIII. Sposoby monitorowania i ewaluacji systemu:
1. Ankietowanie systemu wśród uczniów i ewentualnie rodziców.
2. Opiniowanie systemu przez uczniów i rodziców.
3. Analiza i interpretacja danych
4. Ewaluacja systemu.
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
1. Na lekcjach ocenie podlegają:
wiedza ucznia oraz jej stosowanie w sytuacjach praktycznych
umiejętność korzystania ze źródeł informacji
posługiwanie się językiem przedmiotu
rozwiązywanie problemów
aktywność na lekcji i dodatkowa, pozalekcyjna zarówno intelektualna jak i praktyczna
zdyscyplinowanie ucznia podczas zajęć oraz postrzeganie przez niego zasad bezpieczeństwa
własnego i kolegów.
2. Ustala się następujące kryteria uzyskania poszczególnych stopni szkolnych, przy
ustalaniu śródrocznych lub rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych:
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia a jego osiągnięcia są
twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu, lub uczeń, który
jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub finalistą olimpiady
przedmiotowej (dotyczy również końcowej oceny klasyfikacyjnej)
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia.
Osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń który opanował niepełny zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia. Wiele osiągnięć
ucznia należy do złożonych i wymagających samodzielności
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia,
wystarczający do kontynuacji kształcenia
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował elementarny zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia,
niezbędny do kontynuacji kształcenia
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnego zakresu
wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu
kształcenia, co uniemożliwia mu przyswajanie kolejnych treści i kontynuację nauki.
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną uwzględniając średnią ważoną; ocena nie może
być niższa niż ta, która wynika ze średniej ważonej; ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel,
mogąc wystawić ocenę wyższą niż wynika ze średniej ważonej.
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3. Ustala się następujące, normy mnożnika odpowiedniej wagi ocen cząstkowych:

I

II

a/ prace domowe;
a. pisemne, ustne, inne
zadania
b/ prezentacje niższej b. np.
prezentacje
mniejsze,
przygotowywane
samodzielnie
lub
kategorii
c/ notatka
w grupach
c. samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z
samodzielnie
przygotowanymi
materiałami,
będącymi
wynikiem
poszukiwań materiałów na zadany temat
z różnych źródeł itp.
d/ zeszyt
d. prowadzenie
zeszytu
z
danego
przedmiotu
e/ aktywność:
e. nauczyciel podsumowuje aktywność
* bieżąca
uczniów (zarówno pozytywną, jak i
* dyskusja
negatywną), wystawiając im oceny (1-6)
* praca z mapą
lub plus/-y i minus/-y
* praca w grupach
* wolontariat pod
kierunkiem
nauczyciela
* udział w sesjach,
warsztatach, konferencjach, akcjach itp.
pod kierunkiem
nauczyciela
* doświadczenia
* inna
f/ przygotowanie
f. schemat, plansza, gazetka, makieta,
multimedia, gry edukacyjne i inne
pomocy
dydaktycznych
g/ udział w kole
g. za udział ucznia w kole (zajęciach
dodatkowych), uczestnicząc w nim (nich)
zainteresowań
do końca danego semestru – oceny 4-6,
(zajęciach
w zależności od oceny pracy ucznia na
dodatkowych)
kole (zajęciach)
prowadzonym (-ch)
przez nauczyciela
a/ krótka praca
a. zapowiedziana lub niezapowiedziana
z materiału tworzącego zwartą całość;
pisemna (kartkówka)
nauczyciel na początku roku szkolnego
określa
zasady
przeprowadzania
kartkówek; sprawdzana w ciągu 7 dni
(przeprowadzona
przynajmniej
raz
b/ prezentacje
w semestrze)
b. np. prezentacje większe przygotowane
wyższej kategorii
samodzielnie lub grupowo obejmujące
c/ odpowiedź
większy zakres materiału
c. nauczyciel na początku roku szkolnego
ustna
określa zasady sprawdzania ustnego
bieżących wiadomości

1

2
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III

a-e/ praca pisemna
a. zapowiadana z min. tygodniowym
wyprzedzeniem
(z zakresu jednego
działu tematycznego): b. obejmuje materiał z jednego działu
- test
programowego
- wypracowanie
c. sprawdzana w ciągu 14 dni (minimum
- i inna
raz w semestrze)
d. każdy uczeń ma obowiązek napisania
pracy; w przypadku nieobecności – ma
obowiązek zaliczyć sprawdzian w drugim
terminie wyznaczonym przez nauczyciela
e. uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie ustalonym przez nauczyciela

3

f. oceniane jest wykorzystanie wiedzy
4
teoretycznej w sytuacji praktycznej,
samodzielność
działania
lub
współdziałania w grupie
a/ ocena śródroczna
a. ocena śródroczna za I semestr wpisywana
IV
4
do ocen cząstkowych w II semestrze dla
za I semestr
nowego ucznia przychodzącego z innej
szkoły
Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kat. A, B i C oraz konkursy:
1/ laureat etapu szkolnego olimpiad kat. A, B, C i awans do etapu
okręgowego – ocena 6;
I
1
2/ udział w etapie szkolnym olimpiady – w zależności od wyników: oceny od
4 do 5+ lub plus/-y do aktywności
3/ udział w konkursie pod kierunkiem nauczyciela na szczeblu szkolnym
lub rejonowym (mniejszym niż wojewódzki) – w zależności od wyników i
rangi konkursu: ocena 4-6 lub plus/-y do aktywności
4/ w etapie okręgowym olimpiad kat. A, B, C:
- wyróżnienie – ocena 6
II
2
- uczestnik – ocena 5 lub plusy do aktywności (w zależności od wyników
w olimpiadzie)
5/
za
udział
w
etapie
wojewódzkim
lub
regionalnym
(międzywojewódzkim) konkursu – ocena 4-6 lub plusy do aktywności (w
zależności od wyników w konkursie)
6/ za laureata szczebla okręgowego olimpiad kategorii C – ocena 6
III
3
7/ za udział w etapie krajowym (ogólnopolskim) konkursu pod kierunkiem
nauczyciela – ocena 5-6
8/ za laureata szczebla okręgowego olimpiad kategorii B - ocena 6
4
IV 9/ za udział w etapie międzynarodowym konkursu – ocena 6
5
10/ za laureata szczebla okręgowego olimpiady kategorii A – ocena 6
f/praca praktyczna

11/ za uczestnika, finalistę bądź laureata szczebla centralnego olimpiad 6-10
kategorii A, B i C
12/ ponadto – za udział w każdej olimpiadzie na szczeblu centralnym – ocena końcowa
celująca:
- w danym roku szkolnym, w którym uczeń doszedł do etapu centralnego olimpiady
- w przypadku olimpiady przedmiotowej - na zakończenie edukacji w klasie ostatniej,
w przypadku, jeżeli był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej szczebla
centralnego w klasie niższej
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4. Sposób wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce.
a. w porozumieniu z nauczycielem uczeń może zaliczać wspólnie ustalone partie materiału
w indywidualnym terminie.
b. uczeń, który otrzymuje oceny niedostateczne może skonsultować się z nauczycielem
i otrzymać dodatkowe tematy do samodzielnego opracowania i przedstawienia w postaci
dłuższej wypowiedzi, wymagającej własnych przemyśleń.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Cele edukacyjne
 doskonalenie sprawności fizycznej uczniów jako pozytywnego miernika zdrowia oraz
nauczenie jej diagnozowania
 kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez udział w różnorodnych rodzajach
aktywności fizycznej która służy zdrowiu uczniów
 kształtowanie u uczniów postaw dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzenia
środowiska sprzyjającego zdrowiu
System oceniania z wychowania fizycznego nakłania uczniów do systematycznego i aktywnego
uczestnictwa w aktywności fizycznej, pracy nad swoją sprawnością fizyczną, poszerzeniem
wiedzy i umiejętności.
1. Obszary oceniania
OBSZAR I
Udział i postawa na zajęciach
OBSZAR II
Postępy w usprawnianiu, wiedza i umiejętności ruchowe
OBSZAR III
Sportowa działalność pozalekcyjna
2. Przedmiot oceny w każdym obszarze
Przy wystawieniu oceny z wychowania fizycznego eksponuje się wysiłek ucznia oraz uwzględnia
zdefiniowane w podstawie programowej umiejętności i wiadomości.
Ocena sumująca jest wypadkową ocen z poszczególnych obszarów oceniania.
OBSZAR OCENIANIA

PRZEDMIOT OCENY

I

Udział i postawa na
zajęciach

- czynne uczestnictwo i przygotowanie do lekcji
- aktywność w czasie zajęć

II

Postępy w usprawnianiu,
wiedza i umiejętności
ruchowe

- poziom zaangażowania, gotowość do podejmowania
zadań indywidualnych i zespołowych
- poziom zmian w zakresie sprawności fizycznej i
umiejętności ruchowych oraz wiedza z zakresu kultury
fizycznej
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Sportowa działalność
pozalekcyjna

III

- udział w nieobowiązkowych zajęciach sportowych
- reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych
- osiągnięcie wysokiego wyniku na zawodach
sportowych

4. Szczegółowe kryteria oceny
obsza
r

przedmiot

ocena

kryteria

waga

kiedy

I

UCZESTNICTWO W
ZAJĘCIACH

6

95 % aktywnej obecności na zajęciach
(0-3 nb)

4

raz w
semestrze
(na
miesiąc
przed
wystawie
niem
ocen)

uczeń w ciągu semestru może zgłosić 3
nieprzygotowania do zajęć, każde
kolejne skutkuje otrzymaniem oceny
niedostatecznej

3

na
bieżąco

„+” uczeń pozytywnie wyróżnił się podczas
lekcji, poprawił własny wynik w próbie
sprawnościowej
za sześć plusów w ciągu semestru
uczeń otrzymuje ocenę celującą, za pięć
bardzo dobrą, za cztery ocenę dobrą

2

systematy
cznie
przez
cały
semestr

2

systematy
cznie
przez
cały
semestr

5
4
3

87% aktywnej obecności na zajęciach
(4-6 nb)
80% aktywnej obecności na zajęciach
(7-10 nb)

2
70% aktywnej obecności na zajęciach
(11-15 nb)
60 % aktywnej obecności na zajęciach
(16- 20 nb)
w przypadku dłuższej
usprawiedliwionej nieobecności w
szkole możliwe jest odstępstwo od ww.
regulaminu
PRZYGOTOWANIE
DO ZAJĘĆ

AKTYWNOŚĆ

II

POZIOM
ZAANGAŻOWANIA ,
GOTOWOŚĆ DO
PODEJMOWANIA
ZADAŃ
INDYWIDUALNYC
H I ZESPOŁOWYCH

6

- uczeń z własnej inicjatywy wnosi
nowe pomysły, samodzielnie twórczo
i ciekawie prowadzi fragment lekcji

5

- uczeń samodzielnie, poprawnie
prowadzi fragment lekcji, wykonuje
prawidłowy pokaz ćwiczenia,
asekuracji, zwycięża w rywalizacji
sportowej podczas lekcji, samodzielnie
poprawnie
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4

sędziuje rozgrywki sportowe
- uczeń przy pomocy nauczyciela
prowadzi fragment lekcji

POSTĘP W
ZAKRESIE
SPRAWNOŚCI
FIZYCZNEJ I
UMIEJĘTNOŚCI
RUCHOWYCH
ORAZ WIEDZA Z
ZAKRESU
WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO

6

5

4

3

- uczeń wspaniale opanował
umiejętności techniczne z danej
dyscypliny lub wybitnie wywiązał się
z próby sprawnościowej, bardzo dobrze
zna zasady uprawiania aktywności
ruchowych , potrafi diagnozować
własną sprawność fizyczną, posiada
szeroką wiedzę z zakresu edukacji
zdrowotnej

1

systematy
cznie
przez
cały
semestr

- uczeń bardzo dobrze opanował
umiejętności techniczne z danej
dyscypliny lub bardzo dobrze wywiązał
się z próby sprawnościowej, zna zasady
uprawiania aktywności ruchowych,
potrafi diagnozować własną sprawność
fizyczną, posiada szeroką wiedzę
z zakresu edukacji zdrowotnej
- uczeń w zadowalający sposób
opanował umiejętności techniczne
z danej dyscypliny lub dobrze wywiązał
się z próby sprawnościowej, zna zasady
uprawiania wybranych aktywności
ruchowych , potrafi diagnozować
własną sprawność fizyczną, posiada
wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej

zal

- uczeń w dostateczny sposób opanował
umiejętności techniczne z danej
dyscypliny lub dostatecznie wywiązał
się z próby sprawnościowej, wybiórczo
zna zasady uprawiania wybranych
aktywności ruchowych, potrafi
diagnozować własną sprawność
fizyczną, posiada znikomą wiedzę
z zakresu edukacji zdrowotnej

1

- uczeń starał się opanować
umiejętności techniczne z danej
dyscypliny lub podjął próbę
sprawnościową zgodnie z
indywidualnymi predyspozycjami
psychofizycznymi, zna zasady
uprawiania aktywności ruchowych
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
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potrafi diagnozować własną sprawność
fizyczną, posiada wiedzę z zakresu
edukacji zdrowotnej
- uczeń nie podjął wysiłku opanowania
umiejętności technicznych oraz nie
przystąpił do próby sprawnościowej
( jest obecny na zajęciach )
w przypadku nieobecności ucznia na
zajęciach uczeń ma obowiązek w ciągu
dwóch tygodni od powrotu do szkoły
( zwolnienia lekarskiego) przystąpić do
sprawdzianu, próby sprawnościowej po
wcześniejszym ustaleniu terminu z
nauczycielem
III

UDZIAŁ W
ZAJĘCIACH
SPORTOWYCH

6

- uczeń systematycznie pogłębia swoje
umiejętności i sprawność fizyczną na
dodatkowych nieobowiązkowych
zajęciach sportowo – rekreacyjnych
organizowanych przez szkołę i inne
organizacje sportowe

2

raz w
semestrze
(na dwa
tygodnie
przed
wystawie
niem
ocen)

REPREZENTOWANI
E SZKOŁY NA
ZAWODACH
SPORTOWYCH

6

- uczeń jest zawodnikiem
reprezentującym liceum w
międzyszkolnej rywalizacji sportowej

3

raz w
semestrze
(na dwa
tygodnie
przed
wystawie
niem
ocen)

OSIĄGNIĘCIE
WYSOKIEGO
WYNIKU NA
ZAWODACH
SPORTOWYCH

6

- uczeń osiągnął wysoki rezultat na
zawodach sportowych na szczeblu
wojewódzkim lub krajowym

3

za każdy
znaczący
wynik

Uczeń systematycznie uczęszczający na dodatkowe zajęcia sportowe i reprezentujący
szkołę w zawodach sportowych na prośbę trenera ma możliwość do dodatkowych
zwolnień z ćwiczeń na zajęciach lekcyjnych wychowania fizycznego, które nie będą
brane pod uwagę przy wystawianiu oceny za „ frekwencję i przygotowanie do lekcji”.
Uczeń taki ma bezwzględny obowiązek zaliczenia wszystkich sprawdzianów i testów
sprawnościowych.
4.Sposób przejścia od ocen bieżących do oceny semestralnej i rocznej.
Wzór na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.

108

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
1. Na lekcji ocenie podlegają:

wiadomości i umiejętności wynikające z obowiązującej Podstawy Programowej
Kształcenia Ogólnego określonej w odrębnych przepisach oraz realizowanego w IV LO
programu nauczania grafiki, a w szczególności:

znajomość, rozumienie i interpretowanie podstawowych pojęć, metod, narzędzi
i procesów związanych z informatyką,
 twórcze zdobywanie wiedzy i kreatywność z perfekcyjnym posługiwaniem się
narzędziami komputerowymi

przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji
elektronicznej

umiejętność logicznego rozumowania, argumentowania, wnioskowania,
promowania i uzasadniania,

wykorzystywanie wiedzy i narzędzi graficznych przy rozwiązywaniu problemów
z różnych dziedzin.

aktywność i postawa ucznia tj,
 przygotowanie do lekcji,
 praca na lekcji,
 odrabianie prac domowych (w tym zadań dodatkowych),
 przygotowanie pomocy dydaktycznych,
 udział w olimpiadach i konkursach graficznych
 udział w zajęciach dodatkowych,
 przestrzeganie zasad bhp i etyki użytkownika systemów informatycznych,
 inne zadania zlecone przez nauczyciela do wykonania.
2. Ocenianie uczniów.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi,
a zaproponowane przez niego rozwiązania pod względem algorytmicznym są oryginalne
i twórcze;
jest laureatem lub finalistą olimpiad i konkursów informatycznych;
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziane wymaganiami edukacyjnymi;
samodzielnie formułuje i uzasadnia opinie i sądy na podstawie posiadanych wiadomości;
samodzielnie formuje problemy badawcze i proponuje sposoby ich rozwiązań;
stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
posiada niepełny zakres wiadomości i umiejętności;
stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych;
wykorzystuje różnorodne źródła informacji, w tym elektroniczne we własnej pracy.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
wykazuje się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów;
posługuje się poprawną terminologią zawodowa\a;
potrafi rozwiązać zadania o średnim stopniu trudności;
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
wykazuje znajomość podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów, ale nie dokonuje
samodzielnie ich analizy;
wykazuje brak umiejętności uogólniania i wnioskowania;
terminologię stosuje sporadycznie, często błędnie.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie spełnia kryteriów dotyczących stopnia dopuszczającego, co uniemożliwia mu kontynuację
nauki.
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3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej.
a) Ocenienie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć w danym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem
wyników z prac kontrolnych.
b) Decyzję o sposobie wystawienia oceny semestralnej i rocznej (z ocen cząstkowych)
podejmuje nauczyciel. Może ona być ustalona z zastosowaniem średniej ważonej lub
w inny sposób przedstawiony uczniom przez nauczyciela.
Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
4. Sposoby badania osiągnięć uczniów i rodzaje narzędzi do tego służących
a) Formy i zasady
Kategoria
Mnożnik
Forma
Zasady
oceny
oceny
Pisemne, komputerowe, ustne, inne
 obejmuje materiał z aktualnie realizowanego
działu programowego
prace domowe;
zadania
 częstotliwość – z lekcji na lekcję lub
długoterminowa w miarę potrzeb
 jest obowiązkowa
prezentacje niższej np. prezentacje mniejsze, przygotowywane
kategorii
samodzielnie lub w grupach
samodzielnie sporządzana w czasie zajęć;
z samodzielnie przygotowanymi materiałami,
notatka
będącymi wynikiem poszukiwań materiałów na
zadany temat z różnych źródeł itp.
aktywność:
 bieżąca
 dyskusja
 praca w grupach
I
1
nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów
 udział w
(zarówno pozytywną, jak i negatywną),
sesjach,
wystawiając im oceny 1 – 6 lub plus/ y i minus/y
warsztatach,
konferencjach,
akcjach itp. pod
kierunkiem
nauczyciela
 inna
przygotowanie
schemat, plansza, gazetka, makieta, multimedia,
pomocy
gry edukacyjne i inne
dydaktycznych
udział w kole
zainteresowań,
uczestnicząc w zajęciach do końca danego
zajęciach
semestru ucznia otrzymuje oceny 4 – 6,
dodatkowych
w zależności od pracy i aktywności
prowadzonych
przez nauczyciela
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II

III

IV

 Obejmuje materiał z aktualnie realizowanego
działu.
 Zapowiedziana (więcej niż 3 ostatnie lekcje),
niezapowiedziana (3 ostatnie lekcje).
 Czas pisania – do 30 minut.
krótka praca
 Częstotliwość – od 2 do 8 w semestrze.
pisemna
 Sprawdzana w ciągu 7 dni.
(kartkówka)
 Uczeń nieobecny na lekcji podczas kartkówki
zapowiedzianej pisze ją na najbliższych
zajęciach.
 Poprawy nie przewiduje się, chyba że
nauczyciel zadecyduje inaczej.
prezentacje większe przygotowane samodzielnie
prezentacje
lub grupowo obejmujące większy zakres
wyższej kategorii
materiału
 Obejmuje materiał z aktualnie zrealizowanego
działu programowego (więcej niż 3 ostatnie
lekcje).
odpowiedź ustna
lub przy
 Częstotliwość – w miarę możliwości każdy
komputerze
uczeń co najmniej raz w roku szkolnym.
 Poprawy nie przewiduje się, chyba że
nauczyciel zadecyduje inaczej.
 Obejmuje materiał działu programowego lub
części działu.
 Czas pisania 1 lub 2 godziny lekcyjne.
 Termin ustalony z 1 – tygodniowym
praca pisemna z
wyprzedzeniem.
zakresu jednego
 Sprawdzana w ciągu 14 dni.
działu
tematycznego lub  Częstotliwość – od 2 do 5 w semestrze.
 Każdy uczeń ma obowiązek napisania
jego części
sprawdzianu, w przypadku nieobecności uczeń
powinien napisać sprawdzian w drugim
terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 Uczeń ma prawo do poprawy oceny
w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 Obejmuje materiał realizowany w semestrze,
roku szkolnym, całym lub części cyklu
kształcenia.
praca pisemna z
zakresu większego  Czas pisania – 1 lub 2 godziny lekcyjne
niż jeden dział
(matury próbne zgodnie z wytycznymi MEN).
tematyczny:
 Termin ustalony z 1 – tygodniowym
wyprzedzeniem.
 sprawdzian
diagnostyczny
 Sprawdzana w ciągu 14 dni.
(semestralny lub  Częstotliwość w zależności od potrzeb
roczny)
i możliwości.
 próbny arkusz
 Każdy uczeń ma obowiązek napisania
maturalny
sprawdzianu, w przypadku nieobecności uczeń
 i inna
powinien napisać sprawdzian w drugim
terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 Poprawy ocen nie przewiduje się.

2

3

4
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Projekt graficzny

 Praca koncepcyjna

4

ocena śródroczna
za I semestr

ocena śródroczna za I semestr wpisywana do
ocen cząstkowych w II semestrze dla nowego
ucznia przychodzącego z innej szkoły

4

Olimpiady przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne kategorii A, B i C oraz
konkursy: Ocenę i jej wagę ustala nauczyciel w zależności od rangi konkursu lub olimpiady.
b) Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy
to zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów).
5. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce
 każdy uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałej
części realizowanego materiału nauczania;
 każdy uczeń ma prawo do udziału w zajęciach dodatkowych i kołach przedmiotowych
organizowanych przez nauczyciela;
 każdy uczeń ma prawo do udziału w konsultacjach indywidualnych lub zbiorowych
w terminach ustalonych przez nauczyciela.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RYSUNKU ARCHTEKTONICZNEGO
Nowatorski program przedmiotu Rysunek Architektoniczny jest realizowany w klasach I , II
oraz III Liceum w wymiarze trzech godzin tygodniowo.
Nauczanie odbywa się według programu autorskiego Piotra Koda.
Program autorski ma na celu:
- Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na uczelniach wyższych artystycznych
i technicznych
- Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi architektury i prawidłowego
budowania perspektywy i zachowania proporcji
- Zapoznanie z ogólnymi zasadami rysunku technicznego i omówienie szczegółowych
wytycznych w rysunkach architektonicznych
- Analiza budowania prawidłowych proporcji w rysunku postaci i nauka właściwego
komponowania rysunku na arkuszu
- Rysunek artystyczny wraz z nauką prawidłowego cieniowania różnych faktur materiałów
- Nauka pracy w grupie podczas projektowania architektonicznego
Główne obszary diagnozowane obejmują:
 wiedzę z zakresu architektury i prawidłowego budowania perspektywy
 umiejętności pracy z różnymi technikami plastycznymi oraz właściwy ich dobór
w stosunku do tematyki
 udział w konkursach oraz organizowania wystaw indywidualnych i zbiorowych
 umiejętność organizacji pracy osiągnięć grupie
Ocena osiągnięć i stopień zaawansowania rysunku przedmiotowego będzie oceniany na
podstawie :
- bieżącej obserwacja pracy uczniów w czasie lekcji
- zaangażowania w wykonywane prace podczas lekcji
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- umiejętność pracy w grupie
- przegląd prac wykonanych podczas semestru ( w formie teczki rysunkowej ucznia, która
pozwoli ocenić progres umiejętności rysunkowych)
- prace indywidualne wykonane poza lekcjami
Kryteria oceny podczas pracy na zajęciach:
- zgodność pracy z założonymi tematami
- czynny udział i zaangażowanie w pracę na lekcji
- umiejętność posługiwania się różnymi technikami rysunkowymi
- systematyczność pracy
- ocena podsumowująca semestr, tzw. przegląd teczek.
Postawa ucznia na lekcji nagradzana jest plusami (3 plusy ocena bardzo dobra).
Ocenianie uczniów zawsze uwzględnia sytuacje losowe i
zdrowotne oraz możliwości psychofizyczne ucznia (jego wkład pracy i wysiłek włożony
w wykonanie danego zadania).
Ocenianie uczniów:
Ocenę celującą w systemie semestralnym i rocznym otrzymują uczniowie, którzy:
- opanowali pełny zakres wiadomości i umiejętności wykraczające poza przewidziane
wymagania edukacyjne
- uczniowie samodzielnie realizują zadanie,
- prace, w pełni odpowiadają założonym celom,
- prace mają szczególne walory artystyczne,
- uczniowie przejawiają szczególną inwencję twórczą,
- uczniowie wyjątkowo zdolni artystyczne,
- uczniowie bardzo aktywni twórczo również poza pracownią, których zainteresowanie
dziedziną sztuki i architektury.
Ocenę bardzo dobrą w systemie semestralnym i rocznym otrzymują uczniowie, którzy:
- wykazują się szczególną kreatywnością i zaangażowaniem w projekt
- zawsze podejmują zadanie,
- prace w pełni odpowiadają założonym tematom
Ocenę dobrą w systemie semestralnym otrzymują uczniowie, którzy:
- podejmują zawsze zadanie
- realizacja tematu jest na wysokim poziomie zaangażowania
- prawidłowo rozwiązują postawiony problem .
- umiejętnie i bezproblemowo pracują w grupie;
- wykazują w dużym stopniu kreatywność w pracy nad projektem
Ocenę dostateczną w systemie semestralnym otrzymują uczniowie, którzy:
- podejmują prawie wszystkie zadania,
- praca realizuje niektóre z założonych celów,
- bezproblemowo pracują w grupie.
Ocenę dopuszczającą w systemie semestralnym i rocznym otrzymują uczniowie, którzy:
- podejmują niektóre zadania, ale w sposób niewystarczający,
- nie stosują się do uwag nauczyciela
- w projekcie grupowym, nie wykazują zaangażowania
Ocenę niedostateczną w systemie semestralnym i rocznym otrzymują uczniowie, którzy nie
oddali większości prac, bądź prace te całkowicie nie spełniają założeń kryteriów oceny.
Uczniowie którzy nie uczestniczyli w zajęciach bez uzasadnionej przyczyny.
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Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny, wzór na podstawie którego wyliczana
jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje między tą średnią a oceną
podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych Kryteriach Oceniania.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RYSUNKU TECHNICZNEGO KOMPUTEROWO
1. Na lekcji ocenie podlegają:
 wiadomości i umiejętności wynikające z obowiązującej Podstawy Programowej
Kształcenia Ogólnego określonej w odrębnych przepisach oraz realizowanego w IV LO
programu nauczania rysunku technicznego - komputerowego, a w szczególności:
- znajomości i rozumienia podstawowych pojęć, metod, narzędzi i procesów
związanych z programem AutoCAD,
- stosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych,
- stosowania metod badawczych do rozwiązywania problemów;
 aktywność i postawa ucznia:
 praca na lekcji,
 przestrzeganie zasad bhp i etyki użytkownika systemów informatycznych,
 inne zadania zlecone przez nauczyciela do wykonania.
2. Ocenianie uczniów.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi,
a zaproponowane przez niego rozwiązania zadań są oryginalne i twórcze;
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziane wymaganiami edukacyjnymi;
samodzielnie formułuje i uzasadnia opinie i sądy na podstawie posiadanych wiadomości;
samodzielnie formuje problemy badawcze i proponuje sposoby ich rozwiązań;
stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
posiada niepełny zakres wiadomości i umiejętności;
stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych;
wykorzystuje różnorodne źródła informacji, w tym elektroniczne we własnej pracy.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
wykazuje się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów;
posługuje się poprawną terminologią techniczną;
potrafi rozwiązać zadania o średnim stopniu trudności;
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
wykazuje znajomość podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów, ale nie dokonuje
samodzielnie ich analizy;
wykazuje brak umiejętności uogólniania i wnioskowania;
terminologię techniczną stosuje sporadycznie, często błędnie.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie spełnia kryteriów dotyczących stopnia dopuszczającego.
3. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej.
a) Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe w kategoriach zamieszczonych w tabeli pkt. 4.
Ocenę semestralną/roczną oblicza się jako średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych.
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Normy procentowe przy zamianie punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki, wzór
na podstawie którego wyliczana jest średnia ważona ze wszystkich ocen oraz relacje
między tą średnią a oceną podsumowującą (śródroczną/roczną) opisane są w Szkolnych
Kryteriach Oceniania.
b) Nauczyciel może wystawić ocenę podsumowującą wyższą niż wynika ze średniej
ważonej.
4. Sposoby badania osiągnięć uczniów i rodzaje narzędzi do tego służących
a) Formy i zasady
Kategoria
oceny

I

II

III

Forma

Zasady

aktywność:
 bieżąca
 dyskusja
 praca w grupach
nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów
 udział
(zarówno pozytywną, jak i negatywną),
w sesjach,
wystawiając im oceny 1 – 6 lub plus/y i minus/y
warsztatach,
konferencjach,
akcjach itp. pod
kierunkiem
nauczyciela
 inna

Mnożnik
oceny

1

przygotowanie
pomocy
dydaktycznych

schemat, plansza, gazetka, makieta, multimedia,
gry edukacyjne i inne

krótka praca na
komputerze

 Obejmuje materiał z aktualnie realizowanego
działu.
 Sprawdzana w ciągu 7 dni.
 Poprawy nie przewiduje się, chyba że nauczyciel
zadecyduje inaczej.
 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności
pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez
możliwości poprawy.

2

praca na
komputerze
z zakresu jednego
działu
tematycznego lub
jego części

 Obejmuje materiał działu programowego lub
części działu.
 Termin ustalony z 1 – tygodniowym
wyprzedzeniem.
 Sprawdzana w ciągu 14 dni.
 Każdy uczeń ma obowiązek napisania
sprawdzianu, w przypadku nieobecności uczeń
powinien napisać sprawdzian w drugim terminie
wyznaczonym przez nauczyciela.
 Uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie
ustalonym przez nauczyciela.
 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności

3
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pracy („ściąganie”) uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.

b) Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to
zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów).
5. Sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce
 każdy uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałej
części realizowanego materiału nauczania;
 każdy uczeń ma prawo do udziału w konsultacjach indywidualnych lub zbiorowych
w terminach ustalonych przez nauczyciela.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z SZACHÓW
SZACHY EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI – SZACHISTA LEPSZYM UCZNIEM
Innowacja nauczania podstaw gry w szachy na szczeblu ponadgimnazjalnym ma na celu:
1. ukazanie walorów szachów w aspekcie rozwoju procesów myślowych oraz zachowań
emocjonalnych i społecznych
2. przekonanie, że wykształcone dzięki szachom umiejętności analitycznego i strategicznego
myślenia, umiejętność i nawyk dostrzegania problemów, formułowania scenariuszy rozwoju
i podejmowania przemyślanych działań, zdolność myślenia wariantowego, odporność na stres,
wytrwałość w dążeniu do celu oraz inne, kształcone przez szachowe treningi pozytywne cechy
osobowości, znajdą praktyczną przydatność nie tylko w przyszłym zawodzie, ale będą mieć
istotny wpływ na bieżące oceny szkolne.
Główne obszary diagnozowane obejmują:
1. wiedzę przedmiotową (teoria gry)
2. umiejętności przedmiotowe (gra praktyczna)
3. umiejętności kluczowe (samokształcenia, komunikowania się, samodzielnego
podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów w sposób twórczy)
4. udział w turniejach wewnętrznych (mistrzostwa klasy, szkoły)
5. reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych (Liga szkolna, Licealiada)
6. współzawodnictwo z zachowaniem zasady „fair play”
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
1. Bieżąca obserwacja pracy uczniów w czasie lekcji, która obejmuje:
ich samodzielność, zaangażowanie, aktywność i zachowanie
2. Prace kontrolne (testy, sprawdziany, sparingi) – 2 w semestrze zgodnie z treściami nauczania,
przewidzianymi w programie danej klasy
3. Wypowiedzi ustne, dotyczące teorii gry (zgodnie z treściami nauczania dla danej klasy)
4. Kartkówki (do 10 min.) – 2 w semestrze, weryfikujących wiedzę z ostatnich 2 lub 3 lekcji
5. Prace domowe
6. Ranking szachowy, obliczany za pomocą programu Chess Arbiter Pro

116

Sposoby oceniania:
Sprawdziany wiadomości, testy, kartkówki (z wyłączeniem sparingów) oceniane są według
punktacji
0% - 39 % - ndst
40% - 50% - dop
51% - 69% - dst
70% - 84% - db
85% - 94% - bdb
95%-100% - cel
Postawa ucznia na lekcji nagradzana jest plusami (6 plusów – ocena celująca).
Ocenianie uczniów zawsze uwzględnia sytuacje losowo-zdrowotne oraz możliwości
psychofizyczne ucznia (jego wkład pracy i wysiłek włożony w wykonanie danego zadania).
Ocenianie uczniów:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności gry w szachy przewidzianych
wymaganiami edukacyjnymi
2. jego osiągnięcia wyraźnie wskazują na szczególne zainteresowanie szachami:
- jest medalistą mistrzostw szkoły (miejsca I-III) lub szachowym mistrzem klasy
- reprezentuje szkołę w rozgrywkach sportowych szczebla ponadgimnazjalnego i zdobywa
punkty (Licealiada i Szachowa Liga Szkolna)
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności gry w szachy przewidziany wymaganiami
edukacyjnymi
2. potrafi zoperacjonalizować konkretne działania na szachownicy „planuje – działa – zwycięża”
3. potrafi wykorzystać technologię informatyczną (programy szachowe, bazy danych, Internet) w
celu zdobywania informacji
4. jest wzorem zachowań prospołecznych
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1. posiada niepełny zakres wiadomości z teorii szachów i umiejętności gry przewidziany
wymaganiami edukacyjnymi
2. rozwiązuje kombinacje szachowe i czyni systematyczne postępy
3. chętnie uczestniczy w sparingach, a po przegranej partii doszukuje się przyczyny porażki
4. przestrzega zasadę „fair play”
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1. wykazuje się znajomością podstawowej terminologii szachowej
2. potrafi zgodnie z zasadami rozegrać partię szachów, jednak wykazuje brak umiejętności
syntetycznych i myślenia wariantowego
3. zna warunki wykonywania prawidłowej roszady
4. rozwiązuje zadania taktyczne o umiarkowanym stopniu trudności
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1. wykazuje znajomość podstawowych pojęć szachowych (szach-mat-pat; promocja piona)
2. potrafi prawidłowo poruszać się figurami na szachownicy
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3. potrafi pod kierunkiem nauczyciela rozegrać partię szachów
4. samodzielnie rozwiązuje zadnia z prostymi matami w 1 posunięciu
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1. nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności programowych uniemożliwiających
prawidłowe rozegranie partii szachów
2. nie jest zainteresowany tematyką zajęć i nie przejawia żadnej aktywności
Ocenę semestralną wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych
w ciągu semestru.
W ocenie końcowej uwzględnia się dodatkowo sportowe osiągnięcia ucznia.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII
Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.
W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem
duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.
W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich
zapotrzebowanie lub, gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
4. Mobilizacja do dalszej pracy.
5. Stymulacja motywacji.

1.
2.
3.
4.

Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie
kształcenia).
Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym czasie od zakończenia
procesu).

Metody kontroli i oceny:
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia
praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy
pomocy zróżnicowanych zadań testowych).
Sposoby oceniania:
Wartościowanie w kanale niewerbalnym i werbalnym: gestem, słowem, mimiką, stopniem.
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
2. Zainteresowanie przedmiotem.
3. Stosunek do przedmiotu.
4. Pilność i systematyczność.
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
6. Postawa ludzka i chrześcijańska.
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Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także
wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań,
motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za
swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności
postępowania z przyjętą wiarą.
Ocenie podlegają:
1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy
jednostki lekcyjne, zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki – zakres ich
materiału obejmuje nie więcej nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał
podstawowy. Kartkówka sprawdzana jest w ciągu 7 dni. Pisemne prace kontrolne są
do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie.
2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
5. Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas
odpowiedz ustnej lub pisemnej.
6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz na
semestr kompleksowa ocena zeszytu.
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane
w kartach obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii.
8. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
9. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
10. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych
o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział
w konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną.
11. Inne możliwości wskazujące możliwości oceniania.
Ocenianie różnych form aktywności:
Ocenianie wszelkich form aktywności ma służyć motywowaniu uczniów do maksymalnej
pracy w szkole.
Aktywność na lekcji jest premiowana ocenami lub plusami, przy czym uczeń nie może
otrzymać oceny niższej, niż „dobry”. Za każdy poprawnie wykonany pisemnie lub ustnie
przykład, zdanie, przekształcenie, krótką wypowiedź uczeń otrzymuje plus (+). Za trzy plusy
można otrzymać ocenę dobrą lub stara się o następny plus. Cztery plusy oznaczają ocenę bardzo
dobrą za aktywność.
„Bardzo dobry” można również otrzymać za dłuższą wypowiedź ustną /na ochotnika/
w trakcie lekcji, nawet, jeżeli zawierała drobne, nie utrudniające zrozumienia błędy, o ile była
rzeczowa.
„Dobry” można otrzymać za podobną wypowiedź, jednak w tej dopuszczalne są pojedyncze
błędy utrudniające zrozumienie.
Jeżeli wypowiedź nie kwalifikuje się do wyżej wymienionych ocen, a zasługuje na docenienie,
uczeń otrzymuje dwa plusy.
Oceny za odpowiedź „na ochotnika” są podwyższone o ½ stopnia. Najniższą oceną
wstawioną do dziennika może być „dostateczny +”, pod warunkiem, że uczeń ją akceptuje.
Szczególnie premiowane są prace długoterminowe /referaty/ i specyficzne, np. inscenizacja
lub projekty. Te ostatnie są produktami współpracy w grupie. Oceniane w nich są:
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Lp.
1.

2.

3.

KATEGORIA
- jakość wykonywanej
pracy /dotyczy również
referatu/
- wkład w pracę grupy

BARDZO DOBRY
Praca wartościowa
merytorycznie.

DOBRY
Praca z drobnymi błędami
rzeczowymi.

Bardzo duży; uczeń dąży do Pozytywny; uczeń
poprawienia wkładu innych. wykonuje swoją pracę
przed czasem.
- umiejętność współpracy Uczeń jest otwarty na
Uczeń dąży do
propozycje innych i dba o
kompromisu.
porozumienie w grupie.
Ilość ocen:

W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi, co najmniej trzy oceny
cząstkowe.
Poprawianie oceny:
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością
poprawiania. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się
bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub końcowej. Przeprowadza się je
według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela
religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.
Klasyfikacja:
Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, 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 edukacji.
Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:
Ocena nie będzie miała ściśle charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący
wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego)
z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich przejmie formę
wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym. Ważnym elementem w
integralnej ewaluacji katechizowanego ma jego ewangeliczne świadectwo paschalnej wiary.
Nauczyciel religii może posiłkować się wyliczeniem oceny śródrocznej i rocznej wg wzoru
średniej ważonej, zawartego w Kryteriach Oceniana Uczniów w IV LO w Białymstoku, biorąc
pod uwagę przyjęte zasady PZO.
Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy, co
najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcowej o jeden stopień. Za
udział w olimpiadzie na szczeblu centralnym uczeń otrzymuje ocenę końcową celującą: w
danym roku szkolnym, jak również, gdy był finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej
szczebla centralnego w klasie niższej.
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Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie
ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów
OCENA NIEDOSTATECZNA
Katechizowany:
- Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.
- Wykazuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.
- Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętności wyjaśnienia
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 lekcję.
- Lekceważy przedmiot.
- Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.
- Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.
- Opuszcza lekcję religii.
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę
niedostateczną.
2. Wymagania konieczne:
Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ
Katechizowany:
- Opanował konieczne pojęcia religijne.
- Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe.
- Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.
- Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.
- Brak mu podstaw 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.
- Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.

3. Wymagania podstawowe:
Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ
Katechizowany:
- Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.
- Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.
- Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, 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.
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Cechuje go mała kondensacja wypowiedzi.
Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.
W zeszycie ucznia są sporadyczne braki notatek, prac domowych.
Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowaniem
przedmiotem.
Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną.

4. Wymagania rozszerzające:
Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ
Katechizowany:
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.
- Opanował materiał programowy.
- 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 dobra znajomością pacierza.
- W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.
- Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta
z nich.
- Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.
- Jest zainteresowany przedmiotem.
- Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
- Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.
- Stara się być aktywnym podczas lekcji.
- Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.
5. Wymagania dopełniające:
Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ
Katechizowany:
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.
- Opanował pełen zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem
nauczania religii.
- Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.
- Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska
bez ingerencji nauczyciela.
- Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji
nauczyciela.
- Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.
- Cechuje go pełna znajomość pacierza.
- Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
- Aktywnie uczestniczy w religii.
- Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.
- Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
- Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.
- Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.
- Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.
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6. Wymagania ponadprogramowe:
Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ
Katechizowany:
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
- Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego
poziomu edukacji.
- Prezentuje 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 poza lekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne,
pomoce katechetyczne itp.
- Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
- Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie
budzi żadnych zastrzeżeń.
- Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.
- Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.
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