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CZĘŚĆ I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Szkolny system oceniania dotyczy zachowania, wszystkich przedmiotów obowiązkowych i 

dodatkowych, z wyjątkiem religii i etyki. 

2. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy. 

 

§ 2 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i 

realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

 

§ 3 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tych zakresach; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

e) ustalanie  rocznych  ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
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CZĘŚĆ II 

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE 

Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

§ 4  

Formułowanie wymagań edukacyjnych 

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują w formie pisemnej Przedmiotowe Systemy 

Oceniania (zwane dalej PSO), obejmujące wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposoby sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele zapoznają uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz PSO. 

3. Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 5 

Ocenianie bieżące 

 

1. Szkoła przyjmuje następujące rodzaje oceniania: 

a) ocenianie diagnozujące  (wynik procentowy) – oparte na informacjach zebranych przed 

rozpoczęciem nauki, służące nauczycielowi do planowania pracy i wyboru właściwej strategii 

nauczania; 

b) ocenianie sumujące, które ma na celu stwierdzenie, w jakim stopniu osiągnięcia uczniów  i klas 

odpowiadają założonym celom dydaktycznym szkoły i standardom wymagań egzaminacyjnych; 

c) ocenianie kształtujące  - jest informacją zwrotną udzielaną uczniowi w trakcie procesu nauczania. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Ocenianie jest systematyczne - pierwsza ocena nie może pojawić się później niż w połowie 

października i odpowiednio w II okresie - na początku marca. 

4. Oceny bieżące sumujące z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala się według skali: 

 

Ocena 
Wartość  liczona przez 

dziennik internetowy 

6 6,0 

5+ 5,5 

5 5,0 

5- 4,7 

4+ 4,5 

4 4,0 

4- 3,7 

3+ 3,5 

3 3,0 

3- 2,7 

2+ 2,5 

2 2,0 

2- 1,7 

1+ 1,5 

1 1,0 
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5. Nauczyciele mogą zrezygnować ze stawiania plusów i minusów w następujących sytuacjach: 

a) przy ocenianiu innych niż pisemne form pracy uczniów, 

b) w przypadku oceniania form pisemnych, jeśli system punktowy danej pracy nie pozwoli na 

wykorzystanie skali, o której mowa w punkcie 4.  

 

6. Jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej, kartkówce, nie oddał pracy długoterminowej w 

wymaganym terminie z powodu nieobecności, to w dzienniku elektronicznym nauczyciel wpisuje 

symbol „bz”. 

7. Jeżeli uczeń w przeciągu trzech tygodni od daty sprawdzianu, na zasadach określonych przez 

nauczyciela w PSO, przystąpi do sprawdzianu lub innej ocenianej formy pracy, nauczyciel wpisuje 

uzyskaną przez ucznia  ocenę obok symbolu „bz”, np. [bz/4]. 

8. W wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba, udział w konkursach) nauczyciel ustala z uczniem 

dodatkowy termin umożliwiający mu uzyskanie oceny za daną formę pracy. 

9. Jeżeli uczeń nie  przystąpi do sprawdzianu lub innej ocenianej formy pracy,  obok symbolu „bz” 

nauczyciel wpisuje „0” z wagą odpowiadającą danej formie pracy, np. [bz/0]. 

10. Uczeń ma prawo w ciągu okresu zgłosić bez konsekwencji nieprzygotowanie do zajęć zgodnie z 

zasadami ustalonymi przez nauczycieli w PSO. 

11. Uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania do zapowiedzianych przez nauczyciela form sprawdzania 

jego osiągnięć. 

12. Nieprzygotowanie, które uczeń zgłasza na początku lekcji, nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

elektronicznym, używając symbolu „np”. 

13. Za każde nieprzygotowanie powyżej  limitu ustalonego w PSO, uczeń otrzymuje ocenę   niedostateczną 

z wagą 1. 

 

§ 6 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

a) pisemne prace klasowe/sprawdziany,  

b) sprawdziany kompetencji, sprawdziany dyrektorskie i matury próbne, 

c) prace testowe (testy nauczycielskie i standaryzowane), 

d) kartkówki, 

e) wypracowania, 

f) pisemna analiza źródeł historycznych, 

g) wypowiedzi ustne, 

h) prace domowe, 

i) praca na lekcji, 

j) praca w grupie, 

k) aktywność na lekcji, 

l) uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, 

m) przygotowanie i wygłoszenie referatu, prezentacji, itp., 

n) prace projektowe, 

o) prace e-learningowe, 

p) „pilność i aktywność” (waga oceny - 3). 

2. Poszczególnym formom oceniania przypisuje się wagi od 1 do 3, zgodnie z ustaleniami w  

Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

3. Wyniki sprawdzianów kompetencji nie mają wpływu na ocenę śródroczną i roczną. 

4. Poszczególne zespoły przedmiotowe określają, wynikające ze specyfiki przedmiotu i jego wymiaru 

godzin, formy i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym okresie, przy czym liczba ocen 

nie może być mniejsza niż trzy. 

5. Każdej formie oceniania ustalonej w PSO powinna odpowiadać przynajmniej jedna ocena cząstkowa 

dla każdego ucznia. 
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§ 7 

Informowanie o pracach klasowych/sprawdzianach oraz  ich ocenianie 

 

1. O terminie pracy klasowej nauczyciel informuje klasę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz 

dokonuje odpowiedniego wpisu w terminarzu w dzienniku internetowym.  

2. Nauczyciel informuje uczniów o zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych na pracy 

klasowej/sprawdzianie. 

3. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

4. W ciągu tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, a w ciągu dnia – jedną.  

5. W dniu, w którym jest praca klasowa,  uczeń może pisać maksymalnie dwie kartkówki. 

6. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace klasowe/sprawdziany/kartkówki  w ciągu dwóch  tygodni. 

7. Sprawdzone i ocenione prace klasowe/sprawdziany nauczyciel omawia z uczniami w klasie i 

przechowuje w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego. 

8.  Na prośbę ucznia nauczyciel uzasadnia ustnie wystawioną ocenę.  

9. Ocenianie  prac klasowych/sprawdzianów. 

 

 Ustala się następujące normy procentowe na poszczególne oceny szkolne z pisemnych form oceniania 

(przy uwzględnieniu § 5 pkt. 5b)  

 

  0% - 29%  niedostateczny 

30% - 33%  niedostateczny z plusem 

34% - 38%  dopuszczający z minusem 

39% - 44%  dopuszczający 

45% - 49%  dopuszczający z plusem 

50% - 54%  dostateczny z minusem 

55% - 64%  dostateczny 

65% - 69%  dostateczny z plusem 

70% - 73%  dobry z minusem 

74% - 80%  dobry 

81% - 84%  dobry z plusem 

85% - 87%  bardzo dobry z minusem 

88% - 92%  bardzo dobry 

93% - 95%  bardzo dobry z plusem 

96% - 100%  celujący 

 

10. Obecność ucznia na sprawdzianach badających kompetencje i osiągnięcia edukacyjne z danych 

przedmiotów (sprawdziany kompetencji, dyrektorskie i matury próbne) jest obowiązkowa.  

11. Uczniom nieobecnym na sprawdzianach wymienionych w punkcie 10 przewodniczący zespołu 

przedmiotowego wyznacza jeden dodatkowy termin.  

 

§ 8 

Poprawianie prac klasowych/sprawdzianów 

 

1. Uczeń ma prawo poprawić tylko ocenę z wagą „3”, zgodnie z zasadami ustalonymi w PSO.  

2. W sytuacjach uniemożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu w celu poprawienia ocen na zajęciach 

lekcyjnych poprawianie sprawdzianów odbywa w czasie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 

3. W wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba) nauczyciel może wyznaczyć inny niż określony w 

PSO termin poprawy. 

4. Uczeń może tylko raz poprawiać daną pracę klasową.  
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5. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w pierwszym terminie, traci możliwość poprawy oceny 

uzyskanej w dodatkowym terminie. Nie dotyczy to uczniów, którzy w dniu sprawdzianu zostali 

oddelegowani do zadań związanych z reprezentowaniem szkoły. 

6. Uczeń, któremu nauczyciel udowodnił niesamodzielność pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną oraz  

nie ma możliwości poprawienia oceny.  

7. Nie poprawia się sprawdzianów dyrektorskich i matur próbnych. 

8. Nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym  ocenę otrzymaną przez ucznia z pracy klasowej, a 

obok ocenę uzyskaną z poprawy pracy w jednym nawiasie kwadratowym (przykładowy zapis [1,3]).  

9. Obie oceny: poprawiana i poprawiona mają wagę 3 i liczą się do średniej śródrocznej i rocznej. 

 

§ 9 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

1. Klasyfikacja uczniów odbywa się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: 

a) klasyfikacja śródroczna,  

b) klasyfikacja roczna. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania,  zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

4. W wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczeń otrzymuje stopnie szkolne z poszczególnych 

przedmiotów wyrażone według następującej skali: 

 

Stopień Skrót literowy Ocena cyfrowa 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel danego przedmiotu, a 

ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. 

6. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną otrzymanych ocen. 

7. Ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych. 

8. Zależność między średnią ważoną a oceną klasyfikacyjną jest następująca: 

 

1,0 - 1,69  -  niedostateczny 

1,70 - 2,59  -  dopuszczający 

2,60 - 3,59  -  dostateczny 

3,60 - 4,59  -  dobry 

4,60 - 5,59  -  bardzo dobry 

5,60 - 6,00  -  celujący 

 

9. Najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani poinformować uczniów o 
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przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca - o przewidywanej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciel podaje uczniowi podczas zajęć 

oraz wpisuje do dziennika elektronicznego. 

11. Wystawiona ocena klasyfikacyjna może być niższa lub wyższa od przewidywanej. 

12. Na prośbę ucznia nauczyciel uzasadnia ustnie, w czasie zajęć edukacyjnych, wystawioną ocenę 

klasyfikacyjną. 

13. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem. 

 

 

§ 10 

Sposoby informowania rodziców bądź opiekunów  

o postępach i osiągnięciach uczniów 

 

1. Podstawowym narzędziem informowania rodziców o bieżących  postępach i osiągnięciach uczniów jest 

dziennik internetowy. 

2. Rodzice są również informowani  o postępach i osiągnięciach uczniów  na zebraniach w terminach 

określonych przez Dyrektora Szkoły lub wychowawcę oraz podczas spotkań indywidualnych z 

wychowawcą lub nauczycielem.  

3. Na prośbę  rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie, podczas zebrań lub 

indywidualnych kontaktów, wystawione oceny bieżące i klasyfikacyjne. 

4. Sprawdzone i ocenione prace mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) na 

ich prośbę. 

5. Najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani poinformować rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a 

wychowawca - o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Formy przekazywania informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych: 

a) podanie uczniowi podczas zajęć przewidywanej oceny klasyfikacyjnej, 

b) wpis oceny do dziennika elektronicznego, 

c) wychowawca przekazuje rodzicom informację na piśmie podczas  zebrania lub spotkania 

indywidualnego, a rodzic (opiekun prawny) potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie tego 

faktu do wiadomości, 

d) jeżeli rodzice są nieobecni na zebraniu/spotkaniu indywidualnym, nauczyciel wysyła przez 

dziennik internetowy wiadomość o wystawieniu przewidywanych  ocen klasyfikacyjnych i 

zobowiązuje rodzica do zapoznania się z nimi, 

e) podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) informacje o przewidywanych  dla ucznia 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

przechowywane są w dokumentacji szkoły  do końca danego roku szkolnego. 

 

§ 11 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Nieobecność ucznia przekraczająca połowę czasu przeznaczonego na zajęcia  z danego przedmiotu 

może być podstawą do nieklasyfikowania z tego przedmiotu. 

2. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określone są w Statucie Szkoły: rozdz. VII, § 41, 

ust. 6. 

3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia. 
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§ 12 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego reguluje Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 

2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania (...) ze zmianami określonymi w Rozporządzeniu 

MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

 

§ 13 

Warunki i tryb uzyskania wyższej  niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

1. Uczeń, po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie, może zwrócić się z prośbą do nauczyciela (w 

wyjątkowej sytuacji – do Dyrektora) o poprawienie oceny na wyższą. 

2. Warunki możliwości poprawy: 

a) wszystkie godziny nieobecności na zajęciach, z których uczeń ubiega się o poprawę oceny, są 

usprawiedliwione, 

b) ocena śródroczna nie jest niższa od przewidywanej rocznej, 

c) średnia ważona ocen może być co najwyżej o 0,2 niższa od średniej ważonej przypisanej ocenie 

klasyfikacyjnej, o którą ubiega się uczeń, 

d) jeżeli uczeń znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (np. długotrwała choroba, 

problemy rodzinne itp.), nauczyciel może podjąć decyzję o złagodzeniu warunku, o którym mowa 

w punkcie 2c, po konsultacji z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym. 

3. Nauczyciel, po otrzymaniu prośby i sprawdzeniu warunków  wymienionych w punkcie 4, ustala z 

uczniem termin, sposób oraz formy poprawy oceny. 

4. Poprawianie oceny odbywa się podczas lekcji oddziału, do którego uczęszcza uczeń, chyba że 

uniemożliwia to forma sprawdzianu, wówczas nauczyciel wyznacza termin poza zajęciami lekcyjnymi 

ucznia. 

5. Nieprzystąpienie ucznia do poprawy w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia jest 

równoznaczne z jego odstąpieniem od poprawy oceny. 

 

§ 14 

Postępowanie w sytuacji wystawienia oceny niezgodnie z przepisami prawa 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Zgłoszenie może nastąpić w terminie do 7 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z prawem, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, 

która: 

a) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian w formie pisemnej i ustnej 

oraz ustala ocenę, 

b) w przypadku oceny zachowania – ustala roczną ocenę w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, 

c) sprawdzian, o którym mowa w podpunkcie a) przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 1; termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 

d) ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej wcześniej oceny, jest 

ostateczna (z wyjątkiem niedostatecznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być poprawiona 

w wyniku egzaminu poprawkowego). 
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§ 15 

Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych 

 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 

informacyjnej na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

3. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) zwalnia do końca etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego 

nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

§ 16 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne  do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

a) posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej  o potrzebie kształcenia 

specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, 

b) posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej  o potrzebie indywidualnego 

nauczania - na podstawie tego orzeczenia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,  

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w podpunktach a-c,  który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów. 

 

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej:   

a) na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu  

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po 

uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów),  

c) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.  

 

4. Wniosek, o którym mowa w punktach 3a-b, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Szkoły. 

Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem 

oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.  
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CZĘŚĆ III 

 

OCENIANIE ZACHOWANIA 

 

§ 17 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o:  

a) kryteriach oceniania zachowania;  

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

zachowania;  

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 18 

Kryteria oceniania zachowania 

 

1. Przyjmuje się następujące kryteria oceniania zachowania:  

 

Ocena wzorowa - uczeń przestrzega wszystkich norm szkolnych, nie zastosowano wobec niego żadnej 

konsekwencji (z wymienionych w Szkolnym Systemie Konsekwencji), jest sumienny i odpowiedzialny, 

wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest aktywny społecznie, godnie reprezentuje szkołę, zna i stosuje 

normy kultury, nie popełnia przewinień dyscyplinarnych i czynów karalnych, nie podejmuje zachowań 

ryzykownych związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych/alkoholu. 

 

Ocena bardzo dobra - uczeń przestrzega norm szkolnych, jest sumienny i odpowiedzialny, wywiązuje się z 

obowiązków szkolnych, godnie reprezentuje szkołę, zna i zazwyczaj stosuje normy kultury, nie popełnia 

rażących przewinień dyscyplinarnych i czynów karalnych, nie podejmuje zachowań ryzykownych 

związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych/alkoholu, jednak zastosowano wobec niego 

konsekwencję 1 określoną w SzSK (nierażące, jednostkowe przewinienie dyscyplinarne/niedotrzymanie 

terminu usprawiedliwienia nieobecności/5 godz. nieusprawiedliwionych). 

 

Ocena dobra – uczeń zazwyczaj przestrzega norm szkolnych, ale nie zawsze jest sumienny, stara się 

wywiązywać z większości obowiązków szkolnych, zna i zazwyczaj stosuje normy kultury, nie popełnia  

czynów karalnych, nie podejmuje zachowań ryzykownych związanych ze stosowaniem środków 

psychoaktywnych /alkoholu, jednak zastosowano wobec niego konsekwencję 2 lub 3 określoną w SzSK 

(nie zawsze pamięta o terminowym usprawiedliwianiu nieobecności, opuścił od 6 do 14 godzin 

nieusprawiedliwionych; zdarzyło mu się przewinienie dyscyplinarne - jednostkowe rażące lub nierażące, 

powtarzające się). 

 

Ocena poprawna – uczeń nie zawsze przestrzega norm szkolnych, nie zawsze jest sumienny, nie 

wywiązuje się z części obowiązków szkolnych, nie zawsze stosuje normy kultury, nie podejmuje zachowań 

ryzykownych związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych /alkoholu, jednak zastosowano 

wobec niego konsekwencję 4 lub 5 określoną w SzSK (mimo zastosowanych konsekwencji nadal nie 

pamięta o terminowym usprawiedliwianiu nieobecności, opuścił od 15 do 20 godzin nieusprawiedliwionych; 

popełnił powtarzające się przewinienie dyscyplinarne, popełnił czyn karalny ścigany z oskarżenia 

prywatnego lub czyn karalny ścigany na wniosek pokrzywdzonego). Uczeń podpisał kontrakt. 

 

Ocena nieodpowiednia – uczeń nie przestrzega norm szkolnych, jest niesumienny i nieodpowiedzialny, nie 

wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie przestrzega norm kultury, nie przestrzega warunków kontraktu, 

zastosowano wobec niego konsekwencję 6 lub 7 określoną w SzSK (mimo zastosowanych konsekwencji 
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nadal nie pamięta o terminowym usprawiedliwianiu nieobecności, opuszcza kolejne godziny 

nieusprawiedliwione; popełnił powtarzające się przewinienie dyscyplinarne, popełnił powtarzający się czyn 

karalny ścigany z oskarżenia prywatnego lub czyn karalny ścigany na wniosek pokrzywdzonego, otrzymał 

upomnienie lub naganę Dyrektora Szkoły). Uczeń nie podejmuje zachowań ryzykownych związanych ze 

stosowaniem środków psychoaktywnych / alkoholu. 

 

Ocena naganna – uczeń nie przestrzega norm szkolnych, jest niesumienny i nieodpowiedzialny, nie 

wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie przestrzega norm kultury, zastosowano wobec niego 

konsekwencję 8 lub 9 określoną w SzSK (mimo zastosowanych konsekwencji nadal nie pamięta o 

terminowym usprawiedliwianiu nieobecności, opuszcza kolejne godziny nieusprawiedliwione; popełnił 

powtarzające się przewinienie dyscyplinarne, popełnił powtarzający się czyn karalny ścigany z oskarżenia 

prywatnego lub czyn karalny ścigany na wniosek pokrzywdzonego, popełnił czyn karalny ścigany z urzędu). 

Uczeń podejmuje zachowania ryzykowne związane ze stosowaniem środków psychoaktywnych /alkoholu 

(posiada alkohol/narkotyk lub jest pod wpływem alkoholu/narkotyku). Uczeń został zawieszony w prawach 

ucznia na trzy dni, a w przypadku braku poprawy - skreślony z listy uczniów/przeniesiony do innej szkoły. 

 

Zastosowane wobec ucznia konsekwencje określone w SzSK a oceny zachowania 

brak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
wzorowe bardzo 

dobre 

dobre dobre poprawne poprawne nieodpowiednie nieodpowiednie naganne naganne 

 *wzorowe *bardzo 

dobre 

 *dobre  *poprawne    

*ocena podwyższona 

 

2. Ocena może być podwyższona: 

a) w przypadku ucznia z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami, wobec którego zastosowano 

konsekwencje określone w punktach 1,2,4, 6 SzSK; ocena zachowania może być podwyższona o 

jeden stopień ze względu na wyjątkowe osiągnięcia ucznia lub jego wyróżniającą postawę 

społeczną; decyzję podejmuje wychowawca klasy;  

b) kryteria łagodzące nie mogą być stosowane w przypadku popełnienia przez ucznia przewinień 

dyscyplinarnych, czynów karalnych czy podejmowania zachowań ryzykownych związanych ze 

stosowaniem środków psychoaktywnych/alkoholu. 

 

§ 19 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania 

 

1. Roczna oczna ocena zachowania może być podwyższona o jeden stopień w stosunku do oceny 

śródrocznej, o ile uczeń w drugim okresie przestrzega norm obowiązujących w szkole. 

2. Uczeń, po uzyskaniu informacji o przewidywanej  ocenie, może zwrócić się z prośbą do wychowawcy 

(w wyjątkowej sytuacji – do Dyrektora) o poprawienie oceny na wyższą, o ile spełnia warunki 

określone w § 18 punkt 2 a. 

 

§ 20 

1. Wobec ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły. 
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CZĘŚĆ IV 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA 
 

Wszystkie Przedmiotowe Systemy Oceniania zostały stworzone w oparciu o: 

 obowiązujące rozporządzenia MEN dotyczące zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

 Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Ponadpodstawowych,  

 aktualne Informatory o Egzaminie Maturalnym opracowane  przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, 

 podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN i przeznaczone do kształcenia ogólnego w 

szkołach ponadpodstawowych, 

 programy autorskie opracowane przez nauczycieli VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. 

 

 

I. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII 
 

 

Ogólne zasady oceniania 

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z obowiązującą skalą i zasadami określonymi w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  

 Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

 Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac 

uczniowskich, kartkówek, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, 

projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych i in. 

 Odpowiedź ustna – obejmuje do 3 ostatnich tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez 

nauczyciela zakresu materiału (poziom podstawowy); do 5 ostatnich tematów lekcyjnych 

(poziom rozszerzony)lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału. 

 Kartkówka – odpowiedź pisemna obejmująca do 3 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom 

podstawowy); do 5 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom rozszerzony), 

                  sprawdzająca systematyczność pracy ucznia i niewymagająca wcześniejszego 

                  zapowiadania.       

 Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześniej przez nauczyciela partii materiału, np. 

działu, zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem . 

        Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym. 

 Matura próbna-praca pisemna z określonej partii materiału, zapowiedziana z wyprzedzeniem co 

najmniej dwutygodniowym. Termin nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym 

 Ocena „za pilność i aktywność” . 

 

 Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona dłuższa niż 3 dni), 

powinien go napisać w terminie  i w formie uzgodnionej z nauczycielem w ciągu 3 tygodni. Jeżeli 

uczeń nie podjął próby napisania sprawdzianu w danym terminie, nauczyciel ma prawo egzekwować 

wiedzę na najbliższej lekcji po upływie ww. terminu. 

 W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność nieusprawiedliwiona lub 

usprawiedliwiona 1-3 dni) nauczyciel ma prawo, bez zapowiedzi i w wybranej przez siebie formie i 

terminie, sprawdzić przewidziane sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia. 

 Nie przewiduje się poprawiania kartkówek. 

 Nauczyciel przerywa sprawdzian lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że 

zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.  

 Stwierdzenie niesamodzielnej pracy jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z danej 

formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 
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 Uczeń ma prawo dwukrotnie w czasie semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumiane jest: niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak pracy 

domowej, brak zeszytu lub potrzebnych pomocy. Po przekroczeniu limitu uczeń każdorazowo 

otrzymuje ocenę niedostateczną za brak przygotowania do lekcji.  

 Za wykonanie dodatkowej pracy, np. wykonanie pomocy dydaktycznej, rozwiązanie zadania 

dodatkowego, zadania wykraczającego poza obowiązujący zakres materiału, uczeń może uzyskać 

ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Źle wykonana praca dodatkowa nie może stanowić 

podstawy do ustalenia oceny niepozytywnej.  

 Uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany problem z zakresu 

nowego materiału.  

 Niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być podstawą do 

wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z przedmiotu. 

 Udział w olimpiadach, konkursach jest oceniany adekwatnie do możliwości ucznia. 

 Przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę predyspozycje, możliwości intelektualne oraz 

wkład pracy ucznia.  

 Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej.  Warunki i 

tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych 

określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

Narzędzia, waga i częstotliwość pomiaru osiągnięć uczniów  

Liczba ocen uzyskana przez ucznia w ciągu semestru powinna wynosić co najmniej 4. Nauczyciel na 

początku roku szkolnego informuje uczniów o obowiązkowych formach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady wystawienia ocen semestralnych i końcoworocznych 

Przewidywana ocena semestralna i roczna wystawiana jest na miesiąc przed klasyfikacją. 

Ocena semestralna i końcoworoczna może być taka sama, wyższa lub niższa niż przewidywana. 

Narzędzia i formy pomiaru Waga Częstotliwość 

Sprawdzian (np. praca kontrolna, 

sprawdzian podsumowujący, sprawdzian 

dyrektorski i in.) 

3 

W zależności od zrealizowanego 

materiału i profilu klasy. 

Forma obowiązkowa. 

Matura próbna (dotyczy klas drugich i 

trzecich) 
3 W zależności od potrzeb. 

Kartkówka 1,2 

W zależności od zrealizowanego 

materiału, na bieżąco. 

Forma obowiązkowa. 

Odpowiedź ustna 1,2 

W zależności od zrealizowanego 

materiału i profilu klasy, na 

bieżąco. 

Praca domowa (również w formie zdalnej 

na platformie e-learningowej szkoły) 
1,2 

Na bieżąco. 

Forma obowiązkowa. 

Inne formy (np. prace nadobowiązkowe, 

wykonanie pomocy dydaktycznych, udział 

w konkursach, prace w grupach, zeszyt, 

przygotowanie do lekcji, aktywność, praca 

długoterminowa, projekt edukacyjny) 

1,2,3 

W zależności od potrzeb i  

realizowanego materiału, na 

bieżąco. 

Ocena za „pilność i aktywność” 3 
Tylko dla uczniów spełniających 

warunki w kodeksie norm 
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Obszary aktywności uczniów 

Na lekcjach biologii oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: 

- rozumienie pojęć biologicznych i znajomość ich definicji, 

- stosowanie poznanych definicji, 

- prowadzenie rozumowań, 

- rozwiązywanie zadań maturalnych z zastosowaniem poznanych informacji, 

- posługiwanie się symboliką i językiem biologicznym, 

- analizowanie tekstów biologicznych, 

- stosowanie wiedzy biologicznej w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin, 

- prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 

- aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

 

Ustalenia dodatkowe 

 

 Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym na każdej lekcji wpisuje jej 

temat. Obowiązkowo powinny znajdować się w nim prace domowe oraz rozwiązania zadań i ćwiczeń 

wykonywanych na lekcji. Brak zeszytu w sytuacji zadanej pracy domowej jest równoznaczny z 

uzyskaniem oceny niedostatecznej. 

 Uczeń nie ma prawa używać przenośnych urządzeń telefonicznych na lekcjach. Wykonywanie zdjęć, 

filmowanie, korzystanie z Internetu i inne czynności bez zgody nauczyciela mogą skutkować 

wstawieniem oceny niedostatecznej i obniżeniem oceny za zachowanie. 

 Uczeń jest zobowiązany do posiadania odpowiednich przyrządów  do wykonywania wykresów i tabel. 

 Postępowanie przy zgłoszonych zastrzeżeniach do rocznej oceny klasyfikacyjnej z biologii określa 

WSO. 

 Postępowanie wobec ucznia zdającego egzamin poprawkowy z biologii, zmieniającego typ szkoły lub 

przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym określają zasady zawarte w WSO. 

 

Metody pracy z uczniem zdolnym: 

 zadawanie dodatkowych prac domowych o podwyższonym stopniu trudności, 

 proponowanie dodatkowej lektury o tematyce biologicznej, 

 informowanie o konkursach i olimpiadach, 

 w miarę możliwości – indywidualne traktowanie podczas lekcji poprzez zadawanie do rozwiązania 

zadań o zwiększonym stopniu trudności. 

 

Metody pracy z uczniem wymagającym pomocy, osiągającym niezadowalające wyniki w nauce: 

 konsultacje indywidualne lub grupowe, termin ustalany z nauczycielem, 

 dodatkowe prace domowe umożliwiające uzupełnienie brakujących wiadomości i umiejętności, 

 indywidualizacja procesu nauczania. 

 

Przekazywanie informacji o ocenach 

 

Informacja o ocenach cząstkowych i semestralnych  jest przekazywana uczniom i ich rodzicom na każde 

życzenie przez wychowawcę lub nauczyciela biologii, jest też do wglądu w dzienniku elektronicznym. 

 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się według oddzielnych wymagań dla każdego pozytywnego 

stopnia, czyli wymagań na stopień dopuszczający(wymagania konieczne), dostateczny(wymagania 

podstawowe), dobry(wymagania rozszerzające), bardzo dobry i celujący(wymagania dopełniające). 
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Wymagania konieczne -  dotyczą zapamiętywania wiadomości. Uczeń potrafi rozwiązać przy pomocy 

nauczyciela zadanie teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i 

umiejętności są niezbędne do kontynuowania nauki biologii i przydatne w życiu codziennym. 

Wymagania podstawowe – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to ,że uczeń potrafi przy niewielkiej 

pomocy nauczyciela wyjaśnić  podstawowe pojęcia biologiczna, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa 

biologii, umie je potwierdzić odpowiednimi eksperymentami. 

Wymagania rozszerzające– dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności praktycznego posługiwania się 

wiadomościami, które są pogłębione i poszerzone w stosunku do wymagań podstawowych. Uczeń potrafi 

samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

Wymagania dopełniające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych, 

projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających procesybiologiczne oraz przedstawionych 

wiadomości ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami nauczania. 

 

Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za określone umiejętności. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w programie, które są konieczne do dalszego 

kształcenia, 

- nie potrafi rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, 

- nie zna podstawowych pojęć biologicznych, 

- nie zna zasad nomenklatury biologicznej, 

- nie zna podstawowych procesów fizjologicznych. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki  wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, 

- zna podstawowe pojęcia biologiczne, 

- zna zasady nomenklatury biologicznej, 

- zna podstawowe procesy fizjologiczne. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

- posługuje się prawidłowo nomenklaturą biologiczną, 

- samodzielnie opisuje podstawowe procesy biologiczne, 

- stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i rachunkowych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności, 

- stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych i nowych zadań 

teoretycznych i problemowych. 

- biegle posługuje się pojęciami biologicznymi, 

- potrafi projektować proste eksperymenty biologiczne, 

- potrafi biegle korzystać z różnych źródeł informacji. 

 

Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

- samodzielnie rozwiązuje typowe i nietypowe zadania teoretyczne i problemowe. 

- planuje eksperymenty biologiczne, 

- planuje doświadczenia i eksperymenty służące identyfikacji i przedstawiające przebieg procesów 

fizjologicznych, 

- biegle korzysta z różnych źródeł informacji do rozwiązania problemu. 

 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą, 
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- z prac klasowych uzyskuje oceny celujące, 

- samodzielnie rozwiązuje złożone problemy biologiczne, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach biologicznych. 

 

 

II. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII 
 

 

1. Ogólne zasady oceniania: 

a) oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),  

b) sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac 

uczniowskich, kartkówek, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, 

ćwiczeń praktycznych, prac domowych i in.: 

• odpowiedź ustna – obejmuje do 3 ostatnich tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez nauczyciela 

zakresu materiału (poziom podstawowy); do 5 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom rozszerzony) lub z 

ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału,  

• kartkówka – odpowiedź pisemna obejmująca do 3 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom podstawowy); do 

5 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom rozszerzony), sprawdzająca systematyczność pracy ucznia i 

niewymagająca wcześniejszego zapowiadania, 

• sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześniej przez nauczyciela partii materiału, np. działu, 

zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;. termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje w 

dzienniku elektronicznym,  

• matura próbna - praca pisemna z określonej partii materiału, zapowiedziana  

z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym; termin nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym, 

• ocena „za pilność i aktywność”;  

c) jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, powinien go napisać w terminie i w formie uzgodnionej z 

nauczycielem w ciągu 1 tygodnia od dnia sprawdzianu;  

d) nie przewiduje się poprawiania kartkówek,  

e) nauczyciel przerywa sprawdzian lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie 

uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy,  

f) stwierdzenie niesamodzielnej pracy jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej  

z danej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności,  

g) uczeń ma prawo raz /na poziomie podstawowym/ i dwa razy /na poziomie rozszerzonym/ w czasie okresu 

zgłosić nieprzygotowanie do lekcji; przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiane jest: niegotowość do 

odpowiedzi ustnej, brak pracy domowej, brak zeszytu lub potrzebnych pomocy; po przekroczeniu limitu 

uczeń każdorazowo otrzymuje ocenę niedostateczną za brak przygotowania do lekcji,  

h) za wykonanie dodatkowej pracy, np. wykonanie pomocy dydaktycznej, rozwiązanie zadania 

dodatkowego, zadania wykraczającego poza obowiązujący zakres materiału, uczeń może uzyskać ocenę 

celującą, bardzo dobrą lub dobrą; źle wykonana praca dodatkowa nie może stanowić podstawy do ustalenia 

oceny niepozytywnej,  

i) uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany problem z zakresu 

nowego materiału,  

j) niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być podstawą do wystawienia 

cząstkowej oceny niedostatecznej z przedmiotu, 

k) udział w olimpiadach, konkursach jest oceniany adekwatnie do możliwości ucznia, 

l) przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę predyspozycje, możliwości intelektualne oraz 

wkład pracy ucznia,  

m) uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej; warunki i tryb 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych określa 

Wewnątrzszkolny System Oceniania.  
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2. Narzędzia, waga i częstotliwość pomiaru osiągnięć uczniów. 

Liczba ocen uzyskana przez ucznia w ciągu okresu powinna wynosić co najmniej 3. Nauczyciel na początku 

roku szkolnego informuje uczniów o obowiązkowych formach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

Narzędzia i formy 

pomiaru 
Waga Częstotliwość Uwagi 

Sprawdzian (np. 

praca kontrolna, 

sprawdzian 

podsumowujący, 

sprawdzian 

dyrektorski i In.) 

3 

W zależności od 

zrealizowanego 

materiału i profilu 

klasy. Co  najmniej 1 

w okresie. 

Forma obowiązkowa. 

Matura próbna 3 
W zależności od 

potrzeb. 

Dotyczy klas trzecich 

i czwartych. 

Kartkówka 1 lub 2 

W zależności od 

zrealizowanego 

materiału, na bieżąco. 

Co najmniej 1 w 

okresie. 

Waga w zależności 

od trudności 

sprawdzanego 

materiału. O wadze 

oceny nauczyciel 

informuje ucznia 

przed kartkówką. 

Forma obowiązkowa. 

Praca domowa 1 
Na bieżąco. Co 

najmniej 1 w okresie. 

Forma obowiązkowa. 

Waga w zależności 

od trudności 

sprawdzanego 

materiału. 

Inne formy (np. 

odpowiedź ustna, 

prace 

nadobowiązkowe, 

wykonanie pomocy 

dydaktycznych, 

udział w konkursach, 

prace w grupach, 

zeszyt, 

przygotowanie do 

lekcji, aktywność, 

praca 

długoterminowa, 

projekt edukacyjny) 

1 lub 2 lub 3 

W zależności od 

potrzeb i 

realizowanego 

materiału, na bieżąco. 

Waga w zależności 

od trudności 

sprawdzanego 

materiału 

Ocena za „pilność i 

aktywność” 
3  

Tylko dla uczniów 

spełniających 

warunki określone w 

Kodeksie Norm. 

 

3. Zasady wystawienia ocen śródrocznych i rocznych.  

Przewidywana ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na miesiąc przed klasyfikacją. Ocena śródroczna i 

roczna może być taka sama, wyższa lub niższa niż przewidywana.  

4. Obszary aktywności uczniów.  

Na lekcjach chemii oceniane są następujące obszary aktywności uczniów:  

a) rozumienie pojęć chemicznych i znajomość ich definicji,  
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b) stosowanie poznanych definicji,  

c) prowadzenie rozumowań,  

d) rozwiązywanie zadań z zastosowaniem poznanych wzorów,  

e) przekształcanie jednostek, 

f) posługiwanie się symboliką i językiem chemicznym, 

g) analizowanie tekstów chemicznych,  

h) stosowanie wiedzy chemicznej w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin,  

i) prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach,  

j) wykonywanie doświadczeń  

k) aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

 5. Ustalenia dodatkowe:  

 

a) uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym na każdej lekcji wpisuje jej 

temat; obowiązkowo powinny znajdować się w nim prace domowe oraz rozwiązania zadań i ćwiczeń 

wykonywanych na lekcji; brak zeszytu w sytuacji zadanej pracy domowej jest równoznaczny z uzyskaniem 

oceny niedostatecznej,  

b) uczeń jest zobowiązany do posiadania kalkulatora prostego i używania go do obliczeń,  

c) uczeń nie ma prawa używać przenośnych urządzeń telefonicznych na lekcjach, wykonywanie zdjęć, 

filmowanie, korzystanie z Internetu i inne czynności bez zgody nauczyciela mogą skutkować wstawieniem 

oceny niedostatecznej i obniżeniem oceny za zachowanie,  

d) uczeń jest zobowiązany do posiadania odpowiednich przyrządów do wykonywania wykresów i tabel, 

 e) postępowanie przy zgłoszonych zastrzeżeniach do rocznej oceny klasyfikacyjnej z chemii określa WSO,  

f) postępowanie wobec ucznia zdającego egzamin poprawkowy z chemii, zmieniającego typ szkoły lub 

przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym określają zasady zawarte w WSO.  

 

6. Metody pracy z uczniem zdolnym:  

 

a) zadawanie dodatkowych prac domowych o podwyższonym stopniu trudności,  

b) proponowanie dodatkowej lektury o tematyce chemicznej, 

c) informowanie o konkursach i olimpiadach,  

d) w miarę możliwości – indywidualne traktowanie podczas lekcji poprzez zadawanie do rozwiązania zadań 

o zwiększonym stopniu trudności.  

 

7. Metody pracy z uczniem wymagającym pomocy, osiągającym niezadowalające wyniki w nauce: 

 

a) konsultacje indywidualne lub grupowe, termin ustalany z nauczycielem,  

b) dodatkowe prace domowe umożliwiające uzupełnienie brakujących wiadomości i umiejętności,  

c) indywidualizacja procesu nauczania.  

 

8. Przekazywanie informacji o ocenach. 

 

Informacja o ocenach cząstkowych, śródrocznych i rocznych jest przekazywana uczniom i ich rodzicom na 

każde życzenie przez wychowawcę lub nauczyciela chemii, jest też do wglądu w dzienniku elektronicznym. 

 

9. Wymagania na poszczególne oceny. 

 

a) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w programie, które są konieczne do dalszego 

kształcenia,  

• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych i rachunkowych o podstawowym stopniu trudności, nawet przy 

pomocy nauczyciela,  

• nie zna symboli i nazw pierwiastków,  
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• nie zna zasad nomenklatury związków chemicznych,  

• nie potrafi zapisywać w postaci równań chemicznych podstawowych reakcji chemicznych  

i ich bilansować,  

• nie zna podstawowych praw chemicznych;  

 

b) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• ma braki wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania,  

• zna symbole i nazwy pierwiastków,  

• zna zasady nomenklatury związków chemicznych,  

• zna podstawowe prawa chemiczne,  

• zapisuje w postaci równań chemicznych podstawowych reakcje chemiczne i dobiera współczynniki; 

 

 c) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  

• posługuje się prawidłowo nomenklaturą pierwiastków i związków chemicznych oraz symboliką 

pierwiastków,  

• zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych,  

• zapisuje w postaci jonowej proste reakcje chemiczne,  

• stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i rachunkowych; 

 

d) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności,  

• stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych i nowych zadań 

teoretycznych, problemowych i rachunkowych,  

• biegle posługuje się nomenklaturą i symboliką chemiczną,  

• potrafi projektować proste eksperymenty chemiczne,  

• potrafi biegle korzystać z tablic, plansz i innych źródeł informacji;  

 

e) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

• samodzielnie rozwiązuje typowe i nietypowe zadania teoretyczne, problemowe  

i rachunkowe,  

• planuje eksperymenty chemiczne,  

• planuje doświadczenia i eksperymenty służące identyfikacji, otrzymywania i porównywania substancji 

chemicznych,  

• biegle korzysta z różnych źródeł informacji, plansz, tabel do rozwiązania problemu;  

 

f) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• spełnia wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą,  

• z prac klasowych uzyskuje oceny celujące,  

• samodzielnie rozwiązuje złożone problemy chemiczne,  

• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych. 
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III. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA  
 

1. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU. 

 
 

rodzaj 

oceny/ 

waga 

oceny 

 

obszar  

aktywności 

 

częstotliwość 

oceniania 

 

 

uwagi oraz 

informacje dodatkowe  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
A 

(x3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 sprawdzian 

wiadomości 

lub  

 test 

lub 

 praca 

klasowa 

 

przynajmniej  

1 raz w semestrze 

 

 każdy uczeń może przystąpić do poprawy oceny 

niedostatecznej jeden raz w terminie 1 tygodnia od daty 

otrzymania sprawdzonego testu; ocena poprawiona liczy się 

z wagą x3; 

 w przypadku pracy niesamodzielnej podczas testu uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy; 

 test obejmuje materiał programowy lub inną większą partię 

materiału tworzącą zwartą całość (np. rozdział z podręcznika); 

 testy są zapowiadane co najmniej na 1 tydzień przed terminem 

(chyba, że klasa wyrazi zgodę na wcześniejszy termin) i mogą 

być poprzedzone powtórzeniem wiadomości; termin 

sprawdzianu jest wpisywany do dziennika elektronicznego; 

 prace są sprawdzane w przeciągu 2 tygodni od daty testu; 

 poprawa oceny niedostatecznej jest dobrowolna; uczeń ma 

prawo poprawić ocenę niedostateczną wyłącznie jeden raz; 

każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika i 

uwzględniana podczas wyliczania oceny semestralnej/rocznej; 

 odmowa pisania testu/sprawdzianu jest równoznaczna z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy; 

 za udział w 

konkursach / 

reprezento- 

wanie szkoły 

dowolna ilość 

razy w ciągu 

całego roku 

szkolnego 

 

 ocena „za udział w konkursach” jest wystawiana bez „+/-” 

 za udział w konkursach/zawodach od rangi międzyszkolnej do 

ogólnopolskiej i uzyskanie wysokiego/ bardzo dobrego wyniku 

nauczyciel wstawia ocenę celującą; 

 zadanie 

praktyczne/ 

projekt/ 

prezentacja 

 

minimalnie 3 

razy w semestrze 
 projekt, prezentacja lub inne zadanie praktyczne obejmuje np. 

prezentacje, filmy, foldery, plakaty itp. i dotyczy zagadnień z 

podstawy programowej; zadania te są wykonywane dodatkowo; 

 ocena za zadania praktyczne jest wystawiana z uwzględnieniem 

„+/-” 

 zadanie praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy 

przeprowadzane jest w miarę możliwości sprzętowych 

dostępnych w szkole; 

 zadania praktyczne mogą być zapowiedziane lub 

niezapowiedziane; 

 uczeń ma prawo poprawiać ocenę z zadań praktycznych;  

 odmówienie zaliczenia zadań praktycznych skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej; 
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B 

(x2) 

 kartkówka, 

 

 

 

 

przynajmniej  

1 raz w semestrze 

 

 

 nie ma możliwości poprawy żadnej oceny z całego obszaru 

aktywności z grupy B; 

 kartkówka może być ‘zapowiedziana’ lub ‘niezapowiedziana’; 

 odmowa pisania kartkówki jest równoznaczna z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej; 

 w przypadku kartkówek ‘niezapowiedzianych’ zakres materiału 

obejmuje nie więcej niż 3 ostatnie tematy; 

 w przypadku kartkówek  ‘zapowiedzianych’ nauczyciel podaje 

wymagany zakres materiału; 

 odpowiedź na lekcji może mieć formę ustną, pisemną lub 

łączoną; 

 nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie kartkówki od daty jej 

przeprowadzenia; 

 

 

C 

(x1) 

 praca 

domowa, 

 praca na 

lekcji, 

 aktywność 
 

dowolna ilość 

razy w semestrze  
 nie ma możliwości poprawy żadnej oceny z całego obszaru 

aktywności z grupy C; 

 formy prezentacji pracy domowej: ustna, pisemna lub łączona;  

 formy pracy na lekcjach to: praca w grupach, praca w parach 

lub praca indywidualna; 

 odmowa prezentacji pracy domowej jest równoznaczna z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej; 

 

 

2. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU – INFORMACJE  

    DODATKOWE. 

 

a) Uczniowie do końca września piszą test kompetencyjny sprawdzający wiadomości i umiejętności 

zdobyte po III etapie edukacyjnym. Ocena z testu kompetencji nie wlicza się do średniej ocen i stanowi 

jedynie informację zwrotną na temat posiadanej wiedzy dla nauczyciela i ucznia.  

b) Nauczyciel uwzględnia 1 ‘nieprzygotowanie’ na semestr zgłoszone przed lekcją lub na samym 

początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje zgłoszone ‘nieprzygotowania’ w dzienniku elektronicznym. 

‘Nieprzygotowanie’, które nie zostały wykorzystane w danym semestrze nie mogą być wykorzystanie w 

kolejnym. Powodem zgłoszenia nieprzygotowania może być: brak pracy domowej, nieprzygotowanie do 

wypowiedzi ustnej, brak podręcznika, brak materiału dodatkowego skopiowanego przez nauczyciela lub 

materiału, który nauczyciel zlecił skopiować. Nieprzygotowanie nie obejmuje natomiast: 

zapowiedzianych testów, kartkówek, zadań praktycznych na lekcji oraz wszelkich innych 

zapowiedzianych form kontroli uczniów.  

c) Każdy uczeń, aby otrzymać ocenę semestralną/końcoworoczną powinien zdobyć przynajmniej jedną z 

następujących ocen: 

 pracy klasowej / sprawdzianu wiadomości/ testu, 

 zadania praktycznego, 

 kartkówki, 

 odpowiedzi ustnej. 

c) Zadania praktyczne odbywają się w miarę możliwości sprzętowych w szkole (fantomy,   

    deski ratownicze, AED itp.) Zadania praktyczne polegają na udzieleniu pomocy osobie  

    poszkodowanej według schematów postępowania.  
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 3. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. 
 

O
C

E
N

A
 

 

Umiejętności 

 

Wiedza 
C

E
L

U
J

Ą
C

A
 

Uczeń:  

• inicjuje dyskusje na określony temat, 

• przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, 

przedsięwzięć, 

• systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się 

nimi z grup, 

• odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych 

działań, 

• argumentuje własne poglądy, posługując się wiedzą wykraczającą 

poza podstawę programową, 

• odnosi sukcesy w rywalizacji pozaszkolnej/pozalekcyjnej w 

konkursach, których tematyka pokrywa się z treściami kształcenia  

realizowanymi na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa,  

*potrafi udzielić pomocy poszkodowanym- w czasie ćwiczeń, 

według schematów postępowania,  

*regularnie pracuje na ocenę dodatkową w projekcie/prezentacjach 

(minimalnie 4 razy w semestrze). 

Uczeń reprezentuje wiedzę znacznie 

wykraczającą poza podstawę programową, 

często przygotowuje projekty, prezentacje 

lub inne zadania praktyczne. 

lub 

Uczeń regularnie bierze udział w zajęciach 

sportowo-obronnych oraz/lub pierwszej 

pomocy; regularnie doskonali swoje 

umiejętności zdobywając wiedzę w 

praktyce. 

B
A

R
D

Z
O

 D
O

B
R

A
 

Uczeń:  

• sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji,  

• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez 

nauczyciela, 

• jest aktywny na lekcjach i uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa (zawody, konkursy) lub 

zajęciach pozaszkolnych o specyfice zbliżonej do przedmiotu, 

• bezbłędnie wykonuje działania ratownicze, koryguje błędy 

kolegów, odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze,  

• sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje  

o sposobach alternatywnego działania (także doraźnego). 

Uczeń opanował wszystkie treści 

programowe i sprawnie wykorzystuje 

wiedzę z innych przedmiotów do 

wykonywania zadań z zakresu edukacji dla 

bezpieczeństwa. 

D
O

B
R

A
 

Uczeń : 

*samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji, 

*poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

*samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu 

złożoności, 

*podejmuje wybrane zadania dodatkowe, 

*jest aktywny na lekcjach, 

*poprawnie wykonuje działania ratownicze, umie dobrać sprzęt i 

środki ratownicze do urazu/zranienia. 

Uczeń opanował wszystkie podstawowe 

treści programowe oraz niektóre treści 

wykraczające poza podstawę programową. 

D
O

S
T

A
T

E
C

Z
N

A
 Uczeń:  

• pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła 

informacji,  

• samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć, 

• przejawia przeciętną aktywność 

• potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwo, 

*nie brał udziału w ćwiczeniach praktycznych. 

Uczeń opanował podstawowe treści  

programowe pozwalające na 

podejmowanie działań ratowniczych i 

zabezpieczających. 

D
O

P
U

S
Z

C
Z

A
J

Ą
C

A
 Uczeń:  

• z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania, 

• opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu 

przedmiotu, 

*nie brał udziału w ćwiczeniach praktycznych. 

Uczeń ma liczne braki w wiedzy, które 

jednak nie uniemożliwiają dalszej 

edukacji; braki te mogą zostać 

uzupełnione. 
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N
IE

D
O

S
T

A
T

E
C

Z
N

A
 Uczeń:  

• nie potrafi wykonać najprostszych poleceń, wymagających 

zastosowania elementarnych umiejętności, 

*nie brał udziału w ćwiczeniach praktycznych. 

Uczeń wykazuje znaczne braki w wiedzy, 

które uniemożliwiają dalszą edukację w 

zakresie przedmiotu. 

 

4. TREŚCI EDUKACYJNE - WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

I. Znajomość struktury obronności państwa. 

Uczeń rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy 

spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli. 

II. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń. 

Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, 

zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań. 

III. Opanowanie zasad pierwszej pomocy. 

Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach 

zagrażających życiu i zdrowiu. 

5. TREŚĆI EDUKACYJNE – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. 

I. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz samorządowych, instytucji 

i obywateli. Uczeń: 

1) wymienia i uzasadnia polityczne oraz militarne warunki gwarancji bezpieczeństwa państwa; 

2) wymienia obowiązki obywateli w zakresie powinności obronnych. 

II. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń: 

1) przedstawia i charakteryzuje organizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) wymienia rodzaje wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

III. Ochrona ludności i obrona cywilna. Uczeń: 

1) wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego; 

2) identyfikuje obiekty opatrzone międzynarodowymi znakami ochrony zabytków; 

3) wymienia podstawowe środki ochrony ludności; 

4) wymienia sposoby i środki ochrony zwierząt; 

5) rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych i zna obowiązki ludności po usłyszeniu alarmu; 

6) wskazuje drogi ewakuacji w szkole, omawia zasady ewakuacji ludności i środków materiałowych; 

7) potrafi ewakuować się z budynku w trybie alarmowym. 

IV. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w 

przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu. Uczeń: 

1) wymienia zagrożenia czasu pokoju i wyjaśnia, na czym polegają; 

2) wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń; 

3) wymienia i charakteryzuje źródła zagrożeń w najbliższym otoczeniu szkoły oraz domu; 

4) przedstawia zasady działania w przypadku zagrożeń czasu pokoju(np. awarii, katastrofy komunikacyjnej, 

budowlanej), podczas przebywania w domu, szkole, miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej; 

5) wyjaśnia zasady postępowania związane z wyszukiwaniem i wynoszeniem ofiar oraz osób zagrożonych z 

rejonów porażenia; 

6) wskazuje sposoby zapobiegania panice podczas zagrożeń; 

7) uzasadnia konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas 

różnorodnych zagrożeń; 

8) omawia zasady postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego. 
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V. Zagrożenia występujące podczas wojny. Uczeń: 

1) charakteryzuje środki rażenia; 

2) wymienia konwencjonalne rodzaje broni współczesnego pola walki; 

3) wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie ludności w rejonach rażenia bronią konwencjonalną; 

4) wymienia i wyjaśnia zasadę działania indywidualnych środków ochrony przed bronią masowego rażenia; 

5) wymienia zbiorowe środki ochrony przed bronią konwencjonalną; 

6) wyjaśnia znaczenie zastępczych budowli ochronnych; 

7) omawia zasady ewakuacji z terenów zagrożonych. 

VI. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika). Uczeń: 

1) omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku; 

2) ocenia sytuację w miejscu wypadku; 

3) zabezpiecza miejsce wypadku i wzywa profesjonalną pomoc; 

4) omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanym i świadkom zdarzenia; 

5) wymienia środki przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy; 

6) ocenia stan poszkodowanego i demonstruje sposób skontrolowania jego funkcji życiowych; 

7) udziela pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, dławienia się ciałem 

obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego. 

 

III. Ocena semestralna/roczna zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania według średniej ważonej: 

-ocena niedostateczna -1,00-1,50 

-ocena dopuszczająca- 1,51-2,50 

-ocena dostateczna- 2,51-3,50 

-ocena dobra-3,51-4,50 

-ocena bardzo dobra- 4,51-5,50 

-ocena celująca- 5,51- 6,0 

 

Ocena prac pisemnych według systemu punktowego przelicza się na stopnie według skali procentowej: 

- ocena niedostateczna- 0%-29% 

-ocena dopuszczająca-30%-49% 

-ocena dostateczna- 50%- 69% 

-ocena dobra- 70%-84% 

-ocena bardzo dobra- 85%-94% 

 

IV. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FILOZOFII 
 

1.Oceny bieżące są wyrażone w skali stopni szkolnych.  

2.Przy wystawianiu ocen bieżących, w skali stopni szkolnych, dopuszcza się stosowanie plusów i minusów; 

1+, 2-, 2+, 3-, 3+, 4-, 4+, 5-, 5+. 
3. Prace pisemne są punktowane. Przeliczanie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej 

skali procentowej w stosunku do ilości liczby wszystkich, możliwych do uzyskania punktów : 

0% - 29% niedostateczny  

30% - 33% niedostateczny z plusem  

34% - 38% dopuszczający z minusem  

39% - 44% dopuszczający  

45% - 49% dopuszczający z plusem  

50% - 54% dostateczny z minusem  

55% - 64% dostateczny  

65% - 69% dostateczny z plusem  

70% - 73% dobry z minusem  

74% - 80% dobry  
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81% - 84% dobry z plusem  

85% - 87% bardzo dobry z minusem  

88% - 92% bardzo dobry  

93% - 95% bardzo dobry z plusem  

96% - 100% celujący  

4. Za prace dodatkowe, udział w konkursach, olimpiadach uczeń może otrzymać bieżącą ocenę celującą 

 

5. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z filozofii: 

Formy pisemne: 

a) prace klasowe- sprawdziany dotyczące wiedzy i umiejętności z danego działu filozofii (waga2) 

b)redagowanie tekstów (pisanie tzw. esejów filozoficznych), (waga2) 

c) prace pisemne krótkoterminowe – kartkówki (waga1) 

Formy ustne:  

a) wypowiedzi ustne (waga1),  

b) aktywność na lekcji (waga1), 

 c) omówienie pracy domowej (waga1).  

 Inne formy, w tym:  

a) osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach,  

b) prezentacje projektów edukacyjnych,  

6.Ocenianie klasyfikacyjne z filozofii:  

 Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną otrzymanych ocen. Ocena roczna jest średnią ważoną 

wszystkich ocen cząstkowych.  

  Zależność między średnią ważoną a oceną klasyfikacyjną jest następująca:  

1,0 - 1,6 - niedostateczny  

1,7 - 2,5 - dopuszczający  

2,6 - 3,5 - dostateczny  

3,6 - 4,5 - dobry  

4,6 - 5,5 - bardzo dobry  

5,6 - 6,0 - celujący   

 Ostateczna ocena roczna/śródroczna może być niższa lub wyższa od przewidywanej (którą 

zaproponował nauczyciel na miesiąc przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej ) 

7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych ocenę celującą. 

8. Uczeń może nie być klasyfikowany z  zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

9. Uczeń może być raz nieprzygotowany w ciągu semestru(fakt nieprzygotowania uczeń może zgłosić 

nauczycielowi tylko na początku lekcji). 

10. Przedmiot oceniania bieżącego z filozofii: 

Wiedza: 

a. znajomość i rozumienie pojęć filozoficznych; 

b. znajomość i rozumienie poglądów poszczególnych filozofów i szkół filozoficznych; 

c. znajomość i rozumienie problemów poszczególnych dziedzin filozoficznych oraz ich podstawowych 

rozstrzygnięć. 

Umiejętności: 

a. posługiwania się pojęciami filozoficznymi; 

b. analizowania problemów filozoficznych oraz poglądów i dokonywania ich syntezy; 

c. porównywania i zestawiania ze sobą różnych koncepcji filozoficznych; 
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d. pracy z tekstem źródłowym, jego interpretacji; 

e. odnajdywania przesłanek i wyciągania konsekwencji danego rozumowania; 

f. logicznego myślenia; 

g. precyzyjnego formułowania myśli; 

h. korelowania wiedzy filozoficznej z wiedzą zdobytą na innych przedmiotach; 

i. odnoszenia zagadnień filozoficznych do rzeczywistości; 

j. opisu rzeczywistości w kategoriach filozoficznych. 

 Postawa: 

a. twórcze myślenie; 

b. zaangażowanie i aktywność na zajęciach; 

c. udział w dyskusjach i ćwiczeniach; 

d. postępy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; 

e. kultura i styl wypowiedzi tak ustnej, jak i pisemnej; 

f. udział w olimpiadzie filozoficznej. 

11. Zakresy wymagań dla uzyskania poszczególnych ocen z filozofii. 

A. Ocena dopuszczający 

1. Uczniowie znają: 

a. podstawowe pojęcia filozoficzne, 

b. podstawowe tezy poszczególnych koncepcji filozoficznych, 

c. podstawowe zagadnienia filozoficzne; 

2. Uczniowie potrafią z pomocą nauczyciela: 

a. posługiwać się pojęciami filozoficznymi, 

b. analizować proste problemy filozoficzne, 

c. analizować proste teksty filozoficzne, 

d. konstruować proste rozumowania logiczne; 

B. Ocena dostateczny  

1. Uczniowie spełniają kryteria niższego  poziomu wymagań oraz rozumieją: 

a. podstawowe pojęcia filozoficzne, 

b. podstawowe tezy poszczególnych koncepcji filozoficznych, 

c. podstawowe zagadnienia filozoficzne; 

3. potrafią samodzielnie, bądź z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela: 

a. posługiwać się pojęciami filozoficznymi, 

b. analizować proste problemy filozoficzne, 

c. konfrontować ze sobą przeciwstawne stanowiska filozoficzne, 

d. analizować i interpretować proste teksty filozoficzne, 

e. konstruować proste rozumowania logiczne. 

C. Ocena dobry 

1. Uczniowie spełniają kryteria niższych poziomów wymagań oraz  

rozumieją: 

a. związki problematyki filozoficznej z rzeczywistością, 

b. powiązania poszczególnych koncepcji filozoficznych; 

 potrafią: 

a. analizować problemy filozoficzne o średnim stopniu trudności, 

b. analizować i interpretować teksty filozoficzne, 

c. dokonywać syntez i uogólnień, 

d. opisywać rzeczywistość w kategoriach filozoficznych, 

e. powiązać problematykę filozoficzną z wiedzą z innych dziedzin; 

f. dbają o styl i precyzję swoich wypowiedzi; 

g. wykazują się zaangażowaniem i aktywnością na zajęciach. 

D. Ocena bardzo dobry 

1. Uczniowie spełniają kryteria  niższych poziomów  wymagań oraz 

2. rozumieją związki filozofii w jej rozwoju historycznym z rozwojem społeczeństw, nauki i kultury; 
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3. potrafią: 

a. swobodnie posługiwać się kategoriami filozoficznymi, 

b. analizować problemy filozoficzne o wysokim stopniu trudności, 

c. samodzielnie konstruować argumenty bądź kontrargumenty względem tez i stanowisk filozoficznych, 

d. precyzyjnie formułować myśli, 

e. przedstawić zmiany jakie dokonywały się w rozumieniu pojęć filozoficznych, 

f. znaleźć korelację miedzy koncepcjami filozoficznymi a literaturą oraz innymi dziedzinami sztuki danej 

epoki, 

g. zająć własne stanowisko w odniesieniu do dyskutowanych problemów i właściwie je uzasadnić; 

4. wykazują się: 

a. twórczym myśleniem, 

b. samodzielną oceną poszczególnych tez filozoficznych i właściwie ją uzasadniają, 

c. wysoką kulturą wypowiedzi: 

5. w pełni opanowali treści i osiągnęli cele kształcenia przewidziane programem 

nauczania. 

E. Ocena celujący 

1. Uczniowie spełniają kryteria  niższych poziomów wymagań oraz 

2. samodzielnie prowadzą dociekania filozoficzne, wykraczając poza program nauczania; 

3. samodzielnie sięgają do źródeł i opracowań w celu pogłębienia swego rozumienia poszczególnych 

zjawisk filozoficznych; 

4. znają przynajmniej w zarysie systemy filozoficzne spoza naszego kręgu kulturowego; 

5. formułują oryginalne wnioski; 

6. biorą udział w olimpiadzie filozoficznej i mają w niej osiągnięcia; 

7. uczestniczą w innych formach pozaszkolnego życia filozoficznego. 

F. Ocena niedostateczny 

1. Uczniowie nie spełniają w sposób zadowalający kryteriów poziomu wymagań 

Na ocenę dopuszczającą 

2. nie opanowali wiadomości koniecznych do kontynuowania nauki; 

3. nie czynią postępów w przyswajaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych na lekcje filozofii, w 

szczególności nie uzupełniają braków w wykształceniu filozoficznym; 

4. są bierni na lekcjach i niesystematyczni; 

5. wykazują lekceważący stosunek do lekcji filozofii. 

 

 

V. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 
 

1. Obszary aktywności uczniów. 

Na lekcjach fizyki oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: 

a) rozumienie pojęć fizycznych i znajomość ich definicji, 

b) stosowanie poznanych definicji i praw fizycznych, 

c) prowadzenie i zapis rozumowania, 

d) umiejętność rozwiązywania zadań z zastosowaniem poznanych wzorów, 

e) przekształcanie jednostek wielkości fizycznych, 

f) posługiwanie się symboliką i językiem fizyki, 

g) poprawność analizowania tekstów fizycznych, 

h) stosowanie wiedzy fizycznej w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin, 

i) prezentowanie wyników swojej pracy w rożnych formach. 

2. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów. 

Liczba ocen uzyskana przez ucznia w ciągu okresu powinna wynosić co najmniej trzy. Nauczyciel 

napoczątku roku szkolnego informuje uczniów o formach sprawdzania osiągnięć uczniów (Tabela). 
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Forma Waga Częstotliwość Uwagi 

Sprawdzian 

(np. praca kontrolna, sprawdzian 

podsumowujący, sprawdzian w 

formie zdalnej i in.) 

 

3 

W zależności od 

zrealizowanego 

materiału i profilu 

klasy. Co najmniej 

raz w okresie. 

Forma obowiązkowa. 

Sprawdzian kompetencji, 

sprawdzian dyrektorski, 

matura próbna, sprawdzian 

maturalny. 

 

3 

W zależności od 

potrzeb. 

Zgodnie z decyzją 

nauczyciela prowadzącego 

zajęcia lekcyjne. 

Kartkówka obejmująca 

materiał określony przez 

nauczyciela, a w przypadku 

kartkówki niezapowiedzianej 

materiał z ostatnich 5 lekcji 

(również w formie zdalnej). 

 

1 lub 2 

W zależności od 

zrealizowanego 

materiału, na 

bieżąco. Co 

najmniej raz w 

okresie. 

Forma obowiązkowa. 

Waga w zależności od 

trudności sprawdzanego 

materiału.  

Praca domowa 

(również w formie zdalnej na 

platformie elearningowej 

szkoły). 

 

1 lub 2 

Na bieżąco. Co 

najmniej raz w 

okresie. 

Forma obowiązkowa. 

Waga w zależności od 

trudności sprawdzanego 

materiału. 

Odpowiedź ustna  

(w uzasadnionych przypadkach 

w formie pisemnej). 

 

1 lub 2 

W zależności od 

realizowanego 

materiału, na 

bieżąco. 

Waga w zależności od 

zakresu materiału. 

Aktywność na lekcji, 

przygotowanie do lekcji. 

 

1 

Na bieżąco. Uczeń jest zobowiązany 

do posiadania i używania 

kalkulatora prostego do 

obliczeń 

oraz przyrządów do 

wykonywania wykresów, 

tabel i rysunków.  

Brak przygotowania do 

lekcji skutkuje 

otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

Inne formy (np. wykonanie 

doświadczenia, praca w 

grupach, prace 

nadobowiązkowe, 

wykonanie pomocy 

dydaktycznych, udział w 

konkursach, przygotowanie do 

lekcji, prezentacja 

multimedialna, wygłoszenie 

referatu,  projekt 

edukacyjny, zajęcia 

pozalekcyjne). 

 

1 lub 2 lub 

3 

W zależności od 

realizowanego 

materiału, na 

bieżąco. 

Waga w zależności od 

zakresu materiału. 

W przypadku poprawy 

oceny śródrocznej lub 

końcowej konieczne jest 

uzyskanie ocen  

z form obowiązkowych. 

Ocena  

za „pilność i aktywność” 

 

3 

Przed 

wystawieniem 

ocen rocznych. 

Tylko dla uczniów 

spełniających warunki 

określone w Kodeksie 
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Norm: 

- brak zgłoszenia 

nieprzygotowań,  

- systematyczna praca na 

wszystkich lekcjach, 

- usprawiedliwione 

opuszczenie w całym roku 

szkolnym nie więcej 

godzin niż liczba lekcji, 

jaką ma uczeń w tygodniu. 

 

3. Ustalenia dotyczące oceniania na lekcjach fizyki. 

a) uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym wpisuje tematy lekcji; 

obowiązkowo powinny znajdować się w nim prace domowe oraz rozwiązania zadań i ćwiczeń 

wykonywanych na lekcji; brak zeszytu w sytuacji zadanej pracy domowej jest równoznaczny z 

uzyskaniem oceny niedostatecznej, 

b) uczeń jest zobowiązany do posiadania kalkulatora prostego i używania go do obliczeń, 

c) uczeń jest zobowiązany do posiadania odpowiednich przyrządów do wykonywania wykresów, tabel i 

rysunków, 

d) uczeń nie ma prawa używać przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych na lekcjach; wykonywanie 

zdjęć, filmowanie, korzystanie z Internetu i inne czynności bez zgody nauczyciela mogą skutkować 

wstawieniem oceny niedostatecznej i obniżeniem oceny za zachowanie, 

e) uczeń ma prawo w czasie okresu zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji; przez nieprzygotowanie się do 

lekcji rozumiane jest: niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak pracy domowej, brak zeszytu lub 

potrzebnych pomocy; po przekroczeniu limitu uczeń każdorazowo otrzymuje ocenę niedostateczną za 

brak przygotowania do lekcji 

f) za wykonanie dodatkowej nieobowiązkowej pracy, np. wykonanie pomocy dydaktycznej, rozwiązanie 

zadania, zadania wykraczającego poza obowiązujący zakres materiału, uczeń może uzyskać ocenę 

celującą, bardzo dobrą lub dobrą; źle wykonana praca dodatkowa nie może stanowić podstawy do 

ustalenia oceny niepozytywnej, 

g) uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany problem z zakresu 

nowego materiału, 

h) niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być podstawą do 

wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z przedmiotu, 

i) nauczyciel przerywa sprawdzian lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie 

uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy (w tym używanie urządzeń telekomunikacyjnych bez 

zgody nauczyciela); stwierdzenie niesamodzielnej pracy jest podstawą do wystawienia oceny 

niedostatecznej z danej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

j) udział w olimpiadach, konkursach jest oceniany adekwatnie do możliwości ucznia, 

k) przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę predyspozycje, możliwości intelektualne oraz 

wkład pracy ucznia. 

4. Metody pracy z uczniem zdolnym: 

a) zadawanie dodatkowych prac domowych o podwyższonym stopniu trudności, 

b) proponowanie dodatkowej lektury o tematyce fizycznej, 

c) informowanie o konkursach i olimpiadach, 

d) w miarę możliwości – indywidualne traktowanie podczas lekcji poprzez zadawanie do rozwiązania 

zadań o zwiększonym stopniu trudności. 
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5. Metody pracy z uczniem wymagającym pomocy, osiągającym niezadowalające wyniki w nauce: 

a) konsultacje indywidualne lub grupowe, termin ustalany z nauczycielem, 

b) dodatkowe prace domowe umożliwiające uzupełnienie brakujących wiadomości i umiejętności, 

c) indywidualizacja procesu nauczania. 

6. Wymagania na poszczególne oceny. 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się według oddzielnych wymagań dla każdego pozytywnego 

stopnia, czyli wymagań na stopień dopuszczający (wymagania konieczne), dostateczny (wymagania 

podstawowe), dobry (wymagania rozszerzające), bardzo dobry i celujący (wymagania dopełniające): 

a) wymagania konieczne - dotyczą zapamiętywania wiadomości. Uczeń potrafi rozwiązać przy pomocy 

nauczyciela zadanie teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i 

umiejętności są niezbędne do kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym. 

b) wymagania podstawowe – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeń potrafi przy 

niewielkiej pomocy nauczyciela wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne, zna i potrafi 

wyjaśnić poznane prawa fizyki, potrafi je potwierdzić odpowiednimi eksperymentami. 

c) wymagania rozszerzające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i poszerzone w stosunku do wymagań 

podstawowych. Uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne. 

d) wymagania dopełniające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach 

problemowych, projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających prawa fizyczne, 

rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych oraz stosowania przedstawionych wiadomości 

ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami nauczania. 

7. Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za określone umiejętności: 

a)na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 rozróżnia i wymienia podstawowe pojęcia fizyczne i astronomiczne; 

 rozróżnia i podaje własnymi słowami treść podstawowych praw i zależności fizycznych; 

 podaje poznane przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych w życiu codziennym; 

 oblicza, korzystając z definicji, podstawowe wielkości fizyczne; 

 planuje i wykonuje najprostsze doświadczenia samodzielnie lub trudniejsze w grupach; 

 opisuje doświadczenia i obserwacje przeprowadzane na lekcji i w domu; 

b)na ocenę dostateczną uczeń: 

 rozróżnia i wymienia pojęcia fizyczne i astronomiczne; 

 rozróżnia i podaje treść (własnymi słowami) praw i zależności fizycznych; 

 podaje przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych; 

 podaje przykłady wpływu praw i zjawisk fizycznych i astronomicznych na nasze codzienne życie; 

 rozwiązuje proste zadania, wykonując obliczenia dowolnym poprawnym sposobem; planuje iwykonuje 

proste doświadczenia i obserwacje; 

 analizuje wyniki przeprowadzanych doświadczeń oraz formułuje wnioski z nich wynikające, anastępnie 

je prezentuje; 

 samodzielnie wyszukuje informacje na zadany temat we wskazanych źródłach informacji (np. książkach, 

czasopismach, Internecie), a następnie prezentuje wyniki swoichposzukiwań; 

c)na ocenę dobrą uczeń: 

 wyjaśnia zjawiska fizyczne za pomocą praw przyrody; 

 rozwiązuje zadania i problemy teoretyczne, stosując obliczenia; 



32 

 

 

 planuje i wykonuje doświadczenia, analizuje otrzymane wyniki oraz formułuje wnioskiwynikające z 

doświadczeń, a następnie prezentuje swoją pracę na forum klasy; 

 samodzielnie wyszukuje informacje w rożnych źródłach (np. książkach, czasopismach 

i Internecie) oraz ocenia krytycznie znalezione informacje. 

d)na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 rozwiązuje trudniejsze zadania problemowe, np. przewiduje rozwiązanie na podstawie analizy 

podobnego problemu bądź udowadnia postawioną tezę poprzez projektowanie serii doświadczeń; 

 rozwiązuje trudniejsze zadania rachunkowe, stosując niezbędny aparat matematyczny, 

 posługując się zapisem symbolicznym; 

 racjonalnie wyraża opinie i uczestniczy w dyskusji na tematy związane z osiągnięciami współczesnej 

nauki i techniki. 

e) na ocenę celującą uczeń: 

 rozwiązuje trudne zadania problemowe, rachunkowe i doświadczalne o stopniu trudności 

odpowiadającym konkursom przedmiotowym. 

 

W opisie wymagań na poszczególne oceny ujęto wymagania dodatkowe w stosunku do wymagań 

obowiązujących na wszystkich niższych poziomach, co oznacza że na każdym poziomie obowiązują także 

wszystkie wymagania z poziomów niższych. 

 

8. Na lekcjach fizyki kształtowane są kompetencje kluczowe(Zgodnie z Zaleceniem Rady Unii 

Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 

całe życie): 

 

1) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

2) kompetencje w zakresie wielojęzyczności 

3) kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i 

inżynierii 

4) kompetencje cyfrowe 

5) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się 

6) kompetencje obywatelskie, 

7) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 

8) kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

 

 

9. Cele i treści nauczania, poziom podstawowy 

(Zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego (…)): 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

1. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w 

otaczającej rzeczywistości. 

2. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 

3. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich 

wyników. 
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4. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów 

popularnonaukowych. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

1. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 

 

1. przedstawia jednostki wielkości fizycznych, opisuje ich związki z jednostkami 

podstawowymi; przelicza wielokrotności i podwielokrotności; 

2. posługuje się materiałami pomocniczymi, w tym tablicami fizycznymi i chemicznymi oraz 

kartą wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych; 

3. prowadzi obliczenia szacunkowe i poddaje analizie otrzymany wynik; 

4. przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem; 

5. rozróżnia wielkości wektorowe i skalarne; 

6. tworzy teksty, tabele, diagramy lub wykresy, rysunki schematyczne lub blokowe dla 

zilustrowania zjawisk bądź problemu; właściwie skaluje, oznacza i dobiera zakresy osi; 

7. wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub 

blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te 

informacje w różnych postaciach; 

8. rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie 

wykresu; rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu; 

9. dopasowuje prostą do danych przedstawionych w postaci wykresu; interpretuje nachylenie tej 

prostej i punkty przecięcia z osiami; 

10. przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów; 

wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów i 

uwzględnia ich rozdzielczość; 

11. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i 

doświadczeń; 

12. wyznacza średnią z kilku pomiarów jako końcowy wynik pomiaru powtarzanego; 

13. posługuje się pojęciem niepewności pomiaru wielkości prostych; zapisuje wynik pomiaru 

wraz z jego jednostką oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności; 

14. przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz 

zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych; 

15. wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 

jego przebiegu; 

16. przedstawia własnymi słowami główne tezy tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki 

lub astronomii; 

17. przedstawia wybrane informacje z historii odkryć kluczowych dla rozwoju fizyki. 

 

2. Mechanika. Uczeń: 

 

1. rozróżnia pojęcia: położenie, tor i droga; 

2. posługuje się do opisu ruchów wielkościami wektorowymi: przemieszczenie, prędkość i 

przyspieszenie wraz z ich jednostkami; 

3. opisuje ruchy prostoliniowe jednostajne i jednostajnie zmienne, posługując się zależnościami 

położenia, wartości prędkości oraz drogi od czasu; 
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4. opisuje ruch jednostajny po okręgu posługując się pojęciami okresu, częstotliwości i 

prędkości liniowej wraz z ich jednostkami; 

5. wyznacza graficznie siłę wypadkową dla sił działających w dowolnych kierunkach na 

płaszczyźnie; 

6. stosuje zasady dynamiki do opisu zachowania się ciał; 

7. rozróżnia opory ruchu (opory ośrodka i tarcie); omawia rolę tarcia na wybranych 

przykładach; 

8. wskazuje siłę dośrodkową jako przyczynę ruchu jednostajnego po okręgu; 

9. rozróżnia układy inercjalne i nieinercjalne; posługuje się pojęciem siły bezwładności; 

10. posługuje się pojęciami pracy mechanicznej, mocy, energii kinetycznej, energii potencjalnej 

wraz z ich jednostkami; stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń; 

11. doświadczalnie: 

a) demonstruje działanie siły bezwładności, m.in. na przykładzie pojazdów gwałtownie 

hamujących, 

b) bada związek między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniem w ruchu 

jednostajnym po okręgu. 

 

3. Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń: 

 

1. posługuje się prawem powszechnego ciążenia do opisu oddziaływania grawitacyjnego; 

wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał; 

2. wskazuje siłę grawitacji jako siłę dośrodkową w ruchu po orbicie kołowej; oblicza wartość 

prędkości na orbicie kołowej o dowolnym promieniu; omawia ruch satelitów wokół Ziemi; 

3. opisuje stan nieważkości i stan przeciążenia oraz podaje warunki i przykłady jego 

występowania; 

4. opisuje budowę Układu Słonecznego i jego miejsce w Galaktyce; posługuje się pojęciami 

jednostki astronomicznej i roku świetlnego; 

5. opisuje Wielki Wybuch jako początek znanego nam Wszechświata; zna przybliżony wiek 

Wszechświata, opisuje rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę galaktyk). 

 

4. Drgania. Uczeń: 

 

1. opisuje proporcjonalność siły sprężystości do wydłużenia; posługuje się pojęciem 

współczynnika sprężystości i jego jednostką; 

2. analizuje ruch drgający pod wpływem siły sprężystości posługując się pojęciami wychylenia, 

amplitudy oraz okresu drgań; podaje przykłady takiego ruchu; 

3. analizuje przemiany energii w ruchu drgającym; 

4. opisuje drgania wymuszone i drgania słabo tłumione; ilustruje zjawisko rezonansu 

mechanicznego na wybranych przykładach; 

5. doświadczalnie: 

a) demonstruje niezależność okresu drgań ciężarka na sprężynie od amplitudy; 

b) bada zależność okresu drgań ciężarka na sprężynie od jego masy; 

c) demonstruje zjawisko rezonansu mechanicznego. 
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5. Termodynamika. Uczeń: 

 

1. opisuje zjawisko rozszerzalności cieplnej: liniowej ciał stałych oraz objętościowej gazów i 

cieczy; 

2. odróżnia przekaz energii w postaci ciepła między układami o różnych temperaturach od 

przekazu energii w formie pracy; 

3. posługuje się pojęciem energii wewnętrznej; analizuje pierwszą zasadę termodynamiki jako 

zasadę zachowania energii; 

4. wykorzystuje pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu 

cieplnego; 

5. posługuje się pojęciem wartości energetycznej paliw i żywności; 

6. wymienia szczególne własności wody i ich konsekwencje dla życia na Ziemi; 

7. opisuje zjawisko dyfuzji jako skutek chaotycznego ruchu cząsteczek; 

8. doświadczalnie: 

a) wyznacza ciepło właściwe metalu, posługując się bilansem cieplnym, 

b) demonstruje rozszerzalność cieplną wybranych ciał stałych. 

 

6. Elektrostatyka. Uczeń: 

 

1. posługuje się zasadą zachowania ładunku; 

2. oblicza wartość siły wzajemnego odziaływania ładunków, stosując prawo Coulomba; 

3. posługuje się pojęciem pola elektrycznego; ilustruje graficznie pole elektryczne za pomocą 

linii pola; opisuje pole jednorodne; 

4. opisuje jakościowo rozkład ładunków w przewodnikach i znikanie pola elektrycznego 

wewnątrz przewodnika (klatka Faradaya); 

5. opisuje kondensator jako układ dwóch przeciwnie naładowanych przewodników, pomiędzy 

którymi istnieje napięcie elektryczne oraz jako urządzenie magazynujące energię; 

6. doświadczalnie: 

a) ilustruje pole elektryczne oraz układ linii pola wokół przewodnika, 

b) demonstruje przekaz energii podczas rozładowania kondensatora (np. lampa błyskowa, 

przeskok iskry). 

 

 

 

7. Prąd elektryczny. Uczeń: 

 

1. posługuje się pojęciami natężenia prądu elektrycznego, napięcia elektrycznego oraz mocy 

wraz z ich jednostkami; 

2. rozróżnia metale i półprzewodniki; omawia zależność oporu od temperatury dla metali i 

półprzewodników; 

3. stosuje do obliczeń proporcjonalność natężenia prądu stałego do napięcia dla przewodników 

(prawo Ohma); 

4. stosuje I prawo Kirchhoffa jako przykład zasady zachowania ładunku; 

5. opisuje sieć domową jako przykład obwodu rozgałęzionego; wyjaśnia funkcję bezpieczników 

różnicowych i przewodu uziemiającego; 
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6. wykorzystuje dane znamionowe urządzeń elektrycznych do obliczeń; 

7. opisuje zasadę dodawania napięć w układzie ogniw połączonych szeregowo i jej związek z 

zasadą zachowania energii; 

8. opisuje funkcję diody półprzewodnikowej jako elementu przewodzącego w jednym kierunku 

oraz jako źródła światła; 

9. opisuje tranzystor jako trójelektrodowy, półprzewodnikowy element wzmacniający sygnały 

elektryczne; 

10. doświadczalnie: 

a) demonstruje I prawo Kirchhoffa, 

b) bada dodawanie napięć w układzie ogniw połączonych szeregowo, 

c) demonstruje rolę diody jako elementu składowego prostowników i źródło światła. 

 

8. Magnetyzm. Uczeń: 

 

1. posługuje się pojęciem pola magnetycznego; rysuje linie pola magnetycznego w pobliżu 

magnesów stałych i przewodników z prądem (przewodnik prostoliniowy, zwojnica); 

2. opisuje jakościowo oddziaływanie pola magnetycznego na przewodniki z prądem i 

poruszające się cząstki naładowane; omawia rolę pola magnetycznego Ziemi jako osłony 

przed wiatrem słonecznym; 

3. opisuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej i jej związek ze względnym ruchem magnesu 

i zwojnicy lub zmianą natężenia prądu w elektromagnesie; opisuje przemiany energii podczas 

działania prądnicy; 

4. opisuje cechy prądu przemiennego; 

5. opisuje zasadę działania transformatora oraz podaje przykłady jego zastosowania; 

6. doświadczalnie: 

a) ilustruje układ linii pola magnetycznego, 

b) demonstruje zjawisko indukcji elektromagnetycznej i jego związek ze względnym ruchem 

magnesu i zwojnicy oraz ze zmianą natężenia prądu w elektromagnesie. 

 

9. Fale i optyka. Uczeń: 

 

1. opisuje rozchodzenie się fal na powierzchni wody i dźwięku w powietrzu na podstawie 

obrazu powierzchni falowych; 

2. opisuje jakościowo dyfrakcję fali na szczelinie; 

3. stosuje zasadę superpozycji fal; podaje warunki wzmocnienia oraz wygaszenia się fal; 

opisuje zjawisko interferencji fal i przestrzenny obraz interferencji; 

4. analizuje efekt Dopplera dla fal w przypadku, gdy źródło lub obserwator poruszają się 

znacznie wolniej niż fala; podaje przykłady występowania tego zjawiska; 

5. opisuje zjawiska jednoczesnego odbicia i załamania światła na granicy dwóch ośrodków 

różniących się prędkością rozchodzenia się światła; opisuje działanie światłowodu jako 

przykład wykorzystania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia; 

6. rozróżnia fale poprzeczne i podłużne; opisuje światło jako falę elektromagnetyczną; opisuje 

polaryzację światła wynikającą z poprzecznego charakteru fali; 

7. opisuje widmo światła białego jako mieszaniny fal o różnych częstotliwościach; 

8. opisuje przykłady zjawisk optycznych w przyrodzie; 
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9. doświadczalnie: 

a) obserwuje wygaszanie światła po przejściu przez dwa polaryzatory ustawione prostopadle, 

b) demonstruje rozpraszanie światła w ośrodku. 

 

10. Fizyka atomowa. Uczeń: 

 

1. analizuje na wybranych przykładach promieniowanie termiczne ciał i jego zależność od 

temperatury; 

2. opisuje dualizm korpuskularno-falowy światła; wyjaśnia pojęcie fotonu oraz jego energii; 

3. opisuje jakościowo pochodzenie widm emisyjnych i absorpcyjnych gazów; 

4. interpretuje linie widmowe jako skutek przejść między poziomami energetycznymi w 

atomach z emisją lub absorpcją kwantu światła; rozróżnia stan podstawowy i stany 

wzbudzone atomu; 

5. opisuje zjawiska jonizacji, fotoelektryczne i fotochemiczne jako wywołane tylko przez 

promieniowanie o częstotliwości większej od granicznej. 

 

11. Fizyka jądrowa. Uczeń: 

 

1. posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron do 

opisu składu materii; opisuje skład jądra atomowego na podstawie liczb masowej i atomowej; 

2. zapisuje reakcje jądrowe stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę zachowania 

ładunku; 

3. wymienia właściwości promieniowania jądrowego; opisuje rozpady alfa, beta; 

4. posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego; opisuje powstawanie promieniowania 

gamma; 

5. opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego; posługuje się pojęciem czasu połowicznego 

rozpadu; 

6. stosuje zasadę zachowania energii do opisu reakcji jądrowych; posługuje się pojęciami 

energii wiązania i deficytu masy; oblicza te wielkości dla dowolnego izotopu; 

7. wskazuje wpływ promieniowania jonizującego na materię oraz na organizmy żywe; 

8. wymienia przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości w technice i medycynie; 

9. opisuje reakcję rozszczepienia jądra uranu 
235

U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neutronu; 

podaje warunki zajścia reakcji łańcuchowej; 

10. opisuje zasadę działania elektrowni jądrowej oraz wymienia korzyści i niebezpieczeństwa 

płynące z energetyki jądrowej; 

11. opisuje reakcję termojądrową przemiany wodoru w hel zachodzącą w gwiazdach; 

12. opisuje elementy ewolucji gwiazd; omawia supernowe i czarne dziury. 

 

 

10. Cele i treści nauczania, poziom rozszerzony 

(Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego (…)): 
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Cele kształcenia – wymagania ogólne 

1. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w 

otaczającej rzeczywistości. 

2. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 

3. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń i wnioskowanie na podstawie ich 

wyników. 

4. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów 

popularnonaukowych. 

5. Budowanie modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk oraz ilustracji praw i zależności 

fizycznych. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

1. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 

 

1. przedstawia jednostki wielkości fizycznych, opisuje ich związki z jednostkami 

podstawowymi; przelicza wielokrotności i podwielokrotności; 

2. posługuje się materiałami pomocniczymi, w tym tablicami fizycznymi i chemicznymi oraz 

kartą wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych; 

3. prowadzi obliczenia szacunkowe i poddaje analizie otrzymany wynik; 

4. przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem; 

5. rozróżnia wielkości wektorowe i skalarne, wykonuje graficznie działania na wektorach 

(dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe); 

6. tworzy teksty, tabele, diagramy lub wykresy, rysunki schematyczne lub blokowe dla 

zilustrowania zjawisk bądź problemu; właściwie skaluje, oznacza i dobiera zakresy osi; 

7. wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub 

blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te 

informacje w różnych postaciach; 

8. rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie 

wykresu; rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu; 

9. dopasowuje prostą do danych przedstawionych w postaci wykresu; interpretuje nachylenie tej 

prostej i punkty przecięcia z osiami; 

10. przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów; 

planuje i modyfikuje ich przebieg; formułuje hipotezę i prezentuje kroki niezbędne do jej 

weryfikacji; 

11. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania 

oraz wskazuje rolę użytych przyrządów i uwzględnia ich rozdzielczość; 

12. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i 

doświadczeń; 

13. rozróżnia błędy przypadkowe i systematyczne; 

14. wyznacza średnią z kilku pomiarów jako końcowy wynik pomiaru powtarzanego; 

15. posługuje się pojęciem niepewności pomiaru wielkości prostych i złożonych; zapisuje wynik 

pomiaru wraz z jego jednostką oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności; uwzględnia 

niepewności przy sporządzaniu wykresów; 

16. przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz 

zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych; 
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17. przedstawia wybrane informacje z historii odkryć kluczowych dla rozwoju fizyki; 

18. przedstawia własnymi słowami główne tezy tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki 

lub astronomii; 

19. wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 

jego przebiegu; 

20. tworzy modele fizyczne lub matematyczne wybranych zjawisk i opisuje ich założenia; 

ilustruje prawa i zależności fizyczne z wykorzystaniem tych założeń. 

 

2. Mechanika. Uczeń: 

 

1. opisuje ruch względem różnych układów odniesienia; 

2. rozróżnia pojęcia położenie, tor i droga; 

3. opisuje ruchy postępowe, posługując się wielkościami wektorowymi: przemieszczeniem, 

prędkością i przyspieszeniem wraz z ich jednostkami; 

4. opisuje ruchy prostoliniowe jednostajne i jednostajnie zmienne, posługując się zależnościami 

położenia, wartości prędkości i przyspieszenia oraz drogi od czasu; 

5. sporządza i interpretuje wykresy zależności parametrów ruchu od czasu; 

6. wyznacza położenie, wartość prędkości, wartość przyspieszenia i drogę w ruchu 

jednostajnym i jednostajnie zmiennym na podstawie danych zawartych w postaci tabel i 

wykresów; 

7. opisuje ruchy złożone jako sumę ruchów prostych; analizuje rzut poziomy jako przykład 

ruchu dwuwymiarowego; 

8. opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się pojęciami: okresu, częstotliwości, 

prędkości liniowej oraz przemieszczenia kątowego, prędkości kątowej i przyspieszenia 

dośrodkowego wraz z ich jednostkami; 

9. stosuje do obliczeń związki między promieniem okręgu, prędkością kątową, prędkością 

liniową oraz przyspieszeniem dośrodkowym; 

10. wskazuje siłę dośrodkową jako przyczynę ruchu jednostajnego po okręgu; 

11. opisuje ruch niejednostajny po okręgu; 

12. wyznacza graficznie siłę wypadkową dla sił działających w dowolnych kierunkach na 

płaszczyźnie; 

13. stosuje zasady dynamiki do opisu zachowania się ciał; 

14. posługuje się pojęciem pędu i jego jednostką; interpretuje II zasadę dynamiki jako związek 

między zmianą pędu i popędem siły; 

15. wykorzystuje zasadę zachowania pędu do opisu zachowania się izolowanego układu ciał; 

16. rozróżnia i analizuje zderzenia sprężyste i niesprężyste; 

17. opisuje opory ruchu (opory ośrodka, tarcie statyczne, tarcie kinetyczne); rozróżnia 

współczynniki tarcia kinetycznego oraz tarcia statycznego; omawia rolę tarcia na wybranych 

przykładach; 

18. rozróżnia układy inercjalne i nieinercjalne; omawia różnice między opisem ruchu ciał w 

układach inercjalnych i nieinercjalnych; posługuje się pojęciem siły bezwładności; 

19. stosuje zasadę równoważności układów inercjalnych (zasadę względności Galileusza); 

20. posługuje się pojęciami pracy mechanicznej, mocy, energii kinetycznej, energii potencjalnej 

wraz z ich jednostkami; stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń; 

21. posługuje się pojęciem sprawności urządzeń mechanicznych; 
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22. interpretuje pole pod wykresem zależności siły od drogi i pole pod wykresem zależności 

mocy od czasu jako wykonaną pracę; 

23. opisuje ruch ciał na równi pochyłej; 

24. posługuje się pojęciem ciśnienia hydrostatycznego i stosuje je do obliczeń; analizuje 

równowagę cieczy w naczyniach połączonych; 

25. stosuje do obliczeń prawo Archimedesa i objaśnia warunki pływania ciał; 

26. doświadczalnie: 

a) demonstruje działanie siły bezwładności, m.in. na przykładzie pojazdów gwałtownie 

hamujących, 

b) bada zderzenia ciał oraz wyznacza masę lub prędkość jednego z ciał, korzystając z zasady 

zachowania pędu, 

c) bada związek między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniem w ruchu 

jednostajnym po okręgu, 

d) wyznacza wartość współczynnika tarcia na podstawie analizy ruchu ciała na równi. 

 

3. Mechanika bryły sztywnej. Uczeń: 

 

1. wyznacza położenie środka masy układu ciał; 

2. stosuje pojęcie bryły sztywnej; opisuje ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi; 

3. stosuje warunki statyki bryły sztywnej; posługuje się pojęciem momentu sił wraz z jednostką; 

4. stosuje zasady dynamiki dla ruchu obrotowego; posługuje się pojęciami przyspieszenia 

kątowego oraz momentu bezwładności jako wielkości zależnej od rozkładu mas, wraz z ich 

jednostkami; 

5. oblicza energię ruchu bryły sztywnej jako sumę energii kinetycznej ruchu postępowego 

środka masy i ruchu obrotowego wokół osi przechodzącej przez środek masy; 

6. posługuje się pojęciem momentu pędu punktu materialnego i bryły; stosuje do obliczeń 

związek między momentem pędu i prędkością kątową; 

7. stosuje zasadę zachowania momentu pędu; 

8. doświadczalnie: 

a) demonstruje zasadę zachowania momentu pędu, 

b) bada ruch ciał o różnych momentach bezwładności. 

 

 

4. Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń: 

 

1. posługuje się prawem powszechnego ciążenia do opisu oddziaływania grawitacyjnego; 

wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał; 

2. stosuje do obliczeń związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety 

a jej masą i promieniem; 

3. analizuje jakościowo wpływ siły grawitacji Słońca na niejednostajny ruch planet po orbitach 

eliptycznych i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców; 

4. wskazuje siłę grawitacji jako siłę dośrodkową w ruchu po orbicie kołowej, oblicza wartość 

prędkości na orbicie kołowej o dowolnym promieniu; omawia ruch satelitów wokół Ziemi; 

5. interpretuje III prawo Keplera jako konsekwencję prawa powszechnego ciążenia; stosuje do 

obliczeń III prawo Keplera dla orbit kołowych; 



41 

 

 

6. interpretuje II prawo Keplera jako konsekwencję zasady zachowania momentu pędu; 

7. oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i stosuje zasadę zachowania energii do ruchu 

orbitalnego; posługuje się pojęciem drugiej prędkości kosmicznej (prędkości ucieczki); 

8. opisuje stan nieważkości i stan przeciążenia oraz podaje warunki i przykłady jego 

występowania; 

9. opisuje budowę Układu Słonecznego i jego miejsce w Galaktyce; posługuje się pojęciami 

jednostki astronomicznej, roku świetlnego i parseka; 

10. opisuje Wielki Wybuch jako początek znanego nam Wszechświata; zna przybliżony wiek 

Wszechświata, opisuje rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę galaktyk); stosuje do 

obliczeń prawo Hubble’a. 

 

5. Drgania. Uczeń: 

 

1. opisuje proporcjonalność siły sprężystości do wydłużenia; posługuje się pojęciem 

współczynnika sprężystości i jego jednostką; 

2. analizuje ruch pod wpływem siły sprężystości; posługuje się pojęciem ruchu harmonicznego; 

podaje przykłady takich ruchów; 

3. opisuje ruch harmoniczny, posługując się pojęciami wychylenia, amplitudy, częstości 

kołowej i przesunięcia fazowego; rozróżnia drgania o fazach zgodnych lub przeciwnych; 

4. analizuje zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu dla ciała w ruchu 

drgającym harmonicznym oraz interpretuje wykresy tych zależności; 

5. stosuje do obliczeń zależność okresu małych drgań wahadła matematycznego i ciężarka na 

sprężynie od ich parametrów; 

6. oblicza energię potencjalną sprężystości i uwzględnia ją w analizie przemian energii; 

7. opisuje drgania wymuszone i drgania słabo tłumione; ilustruje zjawisko rezonansu 

mechanicznego na wybranych przykładach; 

8. doświadczalnie: 

a) demonstruje niezależność okresu drgań wahadła od amplitudy, 

b) bada zależność okresu drgań od długości wahadła, 

c) bada zależność okresu drgań ciężarka od jego masy i od współczynnika sprężystości 

sprężyny, 

d) demonstruje zjawisko rezonansu mechanicznego, 

e) wyznacza wartość przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego. 

 

6. Termodynamika. Uczeń: 

 

1. opisuje zjawisko rozszerzalności cieplnej: liniowej ciał stałych oraz objętościowej gazów i 

cieczy; 

2. rozróżnia przekaz energii w postaci ciepła między układami o różnych temperaturach i 

przekaz energii w formie pracy; 

3. posługuje się pojęciem energii wewnętrznej; analizuje pierwszą zasadę termodynamiki jako 

zasadę zachowania energii; 

4. opisuje przykłady współistnienia substancji w różnych fazach w stanie równowagi 

termodynamicznej; 
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5. wykorzystuje pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu 

cieplnego; 

6. opisuje skokową zmianę energii wewnętrznej w przemianach fazowych; 

7. posługuje się pojęciem wartości energetycznej paliw i żywności; 

8. wymienia szczególne własności wody i ich konsekwencje dla życia na Ziemi; 

9. stosuje pierwszą zasadę termodynamiki do analizy przemian gazowych; rozróżnia przemiany: 

izotermiczną, izobaryczną, izochoryczną i adiabatyczną gazów; 

10. posługuje się założeniami teorii kinetyczno-molekularnej gazu doskonałego; 

11. opisuje związek pomiędzy temperaturą w skali Kelvina a średnią energią ruchu cząsteczek i 

energią wewnętrzną gazu doskonałego; 

12. analizuje wykresy przemian gazu doskonałego; 

13. stosuje równanie gazu doskonałego (równanie Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów 

gazu; 

14. posługuje się pojęciem ciepła molowego gazu; interpretuje związek między ciepłem 

molowym przy stałym ciśnieniu a ciepłem molowym w stałej objętości dla gazu 

doskonałego; 

15. analizuje przepływ energii w postaci ciepła i pracy mechanicznej w silnikach i pompach 

cieplnych; 

16. analizuje przedstawione cykle termodynamiczne, oblicza sprawność silników cieplnych; 

17. interpretuje drugą zasadę termodynamiki, podaje przykłady zjawisk odwracalnych i 

nieodwracalnych; 

18. opisuje zjawisko dyfuzji; posługuje się pojęciem fluktuacji, opisuje ruchy Browna; 

19. doświadczalnie: 

a) demonstruje rozszerzalność cieplną wybranych ciał stałych, 

b) bada proces wyrównywania temperatury ciał i posługuje się bilansem cieplnym, 

c) demonstruje stałość temperatury podczas przemiany fazowej. 

 

7. Elektrostatyka. Uczeń: 

 

1. posługuje się zasadą zachowania ładunku; 

2. oblicza wartość siły wzajemnego odziaływania ładunków stosując prawo Coulomba; 

3. posługuje się wektorem natężenia pola elektrycznego wraz z jego jednostką; ilustruje 

graficznie pole elektryczne za pomocą linii pola; interpretuje zagęszczenie linii pola jako 

miarę natężenia pola; rozróżnia pole centralne i pole jednorodne; 

4. analizuje natężenie pola wytwarzanego przez układ ładunków punktowych i oblicza jego 

wartość; 

5. opisuje pole na zewnątrz sferycznie symetrycznego układu ładunków; 

6. opisuje jakościowo rozkład ładunków w przewodnikach, zerowe natężenie pola 

elektrycznego wewnątrz przewodnika (klatka Faradaya), duże natężenie pola wokół ostrzy na 

powierzchni przewodnika; 

7. analizuje ruch cząstek naładowanych w polu elektrycznym; 

8. analizuje pracę jako zmianę energii potencjalnej podczas przemieszczenia ładunku w polu 

elektrycznym; posługuje się pojęciem potencjału pola i jego jednostką; 

9. oblicza zmianę energii ładunku w polu centralnym i jednorodnym; 

10. opisuje ilościowo pole elektryczne wewnątrz kondensatora płaskiego; 
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11. posługuje się pojęciem pojemności kondensatora i jej jednostką; posługuje się zależnością 

pojemności kondensatora płaskiego od jego wymiarów; oblicza energię zmagazynowaną w 

kondensatorze; 

12. opisuje polaryzację dielektryków w polu zewnętrznym i ich wpływ na pojemność 

kondensatora; oblicza pojemność kondensatora, uwzględniając stałą dielektryczną; 

13. doświadczalnie: 

a) ilustruje pole elektryczne oraz układ linii pola wokół przewodnika, 

b) demonstruje przekaz energii podczas rozładowania kondensatora (np. lampa błyskowa, 

przeskok iskry). 

 

8. Prąd elektryczny. Uczeń: 

 

1. opisuje przewodnictwo w metalach, elektrolitach i gazach; wyjaśnia procesy jonizacji w 

gazach, wskazuje rolę promieniowania, wysokiej temperatury i dużego natężenia pola; 

2. posługuje się pojęciami natężenia prądu elektrycznego, napięcia elektrycznego oraz mocy 

wraz z ich jednostkami; 

3. analizuje zależność oporu od wymiarów przewodnika, posługuje się pojęciem oporu 

właściwego materiału i jego jednostką; 

4. opisuje wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników; 

5. stosuje do obliczeń proporcjonalność natężenia prądu stałego do napięcia dla przewodników 

(prawo Ohma); 

6. analizuje charakterystykę prądowo-napięciową elementów obwodu (zgodną lub niezgodną z 

prawem Ohma); 

7. posługuje się pojęciami oporu wewnętrznego i siły elektromotorycznej jako cechami źródła; 

8. stosuje do obliczeń związek mocy wydzielonej na oporniku (ciepła Joule’a-Lenza) z 

natężeniem prądu i oporem oraz napięciem i oporem; 

9. wykorzystuje dane znamionowe urządzeń elektrycznych do obliczeń; 

10. interpretuje I prawo Kirchhoffa jako przykład zasady zachowania ładunku; 

11. opisuje sieć domową jako przykład obwodu rozgałęzionego; wyjaśnia funkcję bezpieczników 

różnicowych i przewodu uziemiającego; 

12. analizuje dodawanie i odejmowanie napięć w obwodzie z uwzględnieniem źródeł i 

odbiorników energii (II prawo Kirchhoffa); 

13. posługuje się pojęciem oporu zastępczego; oblicza opór zastępczy układu oporników 

połączonych szeregowo lub równolegle; 

14. opisuje funkcję diody półprzewodnikowej jako elementu przewodzącego w jednym kierunku; 

przedstawia jej zastosowanie w prostownikach oraz jako źródła światła; 

15. opisuje tranzystor jako trójelektrodowy, półprzewodnikowy element wzmacniający sygnały 

elektryczne; 

16. doświadczalnie: 

a) demonstruje I prawo Kirchhoffa, 

b) bada dodawanie napięć w układzie ogniw połączonych szeregowo, 

c) demonstruje rolę diody jako elementu składowego prostowników i źródła światła, 

d) bada charakterystykę prądowo-napięciową żarówki. 
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9. Magnetyzm. Uczeń: 

 

1. posługuje się pojęciem pola magnetycznego; rysuje linie pola magnetycznego w pobliżu 

magnesów stałych i przewodników z prądem (przewodnik prostoliniowy, zwojnica); 

2. posługuje się pojęciem wektora indukcji magnetycznej wraz z jego jednostką, analizuje 

oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem oraz na poruszającą się cząstkę 

naładowaną (siła Lorentza, siła elektrodynamiczna); opisuje rolę pola magnetycznego Ziemi 

jako osłony przed wiatrem słonecznym; 

3. analizuje tor cząstki naładowanej w jednorodnym polu magnetycznym; 

4. rysuje siły działające na pętlę z przewodnika w jednorodnym polu magnetycznym; na 

podstawie tego rysunku omawia zasadę działania silnika elektrycznego; 

5. stosuje do obliczeń związek wartości indukcji pola magnetycznego i natężenia prądu dla 

prostoliniowego przewodnika i długiej zwojnicy; 

6. analizuje siłę oddziaływania dwóch długich przewodników prostoliniowych; posługuje się 

definicją ampera; 

7. opisuje jakościowo podstawowe właściwości oraz zastosowania ferromagnetyków; 

8. oblicza strumień pola magnetycznego przez powierzchnię, stosuje jednostkę strumienia; 

9. opisuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej; stosuje regułę Lenza; opisuje przemiany 

energii podczas działania prądnicy; 

10. oblicza siłę elektromotoryczną indukcji jako szybkość zmiany strumienia; 

11. opisuje jakościowo zjawisko samoindukcji; 

12. opisuje cechy prądu przemiennego; posługuje się pojęciem napięcia i natężenia skutecznego; 

oblicza napięcie i natężenie skuteczne dla przebiegu sinusoidalnego; 

13. opisuje zasadę działania transformatora; przedstawia uproszczony model transformatora, w 

którym przekładnia napięciowa i przekładnia prądowa zależą tylko od liczb zwojów; opisuje 

zastosowania transformatorów; 

14. opisuje jakościowo współzależność zmian pola magnetycznego i elektrycznego oraz 

rozchodzenie się fal elektromagnetycznych; 

15. doświadczalnie: 

a) ilustruje układ linii pola magnetycznego, 

b) demonstruje zjawisko indukcji elektromagnetycznej i jego związek ze względnym ruchem 

magnesu i zwojnicy oraz ze zmianą natężenia prądu w elektromagnesie. 

 

10. Fale i optyka. Uczeń: 

 

1. analizuje rozchodzenie się fal na powierzchni wody i dźwięku w powietrzu na podstawie 

obrazu powierzchni falowych; 

2. posługuje się pojęciem natężenia fali wraz z jej jednostką (W/m
2
) oraz proporcjonalnością do 

kwadratu amplitudy; 

3. opisuje zależność natężenia i amplitudy fali kulistej od odległości od punktowego źródła; 

4. opisuje widmo światła białego jako mieszaniny fal elektromagnetycznych o różnych 

częstotliwościach; 

5. opisuje światło laserowe jako skolimowaną wiązkę światła monochromatycznego o zgodnej 

fazie; 
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6. stosuje prawo odbicia i prawo załamania fal na granicy dwóch ośrodków; posługuje się 

pojęciem współczynnika załamania ośrodka; oblicza kąt graniczny; 

7. opisuje działanie światłowodu jako przykład wykorzystania zjawiska całkowitego 

wewnętrznego odbicia; 

8. opisuje jakościowo związek pomiędzy dyfrakcją na szczelinie a szerokością szczeliny i 

długością fali; 

9. analizuje zdolność rozdzielczą przyrządów optycznych w kontekście zjawiska dyfrakcji; 

10. stosuje zasadę superpozycji fal; wyjaśnia zjawisko interferencji fal; podaje warunki 

wzmocnienia oraz wygaszenia się fal; 

11. analizuje jakościowo zjawisko interferencji wiązek światła odbitych od dwóch powierzchni 

cienkiej warstwy; 

12. opisuje zależność przestrzennego obrazu interferencji od długości fali i odległości między 

źródłami; 

13. analizuje efekt Dopplera dla fal w przypadku, gdy źródło lub obserwator poruszają się 

znacznie wolniej niż fala; podaje przykłady występowania tego zjawiska; 

14. rozróżnia fale poprzeczne i podłużne; opisuje światło jako falę elektromagnetyczną 

poprzeczną; rozróżnia światło spolaryzowane i niespolaryzowane; 

15. opisuje jakościowo zjawisko polaryzacji światła przy odbiciu; 

16. opisuje obraz powstający po przejściu światła przez siatkę dyfrakcyjną; stosuje do obliczeń 

związek między kątem dyfrakcji, stałą siatki i długością fali; 

17. opisuje jakościowo zależność ogniskowej soczewki od jej krzywizny oraz współczynnika 

załamania; stosuje do obliczeń pojęcie zdolności skupiającej wraz z jej jednostką; 

18. rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; stosuje do obliczeń równanie 

soczewki; 

19. opisuje przykłady zjawisk optycznych w przyrodzie: miraże, czerwony kolor zachodzącego 

Słońca, zjawisko Tyndalla; 

20. doświadczalnie: 

a) obserwuje zmiany natężenia światła po przejściu przez dwa polaryzatory ustawione 

równolegle i prostopadle, 

b) obserwuje zjawisko dyfrakcji fali na szczelinie, 

c) obserwuje zjawisko interferencji fal, 

d) demonstruje rozpraszanie światła w ośrodku, 

e) wyznacza wartość współczynnika załamania światła z pomiaru kąta granicznego, 

f) bada związek między ogniskową soczewki a położeniami przedmiotu i obrazu. 

 

11. Fizyka atomowa. Uczeń: 

 

1. analizuje na wybranych przykładach promieniowanie termiczne ciał i jego zależność od 

temperatury; 

2. opisuje dualizm korpuskularno-falowy światła; stosuje pojęcie fotonu oraz jego energii; 

3. opisuje powstawanie promieniowania rentgenowskiego jako promieniowania hamowania; 

oblicza krótkofalową granicę widma promieniowania rentgenowskiego; 

4. rozróżnia widma emisyjne i absorpcyjne gazów; interpretuje linie widmowe jako skutek 

przejść między poziomami energetycznymi w atomach z emisją lub absorpcją kwantu 

światła; rozróżnia stan podstawowy i stany wzbudzone atomu; 
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5. analizuje seryjny układ linii widmowych na przykładzie widm atomowych wodoru; posługuje 

się wzorem Rydberga; 

6. posługuje się pojęciem pędu fotonu; stosuje zasadę zachowania energii i zasadę zachowania 

pędu do opisu emisji i absorpcji przez swobodne atomy; opisuje odrzut atomu emitującego 

kwant światła; 

7. opisuje zjawiska jonizacji, fotoelektryczne i fotochemiczne jako wywołane tylko przez 

promieniowanie o częstotliwości większej od granicznej; 

8. opisuje jakościowo obraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na kryształach; 

9. opisuje zjawiska dyfrakcji oraz interferencji elektronów i innych cząstek; oblicza długość fali 

de Broglie’a poruszających się cząstek; 

10. doświadczalnie: obserwuje widma atomowe za pomocą siatki dyfrakcyjnej. 

 

12. Elementy fizyki relatywistycznej i fizyka jądrowa. Uczeń: 

 

1. wskazuje niezależność prędkości światła w próżni od prędkości źródła i prędkości 

obserwatora; opisuje względność równoczesności; 

2. posługuje się związkiem między energią całkowitą, masą cząstki i jej prędkością; posługuje 

się pojęciem energii spoczynkowej; 

3. opisuje równoważność masy i energii spoczynkowej; 

4. wskazuje prędkość światła w próżni jako maksymalną prędkość przekazu energii i 

informacji; 

5. posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron; 

opisuje skład jądra atomowego na podstawie liczb masowej i atomowej; 

6. zapisuje reakcje jądrowe stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę zachowania 

ładunku; 

7. stosuje zasadę zachowania energii do opisu reakcji jądrowych; posługuje się pojęciem energii 

wiązania; 

8. oblicza dla dowolnego izotopu energię spoczynkową, deficyt masy i energię wiązania; 

9. wymienia właściwości promieniowania jądrowego; opisuje rozpady alfa, beta (β
+
, β

–
); 

10. posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego; opisuje powstawanie promieniowania 

gamma; 

11. opisuje przypadkowy charakter rozpadu jąder atomowych; 

12. opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego; posługuje się pojęciem czasu połowicznego 

rozpadu; opisuje zasadę datowania substancji na podstawie węgla 
14

C; 

13. wskazuje wpływ promieniowania jonizującego na materię oraz na organizmy żywe; 

14. wymienia przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości w technice i medycynie; 

15. opisuje reakcję rozszczepienia jądra uranu 
235

U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neutronu; 

podaje warunki zajścia reakcji łańcuchowej; 

16. opisuje zasadę działania elektrowni jądrowej oraz wymienia korzyści i niebezpieczeństwa 

płynące z energetyki jądrowej; 

17. opisuje reakcję termojądrową przemiany wodoru w hel zachodzącą w gwiazdach; 

18. opisuje elementy ewolucji gwiazd; omawia supernowe i czarne dziury; 

19. opisuje kreację lub anihilację par cząstka-antycząstka; stosuje zasady zachowania energii i 

pędu oraz zasadę zachowania ładunku do analizy kreacji lub anihilacji pary elektron-pozyton. 
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VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 
 

1. Przedmiotem oceny są: 

a) wiadomości (zgodnie z planem dydaktycznym i programem nauczania) 

b) umiejętności (zgodnie z planem dydaktycznym i programem nauczania) 

c) postawa – aktywność (zgodnie z planem dydaktycznym i programem nauczania) 

2. Skala ocen jest zgodna z WSO. Oceny z plusami i minusami dotyczą sprawdzianów, jeżeli pozwala na 

to liczba punktów. 

3. Oceny są jawne. 

4. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów przedstawia następująca tabela: 

 

Element 

kontroli 

Forma 

kontroli 

Przelicznik 

 
Uwagi 

 

 

A 

pisemna praca 

klasowa 

 

 

x 3 

-dotyczy materiału działu programowego, 

-uczniowie są poinformowani o zakresie 

treści, 

-termin ustalony jest z klasą z 

przynajmniej    

  tygodniowym wyprzedzeniem, 

-prace sprawdzane są w ciągu 2 tygodni, 

-każdy uczeń może przystąpić jeden raz 

do  

 poprawy 

 

B 

kartkówka  

lub  

odpowiedź ustna 

 

 

x 2 

-dotyczy bieżącego materiału (trzy 

ostatnie lekcje), 

-mogą , ale nie muszą być wcześniej   

zapowiadane, 

-prace sprawdzane są w ciągu tygodnia, 

-nie ma możliwości ich poprawy 

 

 

 

 

C 

inne: 

sprawdzian ze 

znajomości mapy 

lub 

praca domowa  

lub 

przygotowanie i 

wygłoszenie 

referatu, 

prezentacji  

lub 

aktywność na lekcji, 

praca w grupie 

 

 

 

x 1 

-oceniany jest wkład samodzielnej pracy 

oraz  

 sposób prezentacji, 

-oceniany jest rodzaj prezentowanych  

 wiadomości 

 

5. Normy  % na poszczególne oceny szkolne są zgodne z ogólnymi zasadami oceniania. 

6. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, ma prawo do poprawy 

prac klasowych w terminie trzech tygodni od oddania pracy. Bez względu na to, czy druga ocena jest 

bardziej czy mniej korzystna, nauczyciel wpisuje ją do dziennika. 

7. Ucznia obowiązuje systematyczna praca. Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie (przed 
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lekcją). Liczba zgłoszonych nieprzygotowań w semestrze w klasach o zakresie podstawowym wynosi 

tyle, ile lekcji geografii ma klasa tygodniowo, zaś w klasach o zakresie rozszerzonym wynosi trzy. 

8. Uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania do zapowiedzianych przez nauczyciela form sprawdzenia 

jego osiągnięć. 

9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę. 

10. Informowanie uczniów i rodziców o ocenach: 

a) na początku roku szkolnego uczniowie i ich rodzice są informowani o wymaganiach przez  

nauczyciela geografii lub wychowawcę, 

b) oceny cząstkowe są na bieżąco zapisywane w dzienniku internetowym, 

c) w przypadku zmian norm % uczeń zostanie poinformowany przed każdą formą oceniania. 

11. Ocena śródroczna  i roczna liczona jest według wzoru: 

 

___(ocena A) x3 + (ocena B) x2 + (ocena C) x1_____ 

liczba wszystkich ocen z uwzględnieniem przelicznika 

12. Ocena roczna jest zgodna z dziennikiem internetowym i jest oceną wystawianą na podstawie średniej 

ocen z całego roku.  

13. Uczniowi przysługuje prawo poprawy oceny śródrocznej i rocznej, jeżeli średnia  jest co najwyżej 

niższa o 0,2 od średniej ważonej przypisanej ocenie klasyfikacyjnej, o którą ubiega się uczeń. Zakres 

materiału i sposób poprawy nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem na podstawie analizy jego pracy 

i ocen cząstkowych. 

14. Wymagania na poszczególne oceny. 

Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za określone umiejętności. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie ma osiągnięć wystarczających do dalszego uczenia się geografii; 

b) nie rozwiązuje najprostszych zadań, nawet przy pomocy innych uczniów lub nauczyciela; 

c) nie zachowuje minimalnej dokładności i staranności, koniecznej do poprawnego rozwiązywania 

zadania; 

d) nieprawidłowo używa terminów geograficznych wymienionych w programie nauczania; 

e) nie potrafi odnajdywać i selekcjonować informacji na zadany temat, nawet mimo wskazania 

źródła. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył niewielką część osiągnięć przewidzianych w programie nauczania, w zakresie 

wystarczającym do dalszego uczenia się geografii; 

b) rozwiązuje proste, typowe zadania, korzystając z pomocy innych uczniów lub nauczyciela; 

c) zachowuje stosunkowo małą dokładność i staranność, jest ona jednak wystarczająca do 

poprawnego rozwiązywania zadania; 

d) prawidłowo używa tylko niektórych terminów geograficznych wymienionych w programie 

nauczania; 

e) odnajduje i selekcjonuje informacje na zadany temat ze wskazanego źródła, ale wykonuje to z 

pomocą innych uczniów lub nauczyciela. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył część osiągnięć przewidzianych w programie nauczania; 

b) samodzielnie rozwiązuje proste, typowe zadania; 

c) zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązywania zadania; 

d) prawidłowo używa większości terminów geograficznych wymienionych w programie nauczania; 

e) odnajduje i selekcjonuje informacje na zadany temat ze wskazanego źródła. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył większość osiągnięć przewidzianych w programie nauczania; 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i problemowe o średnim poziomie złożoności; 

c) zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązywania zadania; 

d) wypowiada się pełnymi zdaniami; 

e) prawidłowo posługuje się terminologią geograficzną. 
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f) Odnajduje i selekcjonuje informacje na zadany temat, korzystając z różnych źródeł. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył prawie wszystkie osiągnięcia przewidziane w programie nauczania; 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i problemowe o wysokim poziomie złożoności; 

c) zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań; 

d) wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny; 

e) bezbłędnie posługuje się terminologią geograficzną; 

f) sprawnie odnajduje i selekcjonuje informacje na zadany temat, korzystając z różnych źródeł. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył wszystkie osiągnięcia przewidziane w programie nauczania,  

b) samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i problemowe o wysokim poziomie złożoności, 

proponuje rozwiązania alternatywne i nieszablonowe; 

c) zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań; 

d) wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny; 

e) bezbłędnie posługuje się terminologią geograficzną, w tym także nieuwzględnioną w programie 

nauczania; 

f) sprawnie odnajduje i selekcjonuje obszerne informacje na zadany temat, korzystając z różnych 

źródeł. 

 

 

VII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 
 

1. Ogólne zasady oceniania: 

a) oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), 

b) sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie sprawdzianów, 

pisemnych prac uczniowskich-wypracowań (w klasach z nauczaniem historii w zakresie 

rozszerzonym) lub kartkówek lub odpowiedzi ustnych lub prac domowych i innych: 

 odpowiedź ustna – obejmuje do 3 ostatnich tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez 

nauczyciela zakresu materiału (poziom podstawowy); do 5 ostatnich tematów lekcyjnych 

(poziom rozszerzony) lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału, 

 kartkówka – odpowiedź pisemna obejmująca do 3 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom 

podstawowy); do 5 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom rozszerzony), sprawdzająca 

systematyczność pracy ucznia i niewymagająca wcześniejszego zapowiadania, 

 sprawdzian oraz pisemna praca uczniowska – odpowiedź pisemna z określonej wcześniej 

przez nauczyciela partii materiału, np. działu, zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem . Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym, 

 matura próbna - praca pisemna z określonej partii materiału, zapowiedziana z 

wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym. Termin nauczyciel wpisuje w dzienniku 

elektronicznym, 

 ocena „za pilność i aktywność”; 

c) jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, powinien go napisać w terminie  i w formie 

uzgodnionej z nauczycielem, w ciągu 3 tygodni od dnia sprawdzianu; 

d)  wobec uczniów nieobecnych na sprawdzianach stosuje się postępowanie opisane w § 5 p. 6-9 

WSO; 

e) nauczyciel przerywa  sprawdzian lub kartkówkę  uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że 

zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy,  

f) stwierdzenie niesamodzielnej pracy jest  podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z danej 

formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

g) za wykonanie dodatkowej pracy, np. wykonanie pomocy dydaktycznej, rozwiązanie zadania 

dodatkowego, zadania wykraczającego poza obowiązujący zakres materiału, uczeń może uzyskać 

ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą; źle wykonana praca dodatkowa nie może stanowić 

podstawy do ustalenia oceny niepozytywnej, 



50 

 

 

h) uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany problem z 

zakresu nowego materiału, 

i) niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być podstawą do 

wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z przedmiotu, 

j) udział w olimpiadach, konkursach jest oceniany adekwatnie do możliwości ucznia, 

k) przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę predyspozycje, możliwości intelektualne 

oraz wkład pracy ucznia, 

l) uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej. Warunki i 

tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

2. Narzędzia, waga i częstotliwość pomiaru osiągnięć uczniów. 

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o obowiązkowych formach sprawdzania 

osiągnięć uczniów. 

 

Narzędzia i formy pomiaru Waga Częstotliwość 
Sprawdzian i pisemna praca uczniowska (np. praca 

kontrolna, sprawdzian podsumowujący, sprawdzian 

dyrektorski i in.) 
3 

W zależności od zrealizowanego materiału i 

profilu klasy. 

Forma obowiązkowa. 

Matura próbna (dotyczy klas drugich i trzecich) 3 W zależności od profilu klasy. 

Kartkówka 1 
W zależności od zrealizowanego materiału 

oraz potrzeb. 

Odpowiedź ustna 1 W zależności od  profilu klasy i  potrzeb. 

Praca domowa (również w formie zdalnej na 

platformie e-learningowej szkoły) 
1 

Na bieżąco. 

Forma obowiązkowa. 

Udział w olimpiadach i konkursach 3 
W zależności od wyników i udziału 

uczniów. 

Inne formy (np. prace nadobowiązkowe, wykonanie 

pomocy dydaktycznych, prace w grupach, zeszyt, 

przygotowanie do lekcji, aktywność, praca 

długoterminowa, projekt edukacyjny) 

1 
W zależności od potrzeb i  realizowanego 

materiału, na bieżąco. 

Ocena za „pilność i aktywność” 3 
Tylko dla uczniów spełniających warunki w 

kodeksie norm 

 

3. Zasady wystawienia ocen śródrocznych i rocznych. 

Przewidywana ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na miesiąc przed klasyfikacją. Ocena śródroczna i 

roczna może być taka sama, wyższa lub niższa niż przewidywana. 

4. Obszary aktywności uczniów. 

Na lekcjach historii oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: 

a) znajomość faktów historycznych, procesów politycznych, 

b) rozumienie faktów historycznych, procesów politycznych, 

c) stosowanie poznanej wiedzy, 

d) prowadzenie rozumowań, 

e) rozwiązywanie zadań maturalnych z zastosowaniem poznanych informacji, 

f) posługiwanie się terminologia historyczną, społeczna i polityczną, 

g) analizowanie rożnego rodzaju (typu) tekstów źródłowych, 

h) stosowanie wiedzy historycznej i społeczne w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin, 

i) prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 

j) aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

5. Ustalenia dodatkowe: 

a) uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym na każdej lekcji 

wpisuje jej temat; obowiązkowo powinny znajdować się w nim prace domowe oraz rozwiązania 

zadań i ćwiczeń wykonywanych na lekcji; brak zeszytu w sytuacji zadanej pracy domowej jest 

równoznaczny z uzyskaniem oceny niedostatecznej, 

b) uczeń nie ma prawa używać przenośnych urządzeń telefonicznych na lekcjach; wykonywanie 
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zdjęć, filmowanie, korzystanie z Internetu i inne czynności bez zgody nauczyciela mogą 

skutkować wstawieniem oceny niedostatecznej i obniżeniem oceny zachowania, 

c) postępowanie przy zgłoszonych zastrzeżeniach do rocznej oceny klasyfikacyjnej określa WSO, 

d) postępowanie wobec ucznia zdającego egzamin poprawkowy zmieniającego typ szkoły lub 

przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym określają zasady zawarte w WSO. 

6. Metody pracy z uczniem zdolnym: 

a) zadawanie dodatkowych prac domowych o podwyższonym stopniu trudności, 

b) proponowanie dodatkowej lektury o tematyce historycznej i społeczno-politycznej, 

c) informowanie o konkursach i olimpiadach, 

d) w miarę możliwości – indywidualne traktowanie podczas lekcji poprzez zadawanie do 

rozwiązania zadań o zwiększonym stopniu trudności. 

7. Metody pracy z uczniem wymagającym pomocy, osiągającym niezadowalające wyniki w nauce: 

a) konsultacje indywidualne lub grupowe, termin ustalany z nauczycielem, 

b) dodatkowe prace domowe umożliwiające uzupełnienie brakujących wiadomości i umiejętności, 

c) indywidualizacja procesu nauczania. 

8. Przekazywanie informacji o ocenach. 

Informacja o ocenach cząstkowych, śródrocznych i rocznych  jest przekazywana uczniom i ich rodzicom na 

każde życzenie przez wychowawcę lub nauczyciela danego przedmiotu, jest też do wglądu w dzienniku 

elektronicznym. 

9. Wymagania na poszczególne oceny. 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się według oddzielnych wymagań dla każdego pozytywnego 

stopnia, czyli wymagań na stopień dopuszczający (wymagania konieczne), dostateczny(wymagania 

podstawowe), dobry(wymagania rozszerzające), bardzo dobry i celujący(wymagania dopełniające). 

Wymagania konieczne -  dotyczą zapamiętywania wiadomości. Uczeń zna podstawowe fakty historyczne i 

społeczno-polityczne. Zdobyte wiadomości są niezbędne do kontynuowania nauki. 

Wymagania podstawowe – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeń potrafi przy niewielkiej 

pomocy nauczyciela wyjaśnić  podstawowe fakty historyczne i społeczno-polityczne. 

Wymagania rozszerzające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności praktycznego posługiwania się 

wiadomościami, które są pogłębione i poszerzone w stosunku do wymagań podstawowych.  

Wymagania dopełniające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych, 

projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających procesy historyczne i społeczno-polityczne 

oraz przedstawionych wiadomości ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami nauczania. 

 

Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za wiedzę i określone umiejętności. 

Zakresy wymagań dla poszczególnych ocen szkolnych.  

a) ocena celująca (6)  
Uczeń posiada rozległą wiedzę, świadczącą o uzdolnieniach humanistycznych, buduje złożoną i 

problemową narrację historyczną, jest bardzo aktywny na lekcji i wykonuje dodatkowe zadania, uczestniczy 

i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach.  

b) ocena bardzo dobra (5)  
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową, wykazuje zainteresowanie 

przedmiotem, wykorzystuje różne źródła wiedzy, buduje dojrzałą narrację historyczną opartą na gruntownej 

wiedzy i łączeniu wydarzeń w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, jest aktywny na lekcji oraz 

uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach.  

c) ocena dobra (4)  
Uczeń posiada niewielkie braki w zakresie wiedzy; umiejscawia w czasie i przestrzeni wydarzenia i procesy 

historyczne, poprawnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności i wymagające opanowania 

umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, jest aktywny podczas zajęć lekcyjnych.  

d) ocena dostateczna (3)  
Uczeń wykazuje przeciętne opanowanie materiału przewidzianego programem, wiedza jest wyrywkowa i 

fragmentaryczna, słabo łączy wydarzenia w ciągi przyczynowo-skutkowe, przy pomocy nauczyciela 

poprawnie wykonuje zadania, samodzielnie interpretuje łatwe źródła, buduje krótką narrację historyczną.  
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e) ocena dopuszczająca (2)  
Uczeń wykazuje spore luki w wiadomościach objętych programem, ale jest w stanie je uzupełnić, przy 

pomocy nauczyciela wykonuje zadania związane z umiejętnościami określonymi w podstawie programowej, 

jest mało aktywny na lekcji.  

f) ocena niedostateczna (1)  
Luki w wiadomościach posiadanych przez ucznia są trudne do uzupełnienia, uczeń notorycznie nie 

przygotowuje się do lekcji, nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy 

nauczyciela; odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością na lekcji.  

 

 

 

VIII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI  

 
 

 

1. Ocenianie ma na celu:  

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

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. 

2. Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane 

na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu uczeń: 

a) bezpiecznie posługuje się komputerem i jego oprogramowaniem, korzysta z sieci komputerowej, 

b) wyszukuje i wykorzystuje (gromadzi, selekcjonuje, przetwarza) informacje z różnych źródeł; 

współtworzy zasoby w sieci, 

c) komunikuje się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

d) opracowuje za pomocą komputera rysunki, teksty, dane liczbowe,motywy, animacje, prezentacje 

multimedialne, 

e) rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje z wykorzystaniem komputera, stosuje podejście algorytmiczne, 

f) wykorzystuje komputer oraz programy i gry edukacyjne do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych 

dziedzin, 

g) wykorzystuje komputer i technologie informacyjno-komunikacyjne do rozwijania zainteresowań; opisuje 

inne zastosowania informatyki; ocenia zagrożenia i ograniczenia, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań 

informatyki. 

3.Ogólneskładniki stanowiące przedmiot oceny to: 

a) zakres wiadomości i umiejętności, 

b) rozumienie materiału naukowego, 

c) umiejętność stosowania wiedzy, 

d) kultura przekazywania wiadomości. 

4.Ocenysą jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, Dyrektora szkoły i nadzoru 

pedagogicznego o: 

a) efektywności procesu nauczania i uczenia się, 

b) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, 

c) postępach uczniów. 

5.Ocenianiupodlegają: 

a) praca ucznia na lekcji (waga x1): 

•ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych 

lekcji, 

•odpowiedzi ustne (znajomość pojęć i terminów informatycznych), 

•aktywność na lekcji,  
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•przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy stanowisku komputerowym, 

•praca w grupie; 

b) sprawdziany wiadomości oraz umiejętności realizowane po każdym dziale (waga x3), 

c) prace podejmowane z własnej inicjatywy, np. gazetki tematyczne, referaty, prezentacje, plansze 

poglądowe (waga x1), 

d) testy (waga x2), 

e) zadania domowe: 

•bieżące (waga x1), 

•długoterminowe – projekty tematyczne (waga x3); 

f) dodatkowe osiągnięcia ucznia – udział w konkursach (waga x3). 

6. Kryteria i sposoby oceniania. 

Ocena śródroczna /roczna jest wyznaczana wagowo, wg kryteriów zawartych w szkolnym WSO. 

 a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

•opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wykraczającym poza program nauczania na danym poziomie, 

•samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

•bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

•samodzielnie rozwiązuje nietypowe sytuacje problemowe, 

•z własnej inicjatywy pomaga innym uczniom, 

•podejmuje prace związane z funkcjonowaniem pracowni; 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

•opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

•sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi, 

•wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, 

•potrafi poprawić błędy; 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

•opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania na dobrym poziomie,  

•sporadycznie popełnia błędy jednak potrafi je poprawić, 

•posługuje się prawidłową terminologią, 

•rozwiązuje zadania i problemy sporadycznie korzystając z pomocy nauczyciela; 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

•opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania na poziomie podstawowym, 

•potrafi rozwiązywać proste zadania w poznanych programach użytkowych, 

•rozumie sens rozwiązywanych zadań, 

•opisuje przebieg rozwiązania zadania; 

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

•niewystarczająco opanował wiedzę umiejętności przewidziane programem nauczania na poziomie 

podstawowym, 

•ma trudności w posługiwaniu się poznanymi programami użytkowymi, 

•ma trudności w obsłudze systemu operacyjnego, 

•rozwiązuje proste zadania tylko z pomocą nauczyciela; 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

•nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania na poziomie podstawowym, 

•nie wykonuje prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela, 

•nie potrafi wykorzystać programów użytkowych do rozwiązywania nawet prostych zadań, 

•braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalszą naukę z przedmiotu. 
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IX. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH  

 
 

 

1.OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU. 

 

 

rodzaj 

oceny/ 

waga 

oceny 

 

obszar  

aktywności 

 

częstotliwość 

oceniania 

 

 

informacje dodatkowe oraz uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

(x3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

(x3) 

 sprawdzian 

wiadomości 

lub 

 test postępu 

lub 

 test 

kumulaty-

wny 

 

etap 

edukacyjny 

III.1.P, 

III.2.0, III.2 
minimalnie  

2 razy  

na semestr 

 

 

etap 

edukacyjny 

III.1.R – 

minimalnie  

3 razy  

na semestr 

 każdy uczeń może przystąpić do poprawy oceny 

„niedostatecznej” jeden raz w terminie 1 tygodnia od 

daty otrzymania sprawdzonego testu; ocena poprawiona 

liczy się do średniej ocen z wagą x3; 

 uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie otrzymuje 

wpis „bz”; jeżeli uczeń nie przystąpi do napisania tego 

sprawdzianu w przeciągu 3 tygodni, wtedy obok symbolu 

„bz” nauczyciel wpisuje „0” z wagą x3; w przypadku 

terminowego przystąpienia do sprawdzianu nauczyciel 

wpisuje uzyskaną przez ucznia ocenę obok symbolu „bz”; 

obowiązkiem ucznia jest samodzielnie zgłoszenie się do 

nauczyciela z prośbą o napisanie testu; jeżeli uczeń sam nie 

zgłosi się do nauczyciela z taką prośbą lub nie pojawi się w 

wyznaczonym terminie, nauczyciel pozostawia „0” z wagą 

x3; w wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba) 

nauczyciel może ustalić z uczniem dodatkowy termin 

umożliwiający uzyskanie oceny z testu; 

 w przypadku pracy niesamodzielnej uczeń otrzymuje ocenę 

„niedostateczną” bez możliwości poprawy; 

 test obejmuje materiał programowy lub inną większą partię 

materiału tworzącą zwartą całość, np. rozdział(y) z 

podręcznika; 

 testy są zapowiadane co najmniej na 1 tydzień przed 

terminem (chyba, że klasa/grupa wyrazi zgodę na 

wcześniejszy termin) i mogą być poprzedzone 

powtórzeniem wiadomości; termin sprawdzianu jest 

wpisywany do harmonogramu w dzienniku elektronicznym; 

 poprawa oceny „niedostatecznej” jest dobrowolna; uczeń 

ma prawo poprawić ocenę „niedostateczną” wyłącznie jeden 

raz; każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika i 

uwzględniana podczas wyliczania oceny okresowej/rocznej; 

 odmowa pisania testu/sprawdzianu jest równoznaczna z 

otrzymaniem oceny „niedostatecznej” bez możliwości 

poprawy; 

 prace są sprawdzane w przeciągu 2 tygodni od daty testu; 

 UWAGA! Poprawa sprawdzianu może odbywać się na 

lekcji lub w innym wyznaczonym przez nauczyciela terminie 

po lekcjach! 
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 wypowiedź 

pisemna na 

lekcji   

etap 

edukacyjny  

III.1.P oraz 

III.1.R –  

minimalnie  

1 raz w całym 

roku szkolnym 

 

 ocena uzyskana z maturalnej wypowiedzi pisemnej na 

lekcji nie podlega poprawie; 

 uczeń, który nie napisze wypracowania w terminie 

otrzymuje wpis „bz”; jeżeli uczeń nie przystąpi do 

napisania wypracowania w przeciągu 3 tygodni, wtedy obok 

symbolu „bz” nauczyciel wpisuje „0” z wagą x3; w 

przypadku terminowego przystąpienia do napisania 

wypracowania nauczyciel wpisuje uzyskaną przez ucznia 

ocenę obok symbolu „bz”; 

 etap edukacyjny III.1.Pnp. notatka, ogłoszenie, 

zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartka 

pocztowa, e-mail, historyjka, list prywatny, życiorys, 

CV, list motywacyjny, wpis na blogu; 

 etap edukacyjny III.1.Rnp. e-mail, list prywatny, list 

formalny – w tym list motywacyjny, życiorys, CV, wpis 

na blogu, opowiadanie, recenzja, artykuł, rozprawka;  

 o doborze rodzaju tekstu użytkowego na danym poziomie 

edukacyjnym decyduje nauczyciel biorąc pod uwagę 

zrealizowane treści nauczania w danej grupie językowej 

oraz bieżące potrzeby uczniów; 

 nauczyciel sprawdza wypowiedzi pisemne zgodnie z 

standardami maturalnymi biorąc pod uwagę tabele 

egzaminatorskie z aktualnego Informatora Maturalnego 

CKE; 

 wypowiedzi pisemne na lekcji są zapowiadane co najmniej 

na 1 tydzień przed terminem (chyba, że klasa/grupa wyrazi 

zgodę na wcześniejszy termin); 

 odmowa pisania wypowiedzi pisemnej na lekcji jest 

równoznaczna z otrzymaniem oceny „niedostatecznej” bez 

możliwości poprawy; 

 wypowiedź 

ustna na 

lekcji, np. 

zestaw 

maturalny, 

streszczenie 

lektury 

etap 

edukacyjny 

III.1.P / 

III.1.R – 1 raz 

w ciągu całego 

roku szkolnego 

w kl. IV dla 

uczniów, 

którzy 

zadeklarowali 

zdawanie 

wybranego 

języka obcego 

na egzaminie 

maturalnym; 

na pozostałych 

poziomach 

edukacyjnych 

według 

potrzeb 

 ocena uzyskana z prezentacji zestawu maturalnego na 

lekcji nie podlega poprawie; 

 nauczyciel ocenia wypowiedź ucznia zgodnie z kryteriami 

zawartymi w aktualnym Informatorze Maturalnym CKE; 
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 próbny 

egzamin 

maturalny 

etap 

edukacyjny 

III.1.P / 

III.1.R 

minimalnie  

1 raz w ciągu 

całego roku 

szkolnego 

w kl. IV 

 ocena uzyskana z matury próbnej nie podlega poprawie;  

 obecność na maturze próbnej z wybranego języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa; 

 dla wszystkich uczniów nieobecnych na maturze próbnej 

przewodniczący zespołu językowego wyznacza jeden 

wspólny termin na podejście do próbnego egzaminu 

maturalnego; 

 uczeń, który był nieobecny na maturze próbnej 

otrzymuje wpis „bz”; jeżeli uczeń nie przystąpi do 

napisania próbnego egzaminu maturalnego w wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły terminie, wtedy obok symbolu „bz” 

nauczyciel wpisuje „0” z wagą x3; 

 jeżeli nieobecność ucznia na próbnym egzaminie 

maturalnym jest nieusprawiedliwiona uczeń otrzymuje „0”z 

wagą x3 bez możliwości zaliczania tego egzaminu w 

dodatkowym wyznaczonym terminie; 

 oprócz oceny z wagą x3 uczeń otrzymuje również wpis do 

dziennika w postaci oceny kształtującej (ilość punktów i 

procentów uzyskanych z zadań otwartych i zamkniętych); 

 sprawdzian 

dyrektorski 

1 raz w ciągu 

całego roku 

szkolnego  

w kl. I, II i III 

zgodnie z 

harmonogra- 

mem pracy 

szkoły 

 

 ocena uzyskana ze sprawdzianu dyrektorskiego nie 

podlega poprawie; 

 obecność na sprawdzianie dyrektorskim jest obowiązkowa; 

 dla wszystkich uczniów nieobecnych na sprawdzianie 

dyrektorskim dyrektor szkoły wyznacza jeden wspólny 

termin na zaliczenie tego sprawdzianu; 

 uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie 

dyrektorskim otrzymuje wpis „bz”; jeżeli uczeń nie 

przystąpi do napisania sprawdzianu dyrektorskiego w 

wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu terminie, 

wtedy obok symbolu „bz” nauczyciel wpisuje „0” z wagą 

x3; 

 jeżeli nieobecność ucznia na sprawdzianie dyrektorskim jest 

nieusprawiedliwiona uczeń otrzymuje „0”z wagą x3 bez 

możliwości zaliczania tego testu w dodatkowym 

wyznaczonym terminie; 

 uczniowie klas na etapie edukacyjnymIII.1.R piszą 

dodatkowy sprawdzian dyrektorski testujący umiejętności z 

poziomu rozszerzonego, za który otrzymują odrębną ocenę 

z wagą x3; 

 ocena 

bardzo 

dobra „za 

pilność i 

aktywność” 

1 raz 

na koniec 

każdego roku 

szkolnego 

przed 

wystawieniem 

ocen rocznych 

 za bardzo wysoką frekwencję z języka obcego 

nowożytnego* dla każdego ucznia, który wciągu roku nie 

zgłosił nieprzygotowań do zajęć, terminowo i 

systematycznie pracował na wszystkich lekcjach oraz ma 

średnią ocen z danego przedmiotu co najmniej 2,4;  

 uczniowi o średniej ocen od 5,4 nauczyciel wystawia ocenę 

„celującą”; 

*Uczeń może opuścić w całym roku tyle godzin z danego 

przedmiotu, ile ma ich w tygodniu; nieobecności te muszą być 

usprawiedliwione. 
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 udział w 

konkursie / 

olimpiadzie  

językowej* 

dowolna ilość 

razy w ciągu 

całego roku 

szkolnego 

 za udział w etapie szkolnym konkursu lub olimpiady i 

uzyskanie wysokiego/bardzo dobrego wyniku nauczyciel 

wstawia ocenę bardzo dobrą; 

 za udział w etapie pozaszkolnym i uzyskanie wysokiego/ 

bardzo dobrego wyniku nauczyciel wstawia ocenę 

„celującą”; 

 

 

 

 

 

B 

(x2) 

 kartkówka 

lub 

 odpowiedź 

na lekcji 

lub 

 głośnie 

czytanie 

tekstu (etap 

edukacyjny 

III.2.0, III.2) 
lub 

 karta pracy 

lub 

 prezentacja 

lub 

 projekt 

 

przynajmniej  

1 raz w 

semestrze 

 

(dotyczy jednej 

wybranej 

formy 

aktywności  

z całej 

kategorii B) 

 nie ma możliwości poprawy żadnej oceny z całego 

obszaru aktywności z grupy B; 

 kartkówka/odpowiedź ustna może być ‘zapowiedziana’ lub 

‘niezapowiedziana’; w przypadku kartkówek/odpowiedzi 

ustnych ‘niezapowiedzianych’ zakres materiału obejmuje 

nie więcej niż 3 ostatnie tematy; w przypadku 

kartkówek/odpowiedzi ustnych ‘zapowiedzianych’ 

nauczyciel podaje wymagany zakres materiału; 

 uczeń, który był nieobecny na kartkówce otrzymuje wpis 

„bz”; obowiązkiem ucznia jest samodzielnie zgłoszenie się 

do nauczyciela na następnej lekcji, na której uczeń jest 

obecny z prośbą o napisanie zaległej kartkówki; jeżeli uczeń 

sam nie zgłosi się do nauczyciela w przeciągu 2 tygodni od 

daty przeprowadzenia kartkówki otrzymuje „0”z wagą x2; 

 odmowa pisania kartkówki lub odpowiadania na lekcji jest 

równoznaczna z otrzymaniem oceny „niedostatecznej”; 

 w wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba) nauczyciel 

może ustalić z uczniem dodatkowy termin umożliwiający 

uzyskanie oceny z kartkówki lub z innej formy aktywności z 

kategorii B; 

 podczas oceniania głośnego czytania nauczyciel bierze pod 

uwagę następujące elementy: płynność, poprawność, 

biegłość/tempo oraz wyrazistość czytanego tekstu/dialogu;  

 odpowiedź na lekcji może mieć formę ustną, pisemną lub 

łączoną; 

 nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie formy aktywności 

z kategorii B od daty jej przeprowadzenia; 

 

 

C 

(x1) 

 praca 

domowa, 

lub 

 praca na 

lekcji 
lub 

 aktywność 

przynajmniej  

1 raz w roku 

szkolnym 

 

(dotyczy jednej 

wybranej 

formy 

aktywności  

z całej 

kategorii C) 

 nie ma możliwości poprawy żadnej oceny z całego 

obszaru aktywności z grupy C; 

 formy prezentacji pracy domowej: ustna, pisemna lub 

łączona;  

 formy pracy na lekcjach to: praca w grupach, praca w 

parach lub praca indywidualna; 

 odmowa prezentacji pracy domowej jest równoznaczna z 

otrzymaniem oceny „niedostatecznej”; 

 

*Jeżeli uczeń zakwalifikuje się do etapu ogólnopolskiego olimpiady lub wygra konkurs językowy (np. 

miejski, regionalny czy ogólnopolski), wtedy otrzymuje ocenę celującą na dany semestr bez względu na 

uzyskaną średnią ważoną ocen. 
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2. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU – INFORMACJE  

    DODATKOWE. 

d) W klasach I realizujących podstawę programową z języka obcego nowożytnego będącą kontynuacją 

etapu II (etapy edukacyjne: III.1.P, III.1.R oraz III.2) należy bezwzględnie przeprowadzić 

sprawdzian kompetencji językowych do połowy września I okresu nauki. Sprawdzian kompetencji nie 

odbywa się w przypadku etapu III.2.0. Test ten nie podlega ocenie i stanowi informację zwrotną o 

poziomie językowym ucznia oraz całej klasy/grupy. Uczeń otrzymuje wpis do dziennika w postaci 

oceny kształtującej (ilość punktów i procentów uzyskanych z napisanego sprawdzianu). 

e) W przypadku poziomów III.1.P, III.1.R lub III.2 uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z II etapu 

nauki języka obcego we własnym zakresie (szczególnie, jeżeli dany uczeń planuje zdawać egzamin 

maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego). 

f) Każde ćwiczenie/zadanie rozpoczęte na lekcji uczeń ma obowiązek dokończyć samodzielnie w domu. 

Nauczyciel nie musi o tym przypominać. 

g) Nauczyciel uwzględnia 2 ‘nieprzygotowania’ na semestr zgłoszone przed lekcją lub na samym 

początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje zgłoszone ‘nieprzygotowania’ w dzienniku elektronicznym 

wpisując symbol „np”. ‘Nieprzygotowania’, które nie zostały wykorzystane w danym okresie nie mogą 

być wykorzystanie w kolejnym. 

*UWAGA! Powodem zgłoszenia nieprzygotowania może być: brak pracy domowej, nieprzygotowanie 

do wypowiedzi ustnej, brak podręcznika/repetytorium, zeszytu ćwiczeń lub karty pracy, brak materiału 

dodatkowego skopiowanego przez nauczyciela lub materiału, który nauczyciel zlecił skopiować. 

Nieprzygotowanie nie obejmuje natomiast: zapowiedzianych testów, sprawdzianów dyrektorskich, 

kartkówek, zapowiedzianej wypowiedzi pisemnej na lekcji lub w domu oraz wszelkich innych 

zapowiedzianych form kontroli uczniów.Za każde nieprzygotowanie powyżej ustalonego limitu, 

uczeń otrzymuje ocenę „niedostateczną” z wagą x1.  

 

3. FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 

 „testy obiektywne” składające się z zadań zamkniętych takich jak: 

 wielokrotny wybór,  

 na dobieranie,  

 oddzielanie faktów od opinii,  

 układanie elementów w kolejności, 

 prawda/fałsz; 

 „testy subiektywne” składające się z zadań otwartych takich jak: 

 przetwarzanie językowe – mediacje, 

 zadanie z luką,       

 parafraza zdań, 

 słowotwórstwo,  

 tłumaczenie (fragmentów) zdań,  

 odpowiedź na pytania, 

 układanie/przekształcanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych, 

 zadania sprawdzające umiejętność przetwarzania informacji (przekazywanie informacji 

szczegółowych, wyjaśnianie danych czy przetwarzanie tekstu). 

 

4. TREŚCI EDUKACYJNEDLAPOZIOMÓW EDUKACYJNYCH: III.1.P, III.1R, III.2.0 ORAZ 

III.2- WYMAGANIAOGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE. 

 

WARIANT III.1.P - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NAUCZANY JAKO PIERWSZY 

(KONTYNUACJA 1. JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ – 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM) 
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CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w 

zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w naturalnym 

tempie, w standardowej odmianie języka, a także wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu 

złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne oraz proste, 

spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach 

oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

I. Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w 

zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy 

osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, osobisty system wartości, autorytety); 

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace 

domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka); 

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się 

przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system 

oświaty); 

4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, 

wybór zawodu, poszukiwanie pracy, warunki pracy i zatrudnienia); 

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie 

czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy); 

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym 

diety, lokale gastronomiczne); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki 

płatnicze, promocja i reklama, korzystanie z usług, reklamacja); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza 

noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w podróży, ruch uliczny); 

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, 

media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie 

sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu); 
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11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, 

uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach); 

12) nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych 

urządzeń technicznych i technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z 

tym związane); 

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i 

ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe); 

14) państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, urzędy, organizacje społeczne i 

międzynarodowe, problemy współczesnego świata). 

 

II. Uczeń rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności (np. rozmowy, wiadomości, 

komunikaty, ogłoszenia, instrukcje, relacje, wywiady, dyskusje, prelekcje), wypowiadane w 

naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka: 

1) reaguje na polecenia; 

2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi; 

3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 

4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników); 

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje; 

6) układa informacje w określonym porządku; 

7) wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w wypowiedzi; 

8) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

III. Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności (np. listy, e-mail, SMS-y, 

kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje, 

komiksy, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty 

literackie): 

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 

2) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację); 

4) znajduje w tekście określone informacje; 

5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu; 

6) układa informacje w określonym porządku; 

7) wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w tekście; 

8) odróżnia informacje o faktach od opinii; 

9) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 

 

IV. Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne: 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

5) opisuje upodobania; 

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do opinii i poglądów 

innych osób; 

7) wyraża i opisuje uczucia i emocje; 

8) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań; 

9) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości; 

10) przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady); 

11) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 
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V. Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, 

życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, list prywatny, życiorys, CV, list 

motywacyjny, wpis na blogu): 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

5) opisuje upodobania; 

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do opinii i poglądów 

innych osób; 

7) wyraża i opisuje uczucia i emocje; 

8) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań; 

9) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości; 

10) przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady); 

11) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze; 

12) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 

VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje 

rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, 

sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

4) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych 

osób, wyraża wątpliwość; 

5) wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, 

preferencje, intencje i pragnienia innych osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach 

życia codziennego; 

9) prosi o radę i udziela rady; 

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, zdziwienie, nadzieję, 

obawę, współczucie); 

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe; 

15) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji. 

 

VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, list prywatny, formularz, e-

mail, komentarz, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas 

rozmowy na czacie); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę); 

4) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych 

osób, wyraża wątpliwość; 

5) wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, 

preferencje, intencje i pragnienia innych osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 
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8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach 

życia codziennego; 

9) prosi o radę i udziela rady; 

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, zdziwienie, nadzieję, 

obawę, współczucie); 

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe; 

15) dostosowuje styl wypowiedzi do odbiorcy. 

 

VIII. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: 

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. 

wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach); 

2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub w języku polskim informacje sformułowane w tym 

języku obcym; 

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim; 

4) przedstawia publicznie w języku obcym wcześniej przygotowany materiał, np. prezentację, film. 

 

IX. Uczeń posiada: 

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 

danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu 

lokalnego, europejskiego i globalnego; 

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową. 

 

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, 

korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 

 

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych). 

 

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, 

instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno - komunikacyjnych. 

 

XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy 

nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, 

opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych). 

 

XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

WARIANT III.1.R -JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NAUCZANY JAKO PIERWSZY 

(KONTYNUACJA 1. JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ – 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM) 

 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków 

frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację 

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 
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II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie różnorodne złożone wypowiedzi ustne wypowiadane w naturalnym tempie oraz 

różnorodne złożone wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie tworzy w miarę złożone, spójne i logiczne, płynne wypowiedzi ustne oraz w 

miarę złożone, bogate pod względem treści, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w różnorodnych, również złożonych i nietypowych 

sytuacjach oraz reaguje w formie w miarę złożonego tekstu pisanego w różnorodnych sytuacjach, w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

I. Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków 

frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację 

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy 

osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, 

autorytety, poczucie tożsamości); 

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace 

domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka, architektura); 

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się 

przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system 

oświaty); 

4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, 

kariera zawodowa, rynek pracy, warunki pracy i zatrudnienia, mobilność zawodowa); 

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie 

czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy); 

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym 

diety, zaburzenia odżywiania, lokale gastronomiczne); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, finanse, 

promocja i reklama, korzystanie z usług – w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, 

reklamacja, prawa konsumenta); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza 

noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w podróży, ruch uliczny, bezpieczeństwo w 

podróży); 

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, ochrona praw autorskich, uczestnictwo w 

kulturze, tradycje i zwyczaje, media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie 

sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu, problemy współczesnego sportu); 

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby – w tym choroby cywilizacyjne, ich objawy i 

leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach); 

12) nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z urządzeń 

technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym 

związane, korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego); 
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13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i 

ochrona środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe, przestrzeń 

kosmiczna); 

14) państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, struktura państwa, urzędy, 

organizacje społeczne i międzynarodowe, polityka, gospodarka, problemy współczesnego świata, 

prawa człowieka, religie, ideologie). 

 

II. Uczeń rozumie różnorodne złożone wypowiedzi ustne wypowiadane w naturalnym tempie: 

1) reaguje na polecenia; 

2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi; 

3) określa intencje, nastawienie i postawy nadawcy/autora wypowiedzi; 

4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników); 

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje; 

6) układa informacje w określonym porządku; 

7) wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w wypowiedzi; 

8) odróżnia informacje o faktach od opinii; 

9) rozpoznaje informacje wyrażone pośrednio; 

10) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

III. Uczeń rozumie różnorodne złożone wypowiedzi pisemne: 

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 

2) określa intencje, nastawienie i postawy nadawcy/autora tekstu; 

3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację); 

4) znajduje w tekście określone informacje; 

5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu; 

6) układa informacje w określonym porządku; 

7) wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w tekście; 

8) odróżnia informacje o faktach od opinii; 

9) rozpoznaje informacje wyrażone pośrednio oraz znaczenia przenośne; 

10) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 

 

IV. Uczeń tworzy w miarę złożone, spójne i logiczne, płynne wypowiedzi ustne: 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

5) opisuje upodobania; 

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do opinii i poglądów 

innych osób; 

7) wyraża i opisuje uczucia i emocje; 

8) stawia tezę, przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie lub 

rozwiązaniu, kończy wypowiedź konkluzją; 

9) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości; 

10) rozważa sytuacje hipotetyczne; 

11) przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady, objaśnia 

procedury związane z załatwianiem spraw w instytucjach); 

12) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 

V. Uczeń tworzy w miarę złożone, bogate pod względem treści, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne 

(np. e-mail, list prywatny, list formalny – w tym list motywacyjny, życiorys, CV, wpis na blogu, 

opowiadanie, recenzję, artykuł, rozprawkę): 
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1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

5) opisuje upodobania; 

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do opinii i poglądów 

innych osób; 

7) wyraża i opisuje uczucia i emocje; 

8) stawia tezę, przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie lub 

rozwiązaniu, kończy wypowiedź konkluzją; 

9) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości; 

10) rozważa sytuacje hipotetyczne; 

11) przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady, objaśnia 

procedury związane z załatwianiem spraw w instytucjach); 

12) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze; 

13) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 

VI. Uczeń reaguje ustnie w różnorodnych, również złożonych i nietypowych sytuacjach: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje 

rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, 

sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

4) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych 

osób, komentuje wypowiedzi uczestników dyskusji, wyraża wątpliwość; 

5) wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, 

preferencje, intencje i pragnienia innych osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi negocjacje; 

9) prosi o radę i udziela rady; 

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, zdziwienie, nadzieję, 

obawę, współczucie); 

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe; 

15) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji. 

 

VII. Uczeń reaguje w formie w miarę złożonego tekstu pisanego w różnorodnych sytuacjach: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas 

rozmowy na czacie); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę); 

4) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych 

osób, komentuje wypowiedzi uczestników dyskusji (np. na forum internetowym), wyraża 

wątpliwość; 

5) wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, 

preferencje, intencje i pragnienia innych osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 
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8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi negocjacje; 

9) prosi o radę i udziela rady; 

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, zdziwienie, nadzieję, 

obawę, współczucie); 

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe; 

15) dostosowuje styl i formę wypowiedzi do odbiorcy. 

 

VIII. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: 

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. 

wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach); 

2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub w języku polskim informacje sformułowane w tym 

języku obcym; 

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim; 

4) przedstawia publicznie w języku obcym wcześniej przygotowany materiał, np. prezentację, film; 

5) streszcza w języku obcym przeczytany tekst; 

6) stosuje zmiany stylu lub formy tekstu. 

 

IX. Uczeń posiada: 

1) wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem 

obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 

europejskiego i globalnego; 

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową. 

 

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, 

korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 

 

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych). 

 

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, 

instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno - komunikacyjnych. 

 

XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy 

nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, 

opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych). 

 

XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

WARIANT III.2.0. - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NAUCZANY JAKO DRUGI (2. JĘZYK OBCY 

NOWOŻYTNY OD POCZĄTKU W KLASIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO) 

 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 

tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 
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II. Rozumienie wypowiedzi. 
Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także 

proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do 

sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w 

zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i 

emocje, umiejętności i zainteresowania); 

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe); 

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny 

szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne); 

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy, praca dorywcza, wybór 

zawodu); 

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, 

formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości); 

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki 

płatnicze, promocje, korzystanie z usług); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, 

wycieczki, zwiedzanie); 

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie 

sportu); 

11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 

12) nauka i technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych); 

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz). 

 

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, 

instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

1) reaguje na polecenia; 

2) określa główną myśl wypowiedzi; 

3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 

4) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje; 

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 
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III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, 

broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, instrukcje, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, 

artykuły, teksty narracyjne, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie): 

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 

2) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, czas, miejsce, sytuację); 

4) znajduje w tekście określone informacje; 

5) układa informacje w określonym porządku; 

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 

 

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne: 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

5) opisuje upodobania; 

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie; 

7) wyraża uczucia i emocje; 

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, 

zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, wpis na blogu): 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

5) opisuje upodobania; 

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie; 

7) wyraża uczucia i emocje; 

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 

VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w 

przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia 

się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób; 

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych 

osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia 

codziennego; 

9) prosi o radę i udziela rady; 

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

11) nakazuje, zakazuje; 

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek); 

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 
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VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, 

wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy na 

czacie); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ ankietę); 

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób; 

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych 

osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia 

codziennego; 

9) prosi o radę i udziela rady; 

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

11) nakazuje, zakazuje; 

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek); 

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

 

VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie: 

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. 

mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach); 

2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub w języku polskim informacje sformułowane w tym 

języku obcym; 

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim. 

 

IX. Uczeń posiada: 

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym 

językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 

europejskiego i globalnego; 

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową. 

 

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie 

ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z 

tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 

 

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych). 

 

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, 

instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

XIII.  Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie 

zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, 

wykorzystywanie środków niewerbalnych). 

 

XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

WARIANT III.2.JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NAUCZANY JAKO DRUGI (KONTYNUACJA 2. 

JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ) 
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CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 

tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

 

II. Rozumienie wypowiedzi. 
Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także 

proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do 

sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w 

zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, 

uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania); 

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe); 

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny 

szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne); 

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca 

dorywcza, wybór zawodu); 

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, 

formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, konflikty i problemy); 

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, 

wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, 

wycieczki, zwiedzanie); 

9) kultura (np. twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie 

sportu); 

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 

12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych); 

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona 

środowiska naturalnego); 

14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne). 
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II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, 

instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

1) reaguje na polecenia; 

2) określa główną myśl wypowiedzi; 

3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 

4) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje; 

6) układa informacje w określonym porządku; 

7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-mail, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, 

ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, instrukcje, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, 

teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie): 

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 

2) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację); 

4) znajduje w tekście określone informacje; 

5) układa informacje w określonym porządku; 

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 

 

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne: 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

5) opisuje upodobania; 

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 

7) wyraża uczucia i emocje; 

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, 

zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na 

blogu): 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

5) opisuje upodobania; 

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 

7) wyraża uczucia i emocje; 

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

 

VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w 

przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia 

się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób; 

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych 

osób; 
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6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia 

codziennego; 

9) prosi o radę i udziela rady; 

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę); 

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

 

VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, 

wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach: 

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy na 

czacie); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę); 

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób; 

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych 

osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia 

codziennego; 

9) prosi o radę i udziela rady; 

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę); 

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

 

VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie: 

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. 

wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach); 

2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub w języku polskim informacje sformułowane w tym 

języku obcym; 

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim. 

 

IX. Uczeń posiada: 

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym 

językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 

europejskiego i globalnego; 

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową. 

 

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie 

ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z 

tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 

 

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych). 

 

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, 

instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
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XIII.  Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie 

zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, 

wykorzystywanie środków niewerbalnych). 

 

XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

 

5. TECHNIKI NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 

a) DYSLEKSJA ROZWOJOWA/DYSORTOGRAFIA 

TECHNIKI: 

 Stosowanie stymulacji wielozmysłowej: łączenie tekstu i obrazu, uczenie się poprzez wykonywanie 

czynności.  

 Dzielenie materiału do nauczenia się na mniejsze porcje, częste powtórki, np. w postaci gier 

językowych.  

 Wykorzystanie rymu i rytmu, włączanie elementów dramy.  

 Wykorzystanie odpowiednich czcionek bezszeryfowych (pozbawionych ozdobników), np. Arial, 

Verdana, Trebuchet MS, Helvetica, Univers czy Futura do tworzenia testów/kartkówek oraz pomocy 

naukowych; zwiększenie interlinii i odstępów między akapitami, które pozwolą na wyodrębnienie 

poszczególnych części tekstu; stosowanie większych rozmiarów czcionki. 

 Podawanie instrukcji pisania tekstów oraz prezentowanie modeli tekstów/wypowiedzi pisemnych. 

 Grupowanie wyrazów zgodnie z tematem przewodnim, np. jedzenie, sport, podróżowanie itp. oraz 

tworzenie rodzin słowotwórczych.  

 Kodowanie reguł gramatycznych za pomocą symboli, kolorów, obrazów i materiałów wizualnych.  

 Nauczanie strategii (czytania, rozumienia tekstów słuchanych); odwoływanie się do mnemotechnik 

(uporządkowanie i pogrupowanie elementów według pewnych zasad, skojarzenie z innymi elementami 

często żartobliwymi itp.) 

 

OCENIANIE: 

 Nieuwzględnianie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych w pracach pisemnych (prace pisemne 

powinny być oceniane głównie pod względem merytorycznym). Podczas sprawdzania prac 

pisemnych takich uczniów oznaczamy błędy ortograficzne w tekście, ale nie liczymy ich do 

statystyki błędu. 

 Używanie specjalnie skonstruowanych dla dyslektyków testów postępu oraz testów kumulatywnych 

stworzonych przez wydawnictwa językowe. 

 Częste ocenianie na podstawie wypowiedzi ustnych.  

 Zmniejszenie ilości materiału do opanowania.  

 Alternatywą do oceniania formalnego (oceny) powinno być ocenianie nieformalne odnoszące się np. 

do systematyczności ucznia w odrabianiu prac domowych lub jego aktywności na lekcji. 

 

b) ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder / Zespół Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi) 

 

TECHNIKI: 

 Ważniejsze od konkretnych technik nauczania jest wprowadzenie i konsekwentne przestrzeganie 

reguł zachowania (szczególnie w przypadku uczniów hiperaktywnych).  

 Stymulacja wielozmysłowa:  

- łączenie tekstu słuchanego bądź pisanego z obrazem, wizualizacje leksyki oraz struktur 

gramatycznych;  



74 

 

 

- stosowanie gier leksykalnych i gier polegających na układaniu/dokładaniu elementów;  

- atrakcyjne gry grupowe o charakterze ruchowym;  

- gry z elementami współzawodnictwa;  

- elementy dramy, gry z podziałem na role.  

 Sprawdzanie wykonania zadania z pomocą list sprawdzających.  

 Prosto formułowane polecenia, używanie formy poleceń pozytywnych.  

 Podzielenie lekcji na fazy, częsta zmiana aktywności, umożliwienie odpoczynku i poruszania się po 

klasie. 

 Nauczanie strategii uczenia się i zapamiętywania. 

 

OCENIANIE: 

 Zachęcanie uczniów do autorefleksji nad własnym zachowaniem, sukcesami oraz trudnościami.  

 Chwalenie i nagradzanie pożądanych zachowań.  

 Wpisywanie pozytywnego komentarza do dziennika elektronicznego Librus/Synergia. 

 Wprowadzenie kontraktu (rodzaj listy sprawdzającej), w którym odnotowywane byłyby wszystkie 

pozytywne zachowania ucznia. 

 

c) ZABURZENIA SŁUCHU 

 

TECHNIKI: 

 Umożliwienie uczniowi bliskiego siedzenia przy źródle dźwięku podczas ćwiczeń/testów 

słuchowych; umożliwienie uczniowi wykonywania ćwiczeń na słuchawkach. 

 Umożliwienie uczniowi czytania z ust (nie ustawiać się tyłem do źródła światła).  

 Formułowanie krótkich, jednoznacznych poleceń.  

 Mówienie w naturalnym (ani zbyt szybkim, ani zbyt wolnym) tempie.  

 Podawanie na piśmie omawianych zagadnień.  

 Unikanie zadawania długich tekstów na słuchanie.  

 Stymulacja wielozmysłowa: częste używanie elementów graficznych, korzystanie z pomocy 

wizualnych, odwoływanie się do konkretów.  

 Przed sprawdzianami podawanie listy zagadnień, listy słów do opanowania.  

 Rozwijanie świadomości językowej, częste nawiązywanie do języka ojczystego.  

 Nauczanie strategii uczenia się i zapamiętywania.  

 Przygotowywanie ćwiczeń w wersji elektronicznej. 

 

OCENIANIE: 

 Oceniając wypowiedzi ustne pomijamy aspekt wymowy, akcentu i interferencji oraz płynności. 

 Uwzględnianie wkładu pracy ucznia.  

 Ustalenie indywidualnych kryteriów oceniania uwzględniających potencjał rozwojowy ucznia.  

 Ocenianie w odniesieniu do wcześniej ustanowionych dla ucznia celów.  

 Stosowanie arkuszy samooceny (to już umiem/ to muszę jeszcze ćwiczyć). 

 

d) ZABURZENIA MOWY (jąkanie, dyslalia, seplenienie/sygmatyzm, rotacyzm, rynolalia i inne) 

 

TECHNIKI: 

 Umożliwienie uczniowi wykonywania ćwiczeń w wersji pisemnej. 

 Unikanie wykonywania ćwiczeń wymagających czytania na głos oraz dłuższych wypowiedzi 

ustnych.  

OCENIANIE: 

 Nieuwzględnianie aspektu wymowy, akcentu i interferencji oraz płynności podczas wypowiedzi 

ustnych. 
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 Wydłużenie czasu przewidzianego na realizację zadań ustnych. 

 

e) ZABURZENIA WZROKU 

 

TECHNIKI: 

 Przy tworzeniu testów/sprawdzianów należy uwzględnić większą czcionkę (co najmniej 16 lub 18). 

 Wykorzystanie odpowiednich czcionek bezszeryfowych (pozbawionych ozdobników), np. Arial, 

Verdana, Trebuchet MS, Helvetica, Univers czy Futura do tworzenia testów/kartkówek oraz pomocy 

naukowych; zwiększenie interlinii i odstępów między akapitami, które pozwolą na wyodrębnienie 

poszczególnych części tekstu; 

 Umożliwienie uczniom siedzenia jak najbliżej tablicy. 

 Umożliwienie uczniowi wykonywania ćwiczeń/zadań w wersji ustnej oraz ćwiczeń na słuchanie. 

 Unikanie wykonywania ćwiczeń wymagających czytania na głos oraz interpretacji 

ilustracji/materiałów wizualnych. 

OCENIANIE: 

 Częściowe zwolnienie uczniów z opisu ilustracji i interpretacji materiałów wizualnych. 

 Wydłużenie czasu przewidzianego na realizację zadań pisemnych. 

 

f) ZESPÓŁ ASPERGERA 

 

TECHNIKI: 

 Przestrzeganie przejrzystej struktury lekcji, uprzedzanie o planowanych zmianach.  

 Nauczyciel powinien być modelem językowych zachowań komunikacyjnych i interpersonalnych.  

 Wyrażenie zgody na samodzielną pracę, zwolnienie z udziału w pracy grupowej lub grach 

dydaktycznych, jeśli to konieczne.  

 Dostarczanie list potrzebnych wyrażeń i zwrotów.  

 Wspieranie obrazami tekstów do słuchania i czytania. 

 

OCENIANIE: 

 Uwzględnianie niedoskonałości motoryki, męczliwości dłoni: dawanie dodatkowego czasu na 

pisanie lub umożliwienie korzystania z klawiatury komputera.  

 Proponowanie ćwiczeń uwzględniających zdolności danego ucznia, jego doskonałą pamięć.  

 Uwzględnianie zainteresowań ucznia.  

 Ocenianie w aspekcie indywidualnym.  

 W razie konieczności rezygnacja z oceniania wypowiedzi ustnych. 

 

6. PRACA Z UCZNIEM UZDOLNIONYM. 

O uczniach uzdolnionych językowo mówimy w odniesieniu do jednostek przejawiających wysoki poziom 

zdolności ogólnych (inteligencji) oraz posiadających specjalne zdolności i umiejętności w sferze 

działalności językowej.  

Uczniowie uzdolnieni językowo charakteryzują się dwiema podstawowymi cechami: ponadprzeciętnymi 

osiągnięciami na lekcjach języka obcego lub potencjalnymi zdolnościami do takich osiągnięć. 

Rozpoczynając pracę z takimi uczniami należy przede wszystkim dobrze rozeznać ich potrzeby i 

umiejętności oraz ustalić zgodny z nimi plan działania.  

 

Możliwe metody i formy pracy z uczniami uzdolnionymi: 

a) wyselekcjonowanie uczniów uzdolnionych językowo za pomocą np. testów kompetencji, testów 

różnicujących i wdrożenie ich do samodzielnej pracy, 

b) konsultacje, doradztwo i indywidualna praca z nauczycielem prowadzącym, 

c) zwiększenie intensywności pracy na lekcji i w domu oraz systematyczne poszerzanie wiedzy, 

d) akceleracja, czyli szybsze przerabiane materiału, 
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e) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne np. koła językowe, projekty edukacyjne itp. 

f) udział uczniów zdolnych w olimpiadach przedmiotowych, konkursach lub projektach językowych, 

g) zachęcanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 

dwujęzycznym; realizacja wybranych treści szczegółowych z etapu III.DJ, 

h) zachęcanie uczniów do pomocy innym kolegom w nauce języków obcych, do lektury internetowych 

stron w języku obcym do zdawania międzynarodowych certyfikatów językowych, 

i) ścisła współpraca z rodzicami i wspomaganie rodziców w rozwijaniu zdolności językowych ucznia. 

 

Nauczyciel powinien cały czas utrzymywać wysoki poziom zadań stawianych uczniom uzdolnionym 

(zadania z zakresu poziomu językowego B2+/C1) oraz powinien podkreślać sens poszerzania swojej 

wiedzy. W miarę możliwości nauczyciel powinien być wyzwaniem dla ucznia i wszystkie pomysły ucznia z 

ponadprzeciętnymi zdolnościami językowymi traktować z życzliwością i powagą. Należy także zadbać o to, 

aby uzdolnieni uczniowie mieli dostęp do wszelkich zasobów materialnych i intelektualnych szkoły.  

 

7. PRACA Z UCZNIEM OSIĄGAJĄCYM SŁABE WYNIKI W NAUCE. 

 

Uczniowie, którzy pomimo dużego własnego nakładu pracy w domu i intensywnej pracy na lekcjach 

osiągają słabe wyniki w nauce powinni otrzymać pomoc od swojego nauczyciela języka obcego. W tej 

grupie uczniów można mówić o pewnym dostosowaniu wymagań pamiętając jednak, że obniżenie kryteriów 

jakościowych nie może zejść poniżej wymagań podstawy programowej i może dotyczyć jedynie formy, a 

nie treści. Jest to szczególnie ważne w przypadku uczniów, którzy zdają egzamin maturalny z danego języka 

obcego nowożytnego.  

Możliwe dostosowania wymagań w zakresie formy: 

a) omawianie niewielkich partii materiału i o możliwie mniejszym stopniu trudności, 

b) pozostawianie trochę więcej czasu na jego utrwalenie, 

c) podawanie poleceń w prostszej formie lub ich częstsze powtarzanie, 

d) odrębne instruowanie takiego ucznia – tłumaczenie poleceń, 

e) unikanie trudnych/bardzo abstrakcyjnych pojęć językowych, 

f) częste odwoływanie się do konkretnych obrazowych przykładów, 

g) unikanie pytań problemowych, przekrojowych lub abstrakcyjnych, 

h) uwzględnienie wolniejszego tempa pracy na lekcji, 

i) umożliwienie pracy w małych grupach lub w parach, 

j) prezentowanie materiału wizualnego, 

k) stosowanie pytań naprowadzających, 

l) wyjaśnianie poleceń podczas sprawdzianów i wypowiedzi ustnych, 

m) stosowanie różnorodnych form wzmocnień pozytywnych w celu zwiększenia motywacji do nauki, 

n) dzielenie dłuższych zadań i ćwiczeń na mniejsze zadania cząstkowe. 

 

 

X. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO  
 

1. Przedmiotem oceny na lekcjach języka polskiego będą: 

 

Forma kontroli Czas 

trwania 

Liczba  

w okresie 

Waga Uwagi 

sprawdzian wiadomości, 

test 

1 godzina co 

najmniej 1 

3 dotyczy części materiału 

programowego, np. wybranych 

epok, twórców, utworów; 

ocenianie według punktacji 

podawanej przy każdym teście 



77 

 

 

sprawdzian umiejętności 

czytania ze 

zrozumieniem tekstu 

nieliterackiego / 

sprawdzian umiejętności 

analizy i interpretacji 

tekstu literackiego 

 1 godzina 

 

co 

najmniej 1 

 

3 - sprawdzenie umiejętności 

wykonywania na tekście 

nieliterackim 

(publicystycznym, 

popularnonaukowym, 

politycznym) operacji 

dowodzących jego rozumienia 

na różnych poziomach, 

ocenianie według punktacji 

podawanej przy każdym teście, 

najczęściej 0-20 p.; 

- sprawdzenie umiejętności 

rozumienia i interpretowania 

tekstu literackiego oraz 

dokonywania różnych operacji 

analitycznych, ocenianie 

według punktacji podawanej 

przy każdym sprawdzianie 

praca stylistyczna,  

np. w formie rozprawki 

problemowej, 

interpretacyjnej 

2 godziny co 

najmniej 1 

3 wypracowanie w różnych 

formach; na poziomie 

podstawowym obligatoryjnie: 

rozprawka, interpretacja tekstu 

poetyckiego;  

na poziomie rozszerzonym 

obligatoryjnie: interpretacja 

porównawcza, wypowiedź 

argumentacyjna nawiązująca 

do podanego tekstu 

teoretycznego (rozprawka, 

szkic); wypracowanie oceniane 

według kryteriów maturalnych 

kartkówki sprawdzające 

znajomość lektur, 

systematyczne 

przyswajanie treści 

programowych 

zależnie 

od ilości 

poleceń, 

najczęściej 

10-20 

minut 

co 

najmniej 1 

2 zapowiedziana – zakres 

materiału do uzgodnienia, 

niezapowiedziana - 3 ostatnie 

lekcje; ocenianie według 

punktacji podawanej przy 

każdej kartkówce 

zadania domowe 

obowiązkowe i 

dodatkowe; wypowiedź 

ustna (np. odpowiedź, 

referowanie zagadnień, 

udział w dyskusji, 

spontaniczne zabieranie 

głosu, wypowiedź 

monologowa 

zainspirowana tekstem 

kultury, prezentacja, 

recytacja); 

praca na lekcji, praca w 

grupach, aktywność 

 

zależnie 

od potrzeb 

co 

najmniej 1 

1 obejmuje materiał aktualnie 

realizowany; oceniany jest 

wkład samodzielnej pracy oraz 

jakość wykonania (wartość 

merytoryczna, kompozycja, 

język i styl wypowiedzi) 
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matura próbna na 

poziomie podstawowym 

zgodnie z 

czasem 

trwania 

egzaminu 

maturalne-

go 

co 

najmniej 1 

w roku 

szkolnym 

w klasach 

IV; 

możliwość 

zorganizo-

wania 

matury 

również w 

klasach III 

3 matura przygotowana przez 

OKE, wydawnictwa lub 

nauczycieli, oceniana według 

kryteriów maturalnych 

matura próbna na 

poziomie rozszerzonym 

zgodnie z 

czasem 

trwania 

egzaminu 

maturalne-

go 

co 

najmniej 1 

w roku 

szkolnym 

w klasie 

IV 

(dotyczy 

uczniów 

zdających 

j. polski 

na poz. 

rozszerz.) 

3 matura przygotowana przez 

OKE, wydawnictwa lub 

nauczycieli, oceniana według 

kryteriów maturalnych 

ocena bardzo dobra „za 

pilność i aktywność” 

   przyznawana wybranym 

uczniom na zasadach 

określonych w Kodeksie Norm 

 

3. Szczegółowe zasady oceniania uczniów, które nie zostały zapisane w WSO: 

 

a) Punktację sprawdzianów i kartkówek ustala nauczyciel. Zapoznaje z nią uczniów przy omawianiu 

sprawdzonych prac. 

 

b) Przy ocenie wypracowań stosuje się szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na 

poziomie podstawowym (schemat oceniania rozprawki i interpretacji utworu poetyckiego) oraz na 

poziomie rozszerzonym (schemat oceniania wypowiedzi argumentacyjnej i interpretacji 

porównawczej), znajdujące się w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego. 

 

c) Ocena pracy stylistycznej i dłuższej wypowiedzi ustnej powinna odbywać się wedle zasad oceniania 

kształtującego, a to oznacza, że uczeń powinien otrzymać, w postaci pisemnej lub ustnej, recenzję 

swojej pracy, w której znajdą się następujące informacje: 

- wskazanie i dowartościowanie pozytywnych elementów pracy; 

- odnotowanie elementów wymagających poprawy lub dodatkowej pracy; 

- wskazanie sposobu poprawy pracy; 

- wskazanie kierunku dalszego postępowania. 

Funkcję recenzji pełni również punktacja, przy czym uczeń musi znać szczegółowe kryteria 

oceniania, zamieszczone w Informatorze… 

 

d) Oceniane formy pracy z wagą 3 oraz 2 (dotyczy również zapowiedzianych kartkówek) są 

obowiązkowe dla każdego ucznia. 
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e) Uczniowie nieobecni na pracy klasowej, pracy stylistycznej, zapowiedzianej kartkówce zobowiązani 

są do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nieprzekraczającym jednak 3 

tygodni od dnia sprawdzianu. 

 

f) Uczniowie mają prawo do poprawienia oceny z wagą 3 w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od 

dnia sprawdzianu. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania ucznia o uzyskanym wyniku w ciągu 

2 tygodni od daty sprawdzianu. Ocena uzyskana z poprawy jest kolejną oceną cząstkową. 

 

g) Uczniowie nieobecni na sprawdzianie  i uczniowie poprawiający sprawdzian piszą go w jednym  

terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w trakcie zajęć lekcyjnych lub poza lekcjami. 

 

h) W przypadku braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i ma obowiązek 

odrobienia jej na najbliższe zajęcia oraz przedstawienia jej nauczycielowi. 

 

i) Prace domowe, wypowiedzi ustne, praca na lekcji, aktywność oceniane są u wybranych uczniów tak, 

aby każdy otrzymał przynajmniej jedną ocenę w okresie. 

 

j) Uczniowie mogą dwukrotnie w okresie zgłosić nieprzygotowanie (z wyjątkiem zapowiedzianych 

kartkówek, prac klasowych i sprawdzianów, prac długoterminowych). Zgłaszają nieprzygotowanie 

na początku lekcji. 

 

k) Termin, sposób oraz formy uzyskiwania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana są 

ustalane indywidualnie dla każdego ucznia. Formy poprawy oceny, jak również zakres 

sprawdzanych wiadomości i umiejętności  zależą od uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych i 

mają one potwierdzić przyrost wiedzy oraz umiejętności. Przykładowo: jeżeli uczeń uzyskiwał 

niższe oceny z prac stylistycznych, powinien wykazać się umiejętnością pisania własnych tekstów 

na poziomie oceny, o którą się ubiega. 

 

4. Kryteria oceny  

Stopień opanowania wiedzy i umiejętności oceniany jest za pomocą tradycyjnej sześciostopniowej skali 

ocen. 

a) Oceny: dopuszczającą (2) i dostateczną (3) otrzymuje uczeń za spełnianie wymagań podstawowych 

w zakresie wiadomości i umiejętności np.: za odtwarzanie informacji bez umiejętności wyciągania 

wniosków; za stawianie hipotez bez umiejętności ich argumentowania; za odtwarzanie treści 

dosłownych utworów, bez umiejętności ich interpretowania. 

b) Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń za spełnianie wymagań ponadpodstawowych, gdy nauczyciel 

widzi trud opanowania przez ucznia umiejętności złożonych i zdobywanie wiedzy trudniejszej np.: 

za wnioskowanie, w którym nie wszystkie elementy są spójne, ale widać dążność do logicznego 

argumentowania; za umiejętność stawiania hipotez i uzasadniania ich, chociaż nie zawsze trafnego; 

za próby porównywania tekstów kultury i logiczne wnioskowanie; za świadomą refleksję nad 

językiem, której brak jeszcze precyzji; za interpretacje, którym brakuje pełnej sprawności językowej, 

jednak wolnych od rażących błędów językowych i stylistycznych; za ortografię z niewielkimi 

usterkami. 

c) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który w stopniu zadowalającym korzysta z posiadanej 

wiedzy teoretycznej; sprawnie posługuje się językiem ojczystym w mowie i piśmie; interpretując 

dzieła kultury, sprawnie rozpoznaje wszystkie zastosowane środki stylistyczno-kompozycyjne i 

określa ich funkcje; buduje ciekawe, logiczne interpretacje dzieł kultury; ortografia jego tekstów jest 

bezbłędna. 

d) Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami; jego wiedza jest 

operatywna, ponadprogramowa; wyróżnia się samodzielnością w poszukiwaniach materiałów 

naukowych i ich wykorzystaniu do samokształcenia. 
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e) Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań najbardziej elementarnych, 

nie wykazał się znajomością przeczytanych lektur, nie ma wiedzy i umiejętności niezbędnych dla 

kontynuowania edukacji. 

 

Ocena powinna być elementem motywującym ucznia do pracy, powinien mieć on świadomość, że nie 

stanowi ona kary, lecz jest sposobem pomiaru stopnia jego wiedzy i umiejętności, dlatego warto, by 

wiedział, że każdy jego intelektualny wysiłek zostanie sprawiedliwie oceniony. 

Najwięcej problemów sprawia ocena umiejętności złożonych, takich jak interpretacja, zwłaszcza 

pisemna oraz tworzenie wszelkich prac argumentacyjnych, w których konieczne jest logiczne 

wnioskowanie. Ocena takich prac powinna być wielokryterialna, a kryteria wyznaczone przez nauczyciela 

powinny dotyczyć następujących elementów: 

a) spójności językowo-tematycznej; 

b) logiki wypowiedzi; 

c) sprawnej argumentacji i wnioskowania; 

d) sprawności językowo-ortograficznej. 

 

Normy procentowe na poszczególne oceny szkolne z pisemnych form oceniania oraz zależności między 

średnią ważoną a oceną klasyfikacyjną są określone w WSO. 

 

 

5. Uwagi dotyczące pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

 

W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub inne 

upoważnione do tego instytucje należy: 

a) dostosować wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; 

b) w przypadku uczniów ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią lub dysortografią należy uwzględniać 

zaproponowane przez Poradnię formy pomocy ( np. nie oceniać aspektu graficznego pisma, nie 

obniżać ocen z prac pisemnych z powodu popełnianych w nich błędów ortograficznych oraz 

graficznych); 

c) stosować różne formy wsparcia w postaci indywidualnych konsultacji, ćwiczeń stymulujących 

rozwój; 

d) w trakcie przygotowania do matury należy uwzględnić fakt ubiegania się ucznia o dostosowanie 

warunków oraz formy egzaminu maturalnego do jego indywidualnych potrzeb (np. analizować 

odpowiednie arkusze egzaminacyjne, wydłużyć czas pracy itp.). 

 

6. Uwagi dotyczące pracy z uczniem zdolnym i słabym. 

 

W przypadku pracy z uczniami zdolnymi i słabymi proponuje się indywidualne spotkania z 

nauczycielami, konsultacje, możliwość dostosowania prac domowych do poziomu ucznia, motywowanie 

do pracy, poszukiwanie satysfakcjonujących dla ucznia form aktywności. 

 
      

XI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 
 

 Cele edukacyjne nauczania matematyki: 

1. Przygotowanie do świadomego i pełnowartościowego uczestnictwa w świecie, w którym modele  

matematyczne odgrywają kluczową rolę. 

2. Przyswojenie podstawowych struktur matematycznych w stopniu umożliwiającym rozpoznawanie 

ich przydatności i wykorzystanie w sytuacjach praktycznych, w szczególności: 

 usystematyzowanie wiedzy o liczbach rzeczywistych oraz nabycie sprawności wykonywania 

obliczeń, 
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 opanowanie reguł rachunku algebraicznego, 

 wdrożenie do opisywania oraz analizy zależności i zmienności za pomocą elementarnych funkcji, 

 poznanie struktury otaczającej nas przestrzeni poprzez własności klasycznych obiektów 

geometrycznych; rozwój wyobraźni przestrzennej, 

 poznanie elementarnych metod analizy zjawisk statystycznych i losowych oraz ich najprostszych 

opisów kombinatorycznych. 

3. Przyzwyczajenie do typowych elementów rozumowań matematycznych, w szczególności do 

stosowania takich pojęć jak założenie, wniosek, dowód (także nie wprost), przykład i kontrprzykład. 

4. Wyrobienie umiejętności i potrzeby krytycznej oceny przeprowadzonego rozumowania bądź 

otrzymanego wyniku obliczeń. 

5. Wyrobienie nawyku samodzielnego zdobywania, analizowania i klasyfikowania informacji; 

stawiania hipotez i poszukiwania metod ich weryfikacji. 

6. Kształtowanie umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi oraz argumentowania 

 Formy sprawdzania osiągnięć uczniów przedstawia tabela nr1 

 

Forma 

kontroli 

Czas trwania Liczba w okresie Przelicznik 

(waga) 

Uwagi 

Sprawdzian 

lub sprawdzian 

powtórzeniowy 

1-2 godz. Co najmniej 2 3 -dotyczy materiału działu 

programowego 

-uczniowie są poinformowani o 

zakresie treści 

-termin ustalony jest z klasą z 

przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem 

-prace sprawdzane są w ciągu 2 

tygodni 

- sprawdziany powtórzeniowe 

dotyczą klas maturalnych; ich 

celem jest diagnozowanie 

umiejętności i postępów uczniów w 

przygotowaniu do matury ( nie 

podlegają poprawie ) 

 kartkówka 10-20 min Co najmniej 2 2 -dotyczy bieżącego materiału 

-mogą , ale nie muszą być 

wcześniej zapowiadane 

Odpowiedż 

ustna, praca 

domowa, 

aktywność, 

praca na lekcji 

lub inne 

 W zależności od 

potrzeb 

1 -obejmuje materiał aktualnie 

realizowany 

-oceniany jest wkład samodzielnej 

pracy oraz sposób wykonania 

-oceniany jest rodzaj 

prezentowanych wiadomości 

Próbne 

egzaminy 

maturalne(w kl 

III i IV ) 

2-3 godz 1-2 1-3 -waga jest ustalana każdorazowo 

przez zespół przedmiotowy z 

uwzględnieniem trudności arkusza i 

terminu pisania 

Ocena bardzo 

dobra "za 

pilność i 

aktywność" 

 1 raz w roku 3 -przyznawana wybranym uczniom 

na zasadach określonych w 

Kodeksie Norm 
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 Oceniane formy pracy z wagą 3 oraz zapowiedziane kartkówki z wagą 2 są obowiazkowe dla 

każdego ucznia. 

 Uczeń nieobecny na zapowiedzianej kartkówce ma obowiązek napisac ją w ciagu 1 tygodnia od dnia, 

w którym się odbyła, w terminie ustalonym przez znauczyciela 

 Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian z bieżącego materiału (ocena z wagą 3) w terminie jednego 

tygodnia od dnia, w którym nauczyciel omawia z klasą wyniki sprawdzianów. 

 Liczba nieprzygotowań przysługująca uczniowi w okresie jest uzależniona od liczby godzin 

matematyki tygodniowo: 

o 3 i 4 godziny – 2 nieprzygotowania 

o 5-7 godzin - 3 nieprzygotowania 

 Aby skorzystać z przywileju nieprzygotowania uczeń zgłasza ten fakt na poczatku lekcji; brak pracy 

domowej ( zeszytu ) jest traktowane jako nieprzygotowanie ucznia do lekcji. 

 

 

 Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny szkolne 

 

1. Ocena dopuszczająca 

Otrzymuje ją uczeń, który: 

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania 

-samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje zdania o niewielkim stopniu trudności 

-zna i rozumie najprostsze pojęcia matematyczne 

-poprawnie wykonuje proste operacje arytmetyczne 

-osiąga wyniki prac pisemnych, odpowiedzi na poziomie 34% i powyżej 

-wykazuje chęć współpracy w celu uzupełnienia braków 

 

2. Ocena dostateczna 

Otrzymuje ją uczeń, który: 

-opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

-samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje zdania o średnim stopniu trudności 

-skutecznie przeprowadza rachunki(niekoniecznie sprawnie) 

-osiąga wyniki prac pisemnych, odpowiedzi na poziomie 50% i powyżej 

-zna podstawowe pojęcia matematyczne 

 

3. Ocena dobra 

Otrzymuje ją uczeń, który: 

-w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

-zna i rozumie podstawowe pojęcia 

-przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne 

-sprawnie przeprowadza rachunki 

- osiąga wyniki prac pisemnych, odpowiedzi na poziomie 70% i powyżej 

-samodzielnie rozwiązuje zadania typowe 

 

4. Ocena bardzo dobra 

Otrzymuje ją uczeń, który: 

-w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

-sprawnie przeprowadza rachunki 

-umie w pełni samodzielnie rozwiązywać zadania 

-poprawnie posługuje się językiem matematycznym 

-zna dobrze definicje i twierdzenia i umie się nimi posługiwać 

-osiąga wyniki prac pisemnych, odpowiedzi na poziomie 85% i powyżej 

-ma wyobraźnię geometryczną 
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5. Ocena celująca 

Otrzymuje ją uczeń, który: 

-w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

-pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania 

-startuje w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

-samodzielnie formułuje nowe problemy i z dobrym skutkiem je rozwiązuje 

-z zaangażowaniem uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych 

-osiąga wyniki prac pisemnych, odpowiedzi na poziomie 96% i powyżej 

 

 

XII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

 

1. Wymagania na poszczególne oceny: 

a) przedmiotem oceny ucznia zgodnie programem nauczania są: 

 wiadomości i umiejętności ucznia oraz sposób ich prezentowania, 

 różne przejawy aktywności intelektualnej,  w tym rozumienie tekstów i instrukcji, uczestnictwo 

w dyskusjach, praca indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie ćwiczeń praktycznych i 

innych powierzonych zadań, 

 umiejętność gromadzenia i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym z Internetu, 

 umiejętności komunikacyjne, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych; 

b) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w programie, koniecznych z punktu 

widzenia realizacji celów przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia, 

 nie spełnia podanych poniżej kryteriów ocen pozytywnych; 

c) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, 

 poprawnie, z pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, 

procesy i dokumenty, 

 wykonuje z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i  polecenia, 

 współpracuje  w zespole w trakcie wykonywania zadań, 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem  

nauczania, 

 rozumie polecenia i instrukcje, 

 opanował podstawowe wiadomości i samodzielnie je prezentuje, 

 dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk, 

 samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania, 

 umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, 

 aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych, 

 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

e) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełnym zakresie omawianą problematykę i w sposób logiczny, spójny potrafi ją 

prezentować, 

 potrafi uogólniać i formułować wnioski, 

 zajmuje stanowisko w spornych kwestiach i potrafi bronić swoich poglądów na forum klasy, 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 
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 poprawnie i sprawnie oraz samodzielnie wykonuje ćwiczenia i inne zadania, 

 poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, 

 wykazuje zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką, 

 systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

f) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania jak na ocenę dobrą, a ponadto:  

 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

 wykazuje autentyczne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dot. 

omawianych treści, prezentuje podczas zajęć zdobytą wiedzę oraz stosuje ją do samodzielnego 

rozwiązywania nowych zadań, 

 umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować, 

 właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązuje problemy, 

 potrafi ocenić otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną i gospodarczą, zgodnie z 

przyjętymi kryteriami wartości, 

 potrafi organizować i kierować pracą zespołu rówieśników; 

g) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania jak na ocenę bardzo dobrą a ponadto: 

 uczestniczy w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu i uzyskuje wyróżniające 

wyniki, godnie reprezentując szkołę, 

 wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i 

specjalistyczną zgodną z omawianą tematyką, 

 podejmuje się wykonywania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole) i wykazuje się 

osiągnięciami wykraczającymi poza program nauczania. 

2.  Metody sprawdzania osiągnięć ucznia: 

a) ustna, np. w postaci odpytywania na zajęciach z bieżącego materiału, autoprezentacji, referowania 

wybranego zagadnienia, swobodnych  wypowiedzi w oparciu o samodzielną lub zespołową pracę 

z tekstem źródłowym, np. odczytywanie i analizowanie danych statystycznych, treści wykresów i 

literatury, udział w dyskusji lub aktywności uczniów w zajęciach w tym również pozalekcyjnych 

(konkursy, sesje popularnonaukowe, debaty itp.); ocena wypowiedzi ustnej uwzględnia m.in.: 

precyzję wypowiedzi, poprawność językową, poprawność merytoryczną, wyczerpanie 

zagadnienia, logikę i puentę wypowiedzi, samodzielne i krytyczne myślenie, poprawność w 

posługiwaniu się terminologią z zakresu podstaw przedsiębiorczości, planowość i obszerność 

wypowiedzi, 

b) pisemna, np. w postaci testów, sprawdzianów, kartkówek, wykonanych ćwiczeń, domowych prac 

pisemnych i innych pisemnych zadań; ocena w zależności od rodzaju pracy uwzględnia m.in.: 

poprawność rozwiązania zadania, logiczność wypowiedzi, poprawność zastosowanej metody do 

rozwiązania zadania, zgodność odpowiedzi z pytaniem, zgodność z tematem, logiczny układ 

pracy, poprawność językową i merytoryczną, przygotowanie bibliografii, estetykę pracy; 

c) sprawdzenie wytworów uczniów, np. prezentacji multimedialnych, opisów zawodów port folio, 

projektów uczniowskich, posterów; ocena uwzględnia m.in. jakość prezentacji, precyzję 

wypowiedzi, poprawność językową i merytoryczną, wyczerpanie zagadnienia, poprawność w 

posługiwaniu się terminologią z zakresu tematu pracy, zgodność z tematem, logiczny układ pracy, 

przygotowanie bibliografii, estetykę pracy. 

3. Ocenianie bieżące: 

a) skala ocen jest zgodna z WSO; oceny z plusami i minusami stosuje się w przypadku 

sprawdzianów umożliwiających zastosowanie skali z plusami i minusami, tj. jeżeli pozwala na to 

punktacja; uczeń, przed każdą formą oceniania, zostanie poinformowany o zastosowanej skali; 

b) uczeń ma prawo do jednej poprawy prac z wagą 3 w terminie dwóch tygodni od otrzymania 

informacji o ocenie niedostatecznej; ocenę z poprawy, bez względu na jej wysokość, nauczyciel 

wpisuje  do dziennika; 

c) uczeń może przed lekcją, nie ponosząc konsekwencji, zgłosić nauczycielowi jedno 

nieprzygotowanie w okresie; 

d) uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania do zapowiedzianych przez nauczyciela form 
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sprawdzania jego osiągnięć; 

e) za wyróżniającą  „pilność i aktywność” uczeń może otrzymać ocenę z wagą x3. 

4. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

Elementy 

kontroli 

Forma kontroli  

(do wyboru w okresie 

minimum jedna forma z 

każdego elementu) 

Waga Uwagi 

A 1) pisemna praca klasowa,  

2) autoprezentacja, 

3) prezentacja: moja 

kandydatura do pracy, 

4) prezentacja 

multimedialna, 

 

5) realizacja projektu 

uczniowskiego 

3 

 

 

 

 

 

- termin ustalony jest  z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, 

-każdy uczeń, według zasad 

określonych w WSO,   może 

przystąpić do poprawy jeden raz (dot. 

form kontroli 1,2,3,4) 
 

5) termin na realizację i prezentację 

efektów działań w ramach projektu 

ustalony jest z co najmniej 

miesięcznym wyprzedzeniem 

B 1)kartkówka, krótki test lub 

odpowiedź ustna,  

 

 

 

2) prezentacja referatu  

 

 

2 

 

 

 

1) dotyczy bieżącego materiału  

(1 do 3 bieżących tematów), 

- nie jest zapowiadana, 

-nie ma możliwości poprawy 

 

 2)- termin ustalony z klasą, z 

zespołem lub z uczniem z 

tygodniowym wyprzedzeniem,  

- nie ma możliwości poprawy 

C - praca domowa  

(np. wizytówka i inne 

zadania) 

1 - dotyczy zadań związanych z 

realizacją programu,  

- nie ma możliwości poprawy 

 

 

 

XIII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ 
 

 

Przedmiot oceny z religii w czteroletnim liceum 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. 

 

Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli: 
1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia). 

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

3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia). 
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4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie 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 gestem, słowem, mimiką, stopniem. 

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:  
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 

2. Zainteresowanie przedmiotem. 

3. Stosunek do przedmiotu. 

4. Pilność i systematyczność. 

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 

6. Postawa. 

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

umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie 

kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, 

pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą. 

 

Ocenie podlegają: 
1. Przynajmniej jedna pisemna praca kontrolna w ciągu semestru, obejmująca więcej niż trzy jednostki 

lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do 

dwóch tygodni. Waga oceny x3. 

lub co najmniej jedna kartkówka; zakres   materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki 

lekcyjne lub materiał podstawowy. Waga oceny x2. 

Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie.  

2. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji lub wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, 

powtórzenia itp. lub ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary i umiejętność korzystania z Pisma 

Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. Waga oceny x1. 

3. Praca domowa: krótkoterminowa lub długoterminowa. Waga oceny x1. 

4. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, 

rekolekcji wielkopostnych,  udział w konkursach religijnych lub organizowanych pielgrzymkach lub 

rekolekcjach wielkopostnych. Waga oceny x1. 

5. Inne możliwości stwarzające podstawę oceniania.Waga oceny x1 

 

Ilość ocen:  
W ciągu jednego okresu nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny cząstkowe. 

 

Uczeń dwukrotnie w ciągu semestru może być nieprzygotowany do zajęć. Nieprzygotowanie zgłasza na 

początku zajęć. 

 

Poprawianie:  

Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu okresów połączone z możliwością poprawiania. 

W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed 

wystawianiem oceny semestralnej lub końcoworocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób 

zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy 

pisemnej lub ustnej. 

 



87 

 

 

 

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. 

 

W przypadku, gdy uczeń pragnie rozpocząć naukę w klasie wyższej, podczas gdy nie uczestniczył w 

zajęciach edukacyjnych w klasie niższej, powinien z nauczycielem religii omówić tryb i zakres materiału 

programowego wraz z terminem i formą sprawdzenia jego wiedzy z określonego obszaru;   

 

Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady: Ocena śródroczna i roczna 

jest średnią ważoną otrzymanych ocen. 

 Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap 

szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej o jeden stopień.  

Oceny bieżące sumujące z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalone są według skali:   

Ocena Wartość  liczona przez 

dziennik internetowy  

 

6  6,0 

5+ 5,5 

5 5,0 

5- 4,7 

4+ 4,5 

4 4,0 

4- 3,7 

3+ 3,5 

3 3,0 

3- 2,7 

2+ 2,5 

2 2,0 

2- 1,7 

1+ 1,5 

1 1,0 

Normy procentowe na poszczególne oceny szkolne z pisemnych form oceniania zgodnie z PSO. 

Oceny semestralne i końcoworoczne według skali: 

– celujący (6), 

– bardzo dobry (5), 

– dobry (4), 

– dostateczny (3), 

– dopuszczający (2), 

– niedostateczny (1). 

 

Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów  

oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów 
 

Ocena NIEDOSTATECZNA 
 

Katechizowany: 

• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 

• Wykazuje brak jedności logicznej między wiadomościami. 
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• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 

• Przejawia nieumiejętność stosowania wiedzy. 

• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy. 

• Nie wykazuje się znajomością pacierza. 

• Nie posiada zeszytu i nie chce korzystać z innych pomocy katechetycznych np. podręcznik 

• Lekceważy przedmiot. 

• Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji. 

• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych. 

• Opuszcza lekcje religii. 

• Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 

 

 ocena  DOPUSZCZAJĄCA 
 

Katechizowany: 

• Opanował konieczne pojęcia religijne. 

• Posiada luźno zestawiony poziom wiadomości programowych. 

• Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności. 

• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 

• Przejawia brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk. 

• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, 

posiada trudności w wysławianiu. 

• Prowadzi zeszyt. 

• Posiada problemy ze znajomością pacierza. 

• Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

 

 

 

  ocena  DOSTATECZNA 
 

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. 

• Komunikuje wiedzę wybiórczo. 

• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną. 

 

 

ocena  DOBRA 
 

Katechizowany: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

• Opanował materiał programowy z religii. 

• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi. 
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• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez 

nauczyciela. 

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

• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe. 

• Podczas lekcji aktywnie wykorzystuje pomoce tj podręcznik, mapy, zeszyt  

• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

• Jest zainteresowany przedmiotem. 

• Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego. 

• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

• Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.  

 

ocena  BARDZO DOBRA 
 

Katechizowany: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

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

• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. 

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

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

• Systematycznie odrabia prace domowe i prowadzi notatki  z katechezy. 

• Aktywnie uczestniczy w religii, jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

• Chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii. 

• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. 

• Stara się być świadkiem wyznawanej wiary. 

• Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

 

 

ocena  CELUJĄCA 
 

Katechizowany: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji. 

• Płynnie posługuje się terminologią przedmiotową 

• Angażuje się w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, 

wolontariat, przygotowanie rekolekcji wielkopostnych itp. 

• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. 

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

 

 

XIV. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRAWOSŁAWNEJ 
 

OCENIANIE MA NA CELU:  

 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach  

w tym zakresie,  

2) udzielanie wskazówek uczniowi do samodzielnego planowania własnego rozwoju w kontekście 

budowania własnej tożsamości wyznaniowej, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, w celu osiągnięcia właściwej postawy 

moralnej, zaangażowania w życie Cerkwi prawosławnej, 
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4) udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć,  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej,  

6) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE: 

 

 Podstawą oceniania w katechezie prawosławnej są stosowane wymagania edukacyjne dla danego 

poziomu nauczania (załącznik – kryteria oceniania) wynikające z podstawy programowej nauczania religii 

prawosławnej w szkołach ponadpodstawowych z dn. 15.11.2018 r. i programu nr PAKP R14-341/18, 

obowiązującego od 01.09.2019 r., zaleconych do realizacji przez Święty Sobór Biskupów Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Rozporządzenie MEN z dn. 14.04.1992 r. w sprawie warunków 

i sposobie organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z późn. zm.).  

 Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia wskazanych przez publiczne i niepubliczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne. Wymagania dla uczniów ze specyficznymi trudnościami  

w nauce (w tym uczniowie posiadający orzeczenia i opinie o potrzebie kształcenia specjalnego  

i objęci nauczaniem indywidualnym), są zgodne z zaleceniami poradni pedagogiczno- psychologicznej i w 

miarę możliwości dostosowane do rzeczywistych możliwości tych uczniów. 

 

  

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

 

Wiadomości i umiejętności uczniów są sprawdzane za pomocą następujących form i narzędzi:  

 odpowiedzi ustne (aktywność na zajęciach, bieżące postępy ucznia w procesie  

uczenia się), 

 odpowiedzi pisemne (notatki w zeszycie),  

 prace domowe, 

 prace dodatkowe, 

 prace pozalekcyjne (konkursy, olimpiady, turnieje, prezentacje), 

 projekty edukacyjne, 

 praca w grupie, 

 krótkie pisemne sprawdziany z aktualnie przerabianego materiału (kartkówki), 

 dłuższe prace pisemne po omówieniu większej spójnej tematycznie partii materiału 

(sprawdziany, prace kontrolne). 

 

Wpływ na ocenę semestralną (końcoworoczną) ma oprócz ocen uzyskanych  

z form wymienionych powyżej także postawa ucznia wobec przedmiotu, odzwierciedlająca się  

w wysiłku wkładanym przez ucznia w proces uczenia się, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

przygotowanie do zajęć.  

Uczeń może zgłosić dwa nieprzygotownia do zajęć w ciągu semestru. Kolejne nieprzygotowanie 

tożsame jest z oceną niedostateczną. 

Motywując ucznia do dalszych postępów w nauce katecheta zleca wykonywanie dodatkowych prac 

tematycznych, realizację projektów religijnych, zachęca do udziału  

w konkursach, turniejach oraz współorganizacji uroczystości i świąt, wskazuje możliwości realizacji 

zainteresowań ucznia. 

Nauczyciel katecheta informuje wychowawcę klasy o specyficznych uzdolnieniach ucznia 

 i obliguje do przekazania tej informacji rodzicom na zebraniu lub innym spotkaniu. Ponadto na prośbę 

rodzica lub ucznia przedstawia propozycję kontynuacji zainteresowań religijnych w innych dostępnych 

formach działalności pozaszkolnej: chór, koło ikonograficzne, bractwo, służba ołtarza itp. 
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Szczegółowe zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności opisane są w Statucie Szkoły  

w rozdziale dotyczącym wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

 

Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów i wymagań edukacyjnych 

wynikających z programów nauczania (oprócz tych, którzy mają pisemną opinię PPP  

o dostosowaniu wymagań). 

Uczeń może uzyskać następujące oceny: 

-    celujący           – 100 – 96 %  

- bardzo dobry    –   95 – 86 % 

- dobry                –   85 – 70 % 

- dostateczny       –  69 –  50 % 

- dopuszczający   –  49 –  30 % 

- niedostateczny  –  29 – 0 % 

Wskaźnik procentowy jest informacją o opanowanym przez ucznia zakresie wiedzy  

i umiejętnościach, określonych programem katechezy i dotyczy prac pisemnych. 

 

Średnia ocen na poszczególne oceny szkolne:  

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią poniżej 1,70  

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 1,70 ÷ 2,69  

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 2,7 ÷ 3,69  

- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 3,7 ÷ 4,69  

- ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 4,7 ÷ 5,39  

- ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią powyżej 5,4 

Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne są wystawiane w oparciu o średnią ważoną ocen 

cząstkowych, zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły, która jest oceną wyjściową do ustalenia ostatecznej 

oceny semestralnej i rocznej. 

Ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i rodzica na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić. Również na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 

rodzicom w obecności nauczyciela w czasie konsultacji indywidualnych podczas dni otwartych w szkole. 

Na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel 

katecheta zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców  

o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej. Informacja ta zostanie 

zamieszczona w dzienniku internetowym. Informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej zostanie 

dodatkowo, na piśmie, przekazana opiekunom przez wychowawcę na zebraniu rodziców. 

 

 

ZASADY POPRAWIANIA BIEŻĄCYCH STOPNI SZKOLNYCH 

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach zgodnych z zapisami w Statucie Szkoły. Poprawa 

prac kontrolnych i sprawdzianów jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami w ciągu dwóch tygodni od 

rozdania prac, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz; 

uzyskana ocena wpisana zostaje do dziennika. Przy wystawianiu ocen pod uwagę bierze się ocenę z 

poprawy. Oceny inne można poprawić tylko za zgodą nauczyciela  

w uzasadnionych przypadkach.  

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Nauczyciel-katecheta zobowiązany jest do systematycznego oceniania różnorodnego typu 

aktywności uczniów i odnotowywania tego w dzienniku elektronicznym w ciągu całego roku szkolnego. 
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PROCEDURY KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW  

  

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z powodu nieobecności na zajęciach  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach 

 i w trybie zgodnym z zapisami w Statucie Szkoły. 

 

POZOSTAŁE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCENY PRACY UCZNIA NIEUJĘTE  

W PSO REGULUJĄ ZAPISY DOTYCZĄCE OCENIANIA, ZNAJDUJĄCE SIĘ  

W STATUCIE SZKOŁY.   

 

 

Kryteria oceniania  

 

KLASA I 

 

CELUJĄCY: 

1. Pismo Święte: 

-  wyjaśnia przykłady natchnienia Pisma Świętego, podaje przykłady, analizuje fragmenty, określa rolę 

autora, 

-  omawia proces tworzenia się kanonu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, 

-  wskazuje różnice w kanonie ksiąg innych Kościołów, 

-  różnicuje pojęcia: protokanoniczne i deuterokanoniczne dotyczące ksiąg, podaje przykłady,  

-  dokonuje podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu pod względem treści, podaje przykłady 

-  wyjaśnia pojęcia Tradycji Świętej, określa jej znaczenie, wskazuje na związek  

z Objawieniem Bożym i Pismem Świętym, dokonuje szczegółowiej analizy, 

2. Rok liturgiczny: 

-  nazywa i chronologicznie porządkuje święta z cyklu dwunastu wielkich świąt, 

-  omawia tradycje i zwyczaje związane z cyklem 12 – tu wielkich świąt, 

-  podaje przykłady miejsc, w których najbardziej uroczyście obchodzone są największe święta,  

-  wymienia inne święta lokalne, charakteryzuje ich obrzędowość, podaje przykłady miejsc,  

w których są uroczyście obchodzone, 

-  używa terminologii cerkiewnosłowiańskiej do określenia nazwy świąt, 

3.  Modlitwy, język cerkiewnosłowiański, śpiew: 

-  śpiewa pieśni liturgiczne i paraliturgiczne (kolędy), 

-  dokonuje podziału modlitw pod względem treści i form, 

-  opanował pamięciowo: Otcze nasz, Cariu Niebiesnyj, Światyj Boże, Preświataja Troice, Dostojno 

jest’, Moli Boha o nas, Anhiele Bożyj, Bohorodice Diewo, Symbol Wiary, Psalmy 50 i 90, Dziewięć 

Błogosławieństw, Molitwa przed Eucharstią, 

-  wymienia niezbędne czynności przygotowujące wiernego do sakramentu Eucharystii, 

-  czyta w języku cerkiewnosłowiańskim wybrane modlitwy przed Eucharystią, 

-  czyta w języku cerkiewnosłowiańskim wybrane modlitwy po Eucharystii, 

-  omawia znaczenie modlitwy w życiu człowieka, 

4. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie: 

-  wykonuje i analizuje biblijne fragmenty dotyczące: 

 * upadku pierwszych ludzi, 

 * historii Kaina i Abla, 

 * potopu, 
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 * wieży Babel, 

 * historii Hioba, 

 * pomocy bliźniemu, 

-  podaje przykłady miłości wobec bliźniego w kontekście żywotów świętych, 

-  odnajduje i analizuje treści o pokoju i zgodzie w listach ap. Jana 

-  wymienia środki niezbędne do osiągnięcia doskonałości duchowej, 

-  omawia rolę wychowania chrześcijańskiego w rodzinie, cerkwi, społeczeństwie, 

5. Aktualne problemy Kościoła prawosławnego: 

-  wymienia i określa rolę literatury religijnej (książki, gazety, publikacje, czasopisma) 

-  analizuje treści artykułów prasowych,  

-  dokonuje podziału literatury religijnej, 

6. Inne: 

- samodzielnie rozwija wiedzę i doskonali swoją postawę przez literaturę dodatkową 

- wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechetycznej 

- jest wzorowy w ocenie katechety, nauczycieli, uczniów i pracowników administracyjnych szkoły 

- uzyskał bardzo dobre oceny za sprawdziany i prowadzenie zeszytu 

- bierze udział w konkursach religijnych 

- aktywnie uczestniczy w życiu parafii (służba ołtarza, bractwa, chór i inne) 

- wyraża na zewnątrz swoją wiarę 

 

BARDZO DOBRY: 

1. Pismo Święte: 

-  wyjaśnia przykłady natchnienia Pisma Świętego, podaje przykłady, określa rolę autora, 

-  omawia proces tworzenia się kanonu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, 

-  wskazuje różnice w kanonie ksiąg innych Kościołów, 

-  różnicuje pojęcia: protokanoniczne i deuterokanoniczne dotyczące ksiąg, podaje przykłady,  

-  dokonuje podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu pod względem treści, podaje przykłady 

-  wyjaśnia pojęcia Tradycji Świętej, określa jej znaczenie, wskazuje na związek z Objawieniem 

Bożym  

i Pismem Świętym, dokonuje analizy, 

2. Rok liturgiczny: 

-  nazywa i chronologicznie porządkuje święta z cyklu dwunastu wielkich świąt, 

-  omawia tradycje i zwyczaje związane z cyklem 12 – tu wielkich świąt,  

-  wymienia inne święta lokalne, charakteryzuje ich obrzędowość,  

-  używa terminologii cerkiewnosłowiańskiej do określenia nazwy świąt, 

3.  Modlitwy, język cerkiewnosłowiański, śpiew: 

-  śpiewa pieśni liturgiczne i paraliturgiczne (kolędy), 

-  dokonuje podziału modlitw pod względem treści i form, 

-  opanował pamięciowo: Otcze nasz, Cariu Niebiesnyj, Światyj Boże, Preświataja Troice, Dostojno 

jest’, Moli Boha o nas, Anhiele Bożyj, Bohorodice Diewo, Symbol Wiary, 

-  wymienia niezbędne czynności przygotowujące wiernego do sakramentu Eucharystii, 

-  czyta wybrane modlitwy przed Eucharystią, 

-  czyta wybrane modlitwy po Eucharystii, 

-  omawia znaczenie modlitwy w życiu człowieka, 

4. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie: 

-  wyszukuje i analizuje biblijne fragmenty dotyczące: 

 * upadku pierwszych ludzi, 

 * historii Kaina i Abla, 

 * potopu, 

 * wieży Babel, 

 * historii Hioba, 

 * pomocy bliźniemu, 
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-  podaje przykłady miłości wobec bliźniego w kontekście żywotów świętych, 

-  odnajduje treści o pokoju i zgodzie w listach ap. Jana 

-  wymienia środki niezbędne do osiągnięcia doskonałości duchowej, 

-  omawia rolę wychowania chrześcijańskiego w rodzinie, cerkwi, społeczeństwie, 

5.  Aktualne problemy Kościoła prawosławnego: 

-  wymienia i określa rolę literatury religijnej (książki, gazety, publikacje, czasopisma) 

-  omawia treści wybranych artykułów prasowych,  

6. Inne: 

- chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie 

- wyróżnia się aktywnością na tle klasy i chętnie wykonuje polecenia katechety 

- ma bardzo dobre oceny ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

-  nie budząca zastrzeżeń postawa na katechezie i w szkole 

- chętnie uczestniczy w życiu parafii (rekolekcje, nabożeństwa, itp.) 

- wyraża na zewnątrz swoją wiarę 

 

DOBRY: 

1. Pismo Święte: 

-  omawia proces tworzenia się kanonu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, 

-  wskazuje różnice w kanonie ksiąg Kościoła rzymskokatolickiego, 

-  różnicuje pojęcia: protokanoniczne i deuterokanoniczne dotyczące ksiąg, 

-  dokonuje podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu pod względem treści,  

-  wyjaśnia pojęcia Tradycji Świętej, określa jej znaczenie, wskazuje na związek z Objawieniem 

Bożym  

i Pismem Świętym,  

2. Rok liturgiczny: 

-  nazywa i chronologicznie porządkuje święta z cyklu dwunastu wielkich świąt, 

-  omawia wybrane tradycje i zwyczaje związane z cyklem 12 – tu wielkich świąt,  

-  wymienia inne wybrane święta lokalne,   

3.  Modlitwy, język cerkiewnosłowiański, śpiew: 

-  czyta wybrane teksty z roku liturgicznego  

-  śpiewa wybrane pieśni liturgiczne i paraliturgiczne (kolędy), 

-  dokonuje podziału modlitw pod względem treści i form, 

-  opanował pamięciowo: Otcze nasz, Cariu Niebiesnyj, Światyj Boże, Preświataja Troice, Dostojno 

jest’, Moli Boha o nas, Anhiele Bożyj, Bohorodice Diewo, Symbol Wiary, 

-  wymienia niezbędne czynności przygotowujące wiernego do sakramentu Eucharystii, 

-  czyta wybraną modlitwę przed Eucharystią, 

-  czyta wybraną modlitwę po Eucharystii, 

-  omawia znaczenie modlitwy w życiu człowieka, 

4. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie: 

-  wyszukuje biblijne fragmenty dotyczące: 

 * upadku pierwszych ludzi, 

 * historii Kaina i Abla, 

 * potopu, 

 * wieży Babel, 

 * historii Hioba, 

 * pomocy bliźniemu, 

-  podaje przykłady miłości wobec bliźniego  

-  odnajduje treści o pokoju i zgodzie w listach ap. Jana 

-  wymienia środki niezbędne do osiągnięcia doskonałości duchowej, 

-  omawia rolę wychowania chrześcijańskiego w rodzinie, cerkwi, społeczeństwie, 

5. Aktualne problemy Kościoła prawosławnego: 

-  wymienia i określa rolę literatury religijnej (książki, gazety, publikacje, czasopisma) 
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-  omawia wybrany artykuł prasowy,  

6. Inne: 

- uzyskał dobre oceny ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

- chętnie uczestniczy w katechezie 

- uczestniczy w rekolekcjach 

- wyraża swoją wiarę wobec innych 

 

DOSTATECZNY: 

1. Pismo Święte: 

-  omawia proces tworzenia się kanonu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, 

-  dokonuje podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu pod względem treści,  

-  wyjaśnia pojęcia Tradycji Świętej,  

2. Rok liturgiczny: 

-  nazywa święta z cyklu dwunastu wielkich świąt, 

-  omawia wybrane tradycje i wybrane zwyczaje związane z cyklem 12 – tu wielkich świąt,  

-  wymienia inne wybrane święta lokalne,   

3.  Modlitwy, język cerkiewnosłowiański, śpiew: 

-  czyta wybrany tekst z roku liturgicznego  

-  śpiewa wybrane kolędy, 

-  dokonuje podziału modlitw pod względem treści i form, 

-  opanował pamięciowo: Otcze nasz, Cariu Niebiesnyj, Światyj Boże, Preświataja Troice, Dostojno 

jest’,  

-  wymienia niezbędne czynności przygotowujące wiernego do sakramentu Eucharystii, 

4. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie: 

-  podaje przykłady miłości wobec bliźniego  

-  wymienia środki niezbędne do osiągnięcia doskonałości duchowej, 

-  omawia rolę wychowania chrześcijańskiego w rodzinie, cerkwi, społeczeństwie, 

5. Aktualne problemy Kościoła prawosławnego: 

-  wymienia przykłady literatury religijnej (książki, gazety, publikacje, czasopisma)  

 

6. Inne: 

- niesystematycznie uczestniczy w katechezie 

- wykazuje budzącą zastrzeżenia postawę w szkole i na katechezie 

- nie bierze udziału w życiu parafii 

- uzyskał oceny dostateczne ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

 

DOPUSZCZAJĄCY: 

1. Pismo Święte: 

-  dokonuje podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu pod względem treści,  

-  wyjaśnia pojęcia Tradycji Świętej,  

2. Rok liturgiczny: 

-  nazywa niektóre święta z cyklu dwunastu wielkich świąt,  

3.  Modlitwy, język cerkiewnosłowiański, śpiew: 

-  opanował pamięciowo: Otcze nasz, Cariu Niebiesnyj, Dostojno jest’, 

4. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie: 

-  podaje przykłady miłości wobec bliźniego  

-  omawia rolę wychowania chrześcijańskiego w rodzinie, cerkwi, społeczeństwie, 

5. Aktualne problemy Kościoła prawosławnego: 

-  wymienia przykłady literatury religijnej (książki, gazety, publikacje, czasopisma)  

6. Inne: 

- niechętnie uczestniczy w katechezie 

- opuszcza katechezę bez usprawiedliwienia,  
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- nie bierze udziału w życiu parafii 

- otrzymuje niskie oceny ze sprawdzianów 

- budząca zastrzeżenia postawa w szkole 

 

NIEDOSTATECZNY: 

- nie opanował podstawowych wiadomości przewidywanych programem nauczania 

- uczeń nie uczęszcza na katechezy 

- nie prowadzi zeszytu 

- nagannie się zachowuje w szkole 

- nie uczestniczy w życiu parafii 

 

KLASA II 

 

CELUJĄCY: 

1. Pismo Święte: 

-  wyjaśnia pojęcie Objawienia Bożego, 

-  wskazuje, odnajduje w Piśmie Świętym i analizuje świadectwa Bożego Objawienia, 

-  różnicuje pojęcia objawienia naturalnego i nadnaturalnego oraz podaje przykłady, 

-  wyjaśnia pojęcia cudu i proroctwa w kontekście Pisma Świętego, wskazuje różnice, 

-  definiuje, wyjaśnia różnicę miedzy wiarą a wiedzą, 

-  wskazuje myśli Ojców Cerkwi, dotyczące wiary i wiedzy, 

-  wyjaśnia przykłady natchnienia Pisma Świętego, podaje przykłady, analizuje fragmenty, określa rolę 

autora, 

-  omawia proces tworzenia się kanonu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, 

-  wskazuje różnice w kanonie ksiąg innych Kościołów, 

-  różnicuje pojęcia: protokanoniczne i deuterokanoniczne dotyczące ksiąg, podaje przykłady,  

-  dokonuje podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu pod względem treści, podaje przykłady 

-  wyjaśnia pojęcia Tradycji Świętej, określa jej znaczenie, wskazuje na związek  

z Objawieniem Bożym i Pismem Świętym, dokonuje szczegółowiej analizy, 

2. Rok liturgiczny: 

-  nazywa i chronologicznie porządkuje święta z cyklu dwunastu wielkich świąt, 

-  omawia tradycje i zwyczaje związane z cyklem 12 – tu wielkich świąt, 

-  podaje przykłady miejsc, w których najbardziej uroczyście obchodzone są największe święta,  

-  wymienia inne święta lokalne, charakteryzuje ich obrzędowość, podaje przykłady miejsc,  

w których są uroczyście obchodzone, 

-  używa terminologii cerkiewnosłowiańskiej do określenia nazwy świąt, 

 

3.  Modlitwy, język cerkiewnosłowiański, śpiew: 

-  czyta i analizuje teksty z roku liturgicznego (Spodobi Hospodi, Nynie odpuszczajeszy, Swietie 

Tichij, Wieliczyt dusze moja Hospoda, Wielikoje sławosłowije, Iże na wsiakoje wriemia, 

Jedinorodnyj Synie, Iże Chieruwimy), 

-  śpiewa pieśni liturgiczne i paraliturgiczne (kolędy), 

-  dokonuje podziału modlitw pod względem treści i form, 

-  opanował pamięciowo: Otcze nasz, Cariu Niebiesnyj, Światyj Boże, Preświataja Troice, Dostojno 

jest’, Moli Boha o nas, Anhiele Bożyj, Bohorodice Diewo, Symbol Wiary, Psalmy 50 i 90, Dziewięć 

Błogosławieństw, Molitwa przed Eucharstią, 

-  wymienia niezbędne czynności przygotowujące wiernego do sakramentu Eucharystii, 

-  czyta w języku cerkiewnosłowiańskim wybrane modlitwy przed Eucharystią, 

-  czyta w języku cerkiewnosłowiańskim wybrane modlitwy po Eucharystii, 

-  omawia znaczenie modlitwy w życiu człowieka, 
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4. Historia kościoła nowożytnego: 

- analizuje wydarzenia historyczne związane z początkiem i rozwojem chrześcijaństwa na przestrzeni 

wieków  

na ziemiach polskich 

- wymienia cele i skutki unii brzeskiej w odniesieniu do Kościoła prawosławnego 

- wyjaśnia przyczyny pojawienia się ruchu reformacyjnego i określa jego skutki 

- charakteryzuje pozycję Kościoła prawosławnego na ziemiach polskich w sytuacjach grożących utratą 

państwowości 

- wyjaśnia w jaki sposób odbywał się proces powrotu unitów do Prawosławia 

- opisuje sytuację prawosławnych mieszkańców Rzeczpospolitej w czasie I i II wojny światowej oraz 

po ich zakończeniu 

- analizuje tło historyczne procesu usamodzielniania się Kościoła prawosławnego 

 w Polsce 

- wyjaśnia problem uzyskania autokefalii przez Cerkiew prawosławną w Polsce, nawiązując do dat, 

wydarzeń 

i postaci 

- wymienia kościoły autokefaliczne i autonomiczne na świecie 

5. Aktualne problemy Kościoła prawosławnego: 

-  wymienia i określa rolę literatury religijnej (książki, gazety, publikacje, czasopisma) 

-  analizuje treści artykułów prasowych,  

-  dokonuje podziału literatury religijnej, 

6. Inne: 

- samodzielnie rozwija wiedzę i doskonali swoją postawę przez literaturę dodatkową 

- wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechetycznej 

- jest wzorowy w ocenie katechety, nauczycieli, uczniów i pracowników administracyjnych szkoły 

- uzyskał bardzo dobre oceny za sprawdziany i prowadzenie zeszytu 

- bierze udział w konkursach religijnych 

- aktywnie uczestniczy w życiu parafii (służba ołtarza, bractwa, chór i inne) 

- wyraża na zewnątrz swoją wiarę 

 

BARDZO DOBRY: 

1. Pismo Święte: 

-  wyjaśnia pojęcie Objawienia Bożego, 

-  wskazuje, odnajduje w Piśmie Świętym świadectwa Bożego Objawienia, 

-  różnicuje pojęcia objawienia naturalnego i nadnaturalnego oraz podaje przykłady, 

-  wyjaśnia pojęcia cudu i proroctwa w kontekście Pisma Świętego,  

-  definiuje pojęcia wiary i wiedzy, 

-  wskazuje myśli Ojców Cerkwi, dotyczące wiary i wiedzy, 

-  wyjaśnia przykłady natchnienia Pisma Świętego, podaje przykłady, określa rolę autora, 

-  omawia proces tworzenia się kanonu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, 

-  wskazuje różnice w kanonie ksiąg innych Kościołów, 

-  różnicuje pojęcia: protokanoniczne i deuterokanoniczne dotyczące ksiąg, podaje przykłady,  

-  dokonuje podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu pod względem treści, podaje przykłady 

-  wyjaśnia pojęcia Tradycji Świętej, określa jej znaczenie, wskazuje na związek z Objawieniem 

Bożym  

i Pismem Świętym, dokonuje analizy, 

2. Rok liturgiczny: 

-  nazywa i chronologicznie porządkuje święta z cyklu dwunastu wielkich świąt, 

-  omawia tradycje i zwyczaje związane z cyklem 12 – tu wielkich świąt,  

-  wymienia inne święta lokalne, charakteryzuje ich obrzędowość,  

-  używa terminologii cerkiewnosłowiańskiej do określenia nazwy świąt, 
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3.  Modlitwy, język cerkiewnosłowiański, śpiew: 

-  czyta teksty z roku liturgicznego (Spodobi Hospodi, Nynie odpuszczajeszy, Swietie Tichij, Wieliczyt 

dusze moja Hospoda, Wielikoje sławosłowije, Iże na wsiakoje wriemia, Jedinorodnyj Synie, Iże 

Chieruwimy), 

-  śpiewa pieśni liturgiczne i paraliturgiczne (kolędy), 

-  dokonuje podziału modlitw pod względem treści i form, 

-  opanował pamięciowo: Otcze nasz, Cariu Niebiesnyj, Światyj Boże, Preświataja Troice, Dostojno 

jest’, Moli Boha o nas, Anhiele Bożyj, Bohorodice Diewo, Symbol Wiary, 

-  wymienia niezbędne czynności przygotowujące wiernego do sakramentu Eucharystii, 

-  czyta wybrane modlitwy przed Eucharystią, 

-  czyta wybrane modlitwy po Eucharystii, 

-  omawia znaczenie modlitwy w życiu człowieka, 

4. Historia kościoła nowożytnego: 

- wymienia ważne daty dotyczące rozwoju kościoła prawosławnego na ziemiach polskich 

- określa zachodzące procesy historyczne ważne dla Prawosławia na ziemiach polskich 

- wymienia skutki unii brzeskiej w odniesieniu do Kościoła prawosławnego 

- wyjaśnia przyczyny pojawienia się ruchu reformacyjnego i jej głównych twórców 

- określa pozycję Kościoła prawosławnego na ziemiach polskich w czasach rozbiorów  

i zaborów, grożących utratą państwowości 

- podaje przyczyny procesu powrotu unitów do Prawosławia 

- podaje przykłady problemów jakie nurtowały prawosławną ludność Rzeczpospolitej  

w czasie I i II wojny światowej oraz po ich zakończeniu 

- wyjaśnia proces usamodzielniania się Kościoła prawosławnego w Polsce 

- sygnalizuje problem uzyskania autokefalii przez Cerkiew prawosławną w Polsce, nawiązując do dat, 

wydarzeń i postaci 

- wymienia kościoły autokefaliczne 

5.  Aktualne problemy Kościoła prawosławnego: 

-  wymienia i określa rolę literatury religijnej (książki, gazety, publikacje, czasopisma) 

-  omawia treści wybranych artykułów prasowych,  

6. Inne: 

- chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie 

- wyróżnia się aktywnością na tle klasy i chętnie wykonuje polecenia katechety 

- ma bardzo dobre oceny ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

-  nie budząca zastrzeżeń postawa na katechezie i w szkole 

- chętnie uczestniczy w życiu parafii (rekolekcje, nabożeństwa, itp.) 

- wyraża na zewnątrz swoją wiarę 

 

DOBRY: 

1. Pismo Święte: 

-  wyjaśnia pojęcie Objawienia Bożego, 

-  wskazuje, odnajduje w Piśmie Świętym świadectwa Bożego Objawienia, 

-  różnicuje pojęcia objawienia naturalnego i nadnaturalnego oraz podaje przykłady, 

-  wyjaśnia pojęcia cudu i proroctwa w kontekście Pisma Świętego,  

-  definiuje pojęcia wiary i wiedzy, 

-  wskazuje myśli Ojców Cerkwi, dotyczące wiary i wiedzy, 

-  wyjaśnia przykłady natchnienia Pisma Świętego,  

-  omawia proces tworzenia się kanonu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, 

-  wskazuje różnice w kanonie ksiąg Kościoła rzymskokatolickiego, 

-  różnicuje pojęcia: protokanoniczne i deuterokanoniczne dotyczące ksiąg, 

-  dokonuje podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu pod względem treści,  
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-  wyjaśnia pojęcia Tradycji Świętej, określa jej znaczenie, wskazuje na związek z Objawieniem 

Bożym  

i Pismem Świętym,  

2. Rok liturgiczny: 

-  nazywa i chronologicznie porządkuje święta z cyklu dwunastu wielkich świąt, 

-  omawia wybrane tradycje i zwyczaje związane z cyklem 12 – tu wielkich świąt,  

-  wymienia inne wybrane święta lokalne,   

3.  Modlitwy, język cerkiewnosłowiański, śpiew: 

-  czyta wybrane teksty z roku liturgicznego  

-  śpiewa wybrane pieśni liturgiczne i paraliturgiczne (kolędy), 

-  dokonuje podziału modlitw pod względem treści i form, 

-  opanował pamięciowo: Otcze nasz, Cariu Niebiesnyj, Światyj Boże, Preświataja Troice, Dostojno 

jest’, Moli Boha o nas, Anhiele Bożyj, Bohorodice Diewo, Symbol Wiary, 

-  wymienia niezbędne czynności przygotowujące wiernego do sakramentu Eucharystii, 

-  czyta wybraną modlitwę przed Eucharystią, 

-  czyta wybraną modlitwę po Eucharystii, 

-  omawia znaczenie modlitwy w życiu człowieka, 

4. Historia kościoła nowożytnego: 

- streszcza procesy historyczne związane z pojawieniem się chrześcijaństwa na ziemiach polskich 

- podaje datę i miejsce podpisania unii brzeskiej  

- wymienia twórców ruchu reformacyjnego i krótko charakteryzuje ich działalność 

- wyjaśnia rolę metropolity Józefa Siemaszki 

- definiuje pojęcia: bieżeństwo, Akcja Wisła, autokefalia, autonomia 

- podaje daty uzyskania autokefalii przez Cerkiew prawosławną w Polsce 

- wymienia starożytne kościoły autokefaliczne  

5. Aktualne problemy Kościoła prawosławnego: 

-  wymienia i określa rolę literatury religijnej (książki, gazety, publikacje, czasopisma) 

-  omawia wybrany artykuł prasowy,  

6. Inne: 

- uzyskał dobre oceny ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

- chętnie uczestniczy w katechezie 

- uczestniczy w rekolekcjach 

- wyraża swoją wiarę wobec innych 

 

DOSTATECZNY: 

 

1. Pismo Święte: 

-  wyjaśnia pojęcie Objawienia Bożego, 

-  różnicuje pojęcia objawienia naturalnego i nadnaturalnego oraz podaje przykłady, 

-  wyjaśnia pojęcia cudu i proroctwa w kontekście Pisma Świętego,  

-  definiuje pojęcia wiary i wiedzy, 

-  wyjaśnia przykłady natchnienia Pisma Świętego,  

-  omawia proces tworzenia się kanonu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, 

-  dokonuje podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu pod względem treści,  

-  wyjaśnia pojęcia Tradycji Świętej,  

2. Rok liturgiczny: 

-  nazywa święta z cyklu dwunastu wielkich świąt, 

-  omawia wybrane tradycje i wybrane zwyczaje związane z cyklem 12 – tu wielkich świąt,  

-  wymienia inne wybrane święta lokalne,   

3.  Modlitwy, język cerkiewnosłowiański, śpiew: 

-  czyta wybrany tekst z roku liturgicznego  

-  śpiewa wybrane kolędy, 
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-  dokonuje podziału modlitw pod względem treści i form, 

-  opanował pamięciowo: Otcze nasz, Cariu Niebiesnyj, Światyj Boże, Preświataja Troice, Dostojno 

jest’,  

-  wymienia niezbędne czynności przygotowujące wiernego do sakramentu Eucharystii, 

4. Historia kościoła nowożytnego: 

- określa skąd przyszło chrześcijaństwo na ziemie polskie 

- podaje datę i miejsce podpisania unii brzeskiej  

- wymienia najważniejsze daty dotyczące historii chrześcijaństwa na ziemiach polskich 

- definiuje pojęcia: bieżeństwo, Akcja Wisła, autokefalia, autonomia, unia 

- podaje daty uzyskania autokefalii przez Cerkiew prawosławną w Polsce 

- wymienia starożytne kościoły autokefaliczne 

5. Aktualne problemy Kościoła prawosławnego: 

-  wymienia przykłady literatury religijnej (książki, gazety, publikacje, czasopisma)  

6. Inne: 

- niesystematycznie uczestniczy w katechezie 

- wykazuje budzącą zastrzeżenia postawę w szkole i na katechezie 

- nie bierze udziału w życiu parafii 

- uzyskał oceny dostateczne ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

 

 

DOPUSZCZAJĄCY: 

1. Pismo Święte: 

-  wyjaśnia pojęcie Objawienia Bożego, 

-  wyjaśnia pojęcia cudu i proroctwa w kontekście Pisma Świętego,  

-  definiuje pojęcia wiary i wiedzy, 

-  dokonuje podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu pod względem treści,  

-  wyjaśnia pojęcia Tradycji Świętej,  

2. Rok liturgiczny: 

-  nazywa niektóre święta z cyklu dwunastu wielkich świąt,  

3.  Modlitwy, język cerkiewnosłowiański, śpiew: 

-  opanował pamięciowo: Otcze nasz, Cariu Niebiesnyj, Dostojno jest’, 

4. Historia kościoła nowożytnego: 

- określa skąd przyszło chrześcijaństwo na ziemie polskie 

- wymienia najważniejsze wydarzenia dotyczące historii chrześcijaństwa na ziemiach polskich 

- definiuje pojęcia: autokefalia, autonomia, unia 

5. Aktualne problemy Kościoła prawosławnego: 

-  wymienia przykłady literatury religijnej (książki, gazety, publikacje, czasopisma)  

7. Inne: 

1. niechętnie uczestniczy w katechezie 

2. opuszcza katechezę bez usprawiedliwienia,  

3. nie bierze udziału w życiu parafii 

4. otrzymuje niskie oceny ze sprawdzianów 

5. budząca zastrzeżenia postawa w szkole 

 

NIEDOSTATECZNY: 

- nie opanował podstawowych wiadomości przewidywanych programem nauczania 

- uczeń nie uczęszcza na katechezy 

- nie prowadzi zeszytu 

- nagannie się zachowuje w szkole 

- nie uczestniczy w życiu parafii 
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KLASA III 

CELUJĄCY: 

1. Teologia: 

-  wymienia i analizuje źródła nauki Kościoła, 

-  definiuje pojęcie dogmatu, określa cechy i omawia jego znaczenie w życiu Kościoła, 

-  dokonuje charakterystyki historii rozwoju dogmatu 

-  wyjaśnia różnice w podziale dogmatów innych kościołów chrześcijańskich, 

-  omawia dogmat o Bogu Jedynym, 

-  definiuje pojęcie istoty Boga, 

-  wymienia i omawia cechy Istoty Boga w kontekście przykładów biblijnych, 

-  wskazuje i analizuje świadectwa o Trójcy Świętej w Starym i Nowym Testamencie, nawiązując do 

myśli Ojców Kościoła, 

-  omawia, analizuje i porównuje rolę dogmatu o Trójcy Świętej w oparciu o ikonografię, nabożeństwa, 

sakramenty, twórczość wybranych Ojców Kościoła, twórczości współczesnych teologów, 

-  definiuje pojęcie współistotności i równości Osób Trójcy Świętej, potwierdzając wskazanymi 

fragmentami Pisma Świętego oraz ich analizą, 

-  podaje przykłady myśli Ojców Kościoła na temat współistotności i równości Osób Trójcy Świętej, 

-  szczegółowo omawia różnice w nauczaniu o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej w Kościele 

prawosławnym i rzymskokatolickim, 

-  analizuje i porównuje dwa opisy stworzenia świata (etapy, cele, zanaczenie), 

-  wyjaśnia pojęcie: obraz Boży, podobieństwo, tchnienie życia, czas, Duch Boży,  

-  dokonuje szczegółowej analizy nauki Cerkwi o aniołach, 

-  wyjaśnia i analizuje pojęcie grzechu pierworodnego w kontekście upadku Adama i Ewy w 

nawiązaniu do Pisma Świętego i literatury 

-  szczegółowo omawia naukę Cerkwi o grzechu pierworodnym i porównuje ją z nauką innych 

kościołów, 

-  definiuje i omawia zagadnienie Opatrzności Bożej w kontekście Pisma Świętego, wybranych 

żywotów świętych, 

-  omawia rolę Boga jako Zbawiciela rodzaju ludzkiego odnosząc się do przykładów biblijnych, 

-  szczegółowo omawia i analizuje naukę kościoła o łasce Bożej i jej roli w dziele zbawienia, powołuje 

się na przykłady z żywotów świętych, 

-  porównuje naukę Cerkwi prawosławnej o łasce z nauką innych kościołów, 

-  omawia proroctwa ST o przyjściu Chrystusa, odnajduje je w Piśmie Świętym, 

-  dokonuje analizy proroctw ST i ich wypełnienia się w NT, ze szczególnym uwzględnieniem 

praobrazów 

2. Modlitwy: 

-  czyta w języku cerkiewnosłowiańskim i analizuje Psalm 103, 

-  charakteryzuje historię i przyczyny powstania Symbolu Wiary, analizuje poszczególne artykuły, 

-  szczegółowo analizuje Modlitwę Pańską, 

-  dokonuje szczegółowej analizy kanonu św. Andrzeja z Krety, 

-  omawia i analizuje modlitwę św. Efrema Syryjczyka, 

-  wymienia przykłady i analizuje treści wybranych modlitw „za nieprzyjaciół” 

3. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie: 

- określa cel powołania człowieka i dokonuje jego analizy w oparciu o myśli Ojców Kościoła oraz 

literaturę duchową (przebóstwienie), 

- szczegółowo omawia istotę chrześcijańskiego powołania w kontekście przykazań o miłości, 

- omawia powołanie do doskonałości człowieka jako eschatologicznego celu stworzenia w kontekście 

paruzji i osobistej „małej apokalipsy”, 

- uzasadnia rolę i znaczenie przemiany siebie jako warunku przemiany świata, nawiązując do Ojców 

Kościoła i literatury, 

- definiuje i porównuje pojęcie etyki świeckiej i chrześcijańskiej, 
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- szczegółowo analizuje pojęcie prawdy i sprawiedliwości w kontekście etyki i nauki chrześcijańskiej, 

- definiuje, określa funkcję, rolę sumienia z życiu chrześcijanina, nawiązuje do myśli patrystycznych i 

życia sakramentalnego, 

- różnicuje pojęcia: sumienia dojrzałego i wypaczonego ze szczególnym uwzględnieniem 

współczesnych zagrożeń, 

- w oparciu o teksty biblijne, patrystykę, literaturę dowodzi o odpowiedzialności człowieka za własne 

życie, 

- szczegółowo omawia prawo do życia człowieka jako podstawową wartość i dar Boży, 

- definiuje pojęcie eutanazji i omawia argumenty przeciwko niej, powołując się na przykłady z 

literatury religijnej, 

- wskazuje na pochodzenie i przyczyny powstawania cierpienia na podstawie tekstów biblijnych, 

- szczegółowo omawia stanowisko Cerkwi prawosławnej wobec obrony życia w odniesieniu do VI 

przykazania Dekalogu. 

4. Inne: 

- samodzielnie rozwija wiedzę i doskonali swoją postawę przez literaturę dodatkową 

- wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechetycznej 

- jest wzorowy w ocenie katechety, nauczycieli, uczniów i pracowników administracyjnych szkoły 

- uzyskał bardzo dobre oceny za sprawdziany i prowadzenie zeszytu 

- bierze udział w konkursach religijnych 

- aktywnie uczestniczy w życiu parafii (służba ołtarza, bractwa, chór i inne) 

- wyraża na zewnątrz swoją wiarę 

 

BARDZO DOBRY: 

1. Teologia: 

-  wymienia i analizuje źródła nauki Kościoła, 

-  definiuje pojęcie dogmatu, określa cechy i omawia jego znaczenie w życiu Kościoła, 

-  wyjaśnia różnice w podziale dogmatów innych kościołów chrześcijańskich, 

-  omawia dogmat o Bogu Jedynym, 

-  definiuje pojęcie istoty Boga, 

-  wymienia i omawia cechy Istoty Boga w kontekście przykładów biblijnych, 

-  wskazuje świadectwa o Trójcy Świętej w Starym i Nowym Testamencie 

-  omawia, analizuje i porównuje rolę dogmatu o Trójcy Świętej w oparciu o ikonografię, nabożeństwa, 

sakramenty, twórczość wybranych Ojców Kościoła, twórczości współczesnych teologów, 

-  definiuje pojęcie współistotności i równości Osób Trójcy Świętej, potwierdzając wskazanymi 

fragmentami Pisma Świętego, 

-  podaje przykłady myśli Ojców Kościoła na temat współistotności i równości Osób Trójcy Świętej, 

-  omawia różnice w nauczaniu o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej w Kościele prawosławnym i 

rzymskokatolickim, 

-  analizuje i porównuje dwa opisy stworzenia świata (etapy, cele, zanaczenie), 

-  wyjaśnia pojęcie: obraz Boży, podobieństwo, tchnienie życia, czas, Duch Boży,  

-  dokonuje analizy nauki Cerkwi o aniołach, 

-  wyjaśnia pojęcie grzechu pierworodnego w kontekście upadku Adama i Ewy w nawiązaniu do Pisma 

Świętego i literatury 

-  omawia naukę Cerkwi o grzechu pierworodnym, 

-  definiuje i omawia zagadnienie Opatrzności Bożej w kontekście Pisma Świętego, wybranych 

żywotów świętych, 

-  omawia rolę Boga jako Zbawiciela rodzaju ludzkiego odnosząc się do przykładów biblijnych, 

-  omawia naukę kościoła o łasce Bożej i jej roli w dziele zbawienia, powołuje się na przykłady z 

żywotów świętych, 

-  porównuje naukę Cerkwi prawosławnej o łasce z nauką innych kościołów, 

-  omawia proroctwa ST o przyjściu Chrystusa, odnajduje je w Piśmie Świętym, 

-  dokonuje analizy proroctw ST i ich wypełnienia się w NT,  
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2. Modlitwy: 

-  czyta w języku cerkiewnosłowiańskim Psalm 103, 

-  charakteryzuje historię i przyczyny powstania Symbolu Wiary, analizuje poszczególne artykuły, 

-  analizuje Modlitwę Pańską, 

-  dokonuje analizy kanonu św. Andrzeja z Krety, 

-  omawia modlitwę św. Efrema Syryjczyka, 

-  wymienia przykłady wybranych modlitw „za nieprzyjaciół” 

3. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie: 

- określa cel powołania człowieka i dokonuje jego analizy w oparciu o myśli Ojców Kościoła oraz 

literaturę duchową (przebóstwienie), 

- omawia istotę chrześcijańskiego powołania w kontekście przykazań o miłości, 

- omawia powołanie do doskonałości człowieka jako eschatologicznego celu stworzenia w kontekście 

paruzji i osobistej „małej apokalipsy”, 

- uzasadnia rolę i znaczenie przemiany siebie jako warunku przemiany świata, nawiązując do Ojców 

Kościoła i literatury, 

- definiuje i porównuje pojęcie etyki świeckiej i chrześcijańskiej, 

- analizuje pojęcie prawdy i sprawiedliwości w kontekście etyki i nauki chrześcijańskiej, 

- definiuje, określa funkcję, rolę sumienia z życiu chrześcijanina, nawiązuje do myśli patrystycznych i 

życia sakramentalnego, 

- różnicuje pojęcia: sumienia dojrzałego i wypaczonego ze szczególnym uwzględnieniem 

współczesnych zagrożeń, 

- w oparciu o teksty biblijne, patrystykę, literaturę dowodzi o odpowiedzialności człowieka za własne 

życie, 

- omawia prawo do życia człowieka jako podstawową wartość i dar Boży, 

- definiuje pojęcie eutanazji i omawia argumenty przeciwko niej, powołując się na przykłady z 

literatury religijnej, 

- wskazuje na pochodzenie i przyczyny powstawania cierpienia na podstawie tekstów biblijnych, 

- omawia stanowisko Cerkwi prawosławnej wobec obrony życia w odniesieniu do VI przykazania 

Dekalogu. 

4. Inne: 

- chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie 

- wyróżnia się aktywnością na tle klasy i chętnie wykonuje polecenia katechety 

- ma bardzo dobre oceny ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

-  nie budząca zastrzeżeń postawa na katechezie i w szkole 

- chętnie uczestniczy w życiu parafii (rekolekcje, nabożeństwa, itp.) 

- wyraża na zewnątrz swoją wiarę 

 

DOBRY: 

1. Teologia: 

-  wymienia źródła nauki Kościoła, 

-  definiuje pojęcie dogmatu, określa cechy i omawia jego znaczenie w życiu Kościoła, 

-  omawia dogmat o Bogu Jedynym, 

-  definiuje pojęcie istoty Boga, 

-  wymienia i omawia cechy Istoty Boga w kontekście przykładów biblijnych, 

-  wskazuje świadectwa o Trójcy Świętej w Starym i Nowym Testamencie 

-  omawia, analizuje i porównuje rolę dogmatu o Trójcy Świętej w oparciu o ikonografię, nabożeństwa, 

sakramenty,  

-  definiuje pojęcie współistotności i równości Osób Trójcy Świętej, 

-  podaje przykłady myśli Ojców Kościoła na temat współistotności i równości Osób Trójcy Świętej, 

-  omawia różnice w nauczaniu o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej w Kościele prawosławnym i 

rzymskokatolickim, 

-  analizuje dwa opisy stworzenia świata (etapy, cele, zanaczenie), 
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-  wyjaśnia pojęcie: obraz Boży, podobieństwo, tchnienie życia, czas, Duch Boży,  

-  omawia naukę Cerkwi o aniołach, 

-  wyjaśnia pojęcie grzechu pierworodnego w kontekście upadku Adama i Ewy,  

-  omawia naukę Cerkwi o grzechu pierworodnym, 

-  definiuje i omawia zagadnienie Opatrzności Bożej w kontekście Pisma Świętego,  

-  omawia rolę Boga jako Zbawiciela rodzaju ludzkiego  

-  omawia naukę kościoła o łasce Bożej i jej roli w dziele zbawienia,  

-  omawia proroctwa ST o przyjściu Chrystusa,  

-  dokonuje analizy proroctw ST i ich wypełnienia się w NT,  

2. Modlitwy: 

-  czyta w języku cerkiewnosłowiańskim fragmenty Psalmu 103, 

-  omawia historię i przyczyny powstania Symbolu Wiary, wymienia poszczególne artykuły, 

-  omawia Modlitwę Pańską, 

-  omawia kanon św. Andrzeja z Krety, 

-  omawia modlitwę św. Efrema Syryjczyka, 

3. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie: 

- określa cel powołania człowieka  

- omawia istotę chrześcijańskiego powołania w kontekście przykazań o miłości, 

- omawia powołanie do doskonałości człowieka jako eschatologicznego celu stworzenia w kontekście 

paruzji i osobistej „małej apokalipsy”, 

- definiuje i porównuje pojęcie etyki świeckiej i chrześcijańskiej, 

- omawia pojęcie prawdy i sprawiedliwości w kontekście etyki i nauki chrześcijańskiej, 

- definiuje, określa funkcję, rolę sumienia z życiu chrześcijanina,  

- różnicuje pojęcia: sumienia dojrzałego i wypaczonego, 

- omawia prawo do życia człowieka jako podstawową wartość i dar Boży, 

- definiuje pojęcie eutanazji i omawia argumenty przeciwko niej,  

- wskazuje na pochodzenie i przyczyny powstawania cierpienia, 

- omawia stanowisko Cerkwi prawosławnej wobec obrony życia  

4. Inne: 

- uzyskał dobre oceny ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

- chętnie uczestniczy w katechezie 

- uczestniczy w rekolekcjach 

- wyraża swoją wiarę wobec innych 

 

DOSTATECZNY: 

1. Teologia: 

-  wymienia źródła nauki Kościoła, 

-  definiuje pojęcie dogmatu, określa cechy i omawia jego znaczenie w życiu Kościoła, 

-  omawia dogmat o Bogu Jedynym, 

-  definiuje pojęcie istoty Boga, 

-  wymienia i omawia cechy Istoty Boga, 

-  wskazuje świadectwa o Trójcy Świętej w Starym i Nowym Testamencie  

-  definiuje pojęcie współistotności i równości Osób Trójcy Świętej, 

-  omawia różnice w nauczaniu o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej w Kościele prawosławnym i 

rzymskokatolickim, 

-  omawia dwa opisy stworzenia świata (etapy, cele, zanaczenie), 

-  wyjaśnia pojęcie: obraz Boży, podobieństwo, tchnienie życia, czas, Duch Boży,  

-  omawia naukę Cerkwi o aniołach, 

-  wyjaśnia pojęcie grzechu pierworodnego w kontekście upadku Adama i Ewy,  

-  omawia naukę Cerkwi o grzechu pierworodnym, 

-  definiuje i omawia zagadnienie Opatrzności Bożej w kontekście Pisma Świętego,  

-  omawia rolę Boga jako Zbawiciela rodzaju ludzkiego  
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-  omawia naukę kościoła o łasce Bożej i jej roli w dziele zbawienia,  

-  omawia proroctwa ST o przyjściu Chrystusa,  

-  dokonuje analizy proroctw ST i ich wypełnienia się w NT,  

2. Modlitwy: 

-  czyta w języku cerkiewnosłowiańskim wybrany fragment Psalmu 103, 

-  omawia Symbol Wiary, 

-  omawia Modlitwę Pańską, 

-  omawia kanon św. Andrzeja z Krety, 

-  omawia modlitwę św. Efrema Syryjczyka, 

3. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie: 

- określa cel powołania człowieka  

- omawia istotę chrześcijańskiego powołania w kontekście przykazań o miłości, 

- omawia powołanie do doskonałości człowieka, 

- definiuje i porównuje pojęcie etyki świeckiej i chrześcijańskiej, 

- omawia pojęcie prawdy i sprawiedliwości, 

- określa rolę sumienia z życiu chrześcijanina,  

- omawia prawo do życia człowieka jako podstawową wartość i dar Boży, 

- definiuje pojęcie eutanazji,  

- wskazuje na pochodzenie i przyczyny powstawania cierpienia, 

- omawia stanowisko Cerkwi prawosławnej wobec obrony życia  

4. Inne: 

- niesystematycznie uczestniczy w katechezie 

- wykazuje budzącą zastrzeżenia postawę w szkole i na katechezie 

- nie bierze udziału w życiu parafii 

- uzyskał oceny dostateczne ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

 

DOPUSZCZAJĄCY: 

1. Teologia: 

-  wymienia źródła nauki Kościoła, 

-  definiuje pojęcie dogmatu, określa cechy i omawia jego znaczenie w życiu Kościoła, 

-  omawia dogmat o Bogu Jedynym, 

-  definiuje pojęcie istoty Boga, 

-  wymienia i omawia cechy Istoty Boga, 

-  definiuje pojęcie współistotności i równości Osób Trójcy Świętej,  

-  omawia naukę Cerkwi o aniołach, 

-  wyjaśnia pojęcie grzechu pierworodnego w kontekście upadku Adama i Ewy,  

-  definiuje i omawia zagadnienie Opatrzności Bożej w kontekście Pisma Świętego,   

2. Modlitwy: 

-  wymienia poszczególne artykuły Symbol Wiary, 

3. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie: 

- określa cel powołania człowieka  

- omawia pojęcie prawdy i sprawiedliwości, 

- określa rolę sumienia z życiu chrześcijanina,  

- omawia prawo do życia człowieka jako podstawową wartość i dar Boży, 

- definiuje pojęcie eutanazji,  

- wskazuje na pochodzenie i przyczyny powstawania cierpienia, 

- omawia stanowisko Cerkwi prawosławnej wobec obrony życia  

4. Inne: 

6. niechętnie uczestniczy w katechezie 

7. opuszcza katechezę bez usprawiedliwienia,  

8. nie bierze udziału w życiu parafii 

9. otrzymuje niskie oceny ze sprawdzianów 
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10. budząca zastrzeżenia postawa w szkole 

 

NIEDOSTATECZNY: 

- nie opanował podstawowych wiadomości przewidywanych programem nauczania 

- uczeń nie uczęszcza na katechezy 

- nie prowadzi zeszytu 

- nagannie się zachowuje w szkole 

- nie uczestniczy w życiu parafii 

 

KLASA IV 

 

CELUJĄCY: 

1. Teologia: 

- wymienia i charakteryzuje cechy Kościoła w oparciu o teksty biblijne, literaturę patrystyczną oraz 

katechizm Kościoła prawosławnego, 

- omawia i analizuje przymioty Kościoła 

- na podstawie tekstów biblijnych wyjaśnia pojęcie „Głowy Kościoła” oraz kapłaństwa 

Chrystusowego, 

- szczegółowo analizuje dogmat Kościoła katolickiego o nieomylności jurysdykcyjnej władzy i 

porównuje go  

z nauką Cerkwi, 

- szczegółowo omawia rolę, analizuje istotę i znaczenie siedmiu sakramentów w życiu chrześcijanina, 

odnosząc do fragmentów Pisma Świętego, tekstów liturgicznych  

2. Chrześcijańska rodzina: 

- wskazuje na podstawy biblijne i nauczanie Ojców o małżeństwie, powołując się na przykłady z życia 

świętych i przedstawia duchowe wzorce małżeństwa, 

- przedstawia różnice w rozumienia istoty sakramentu małżeństwa w Cerkwi i w innych wyznaniach, 

- wyjaśnia istotę i cel małżeństwa, 

- szczegółowo analizuje treści modlitw wskazujących na istotę fundamentu małżeństwa i rodziny 

chrześcijańskiej, 

- szczegółowo omawia problematykę związaną z zawieraniem małżeństw wyznaniowo mieszanych, 

- wyjaśnia i szczegółowo analizuje pojęcie wierności w małżeństwie, 

- szczegółowo omawia doświadczenia i pokusy małżeństwa z uwzględnieniem konsekwencji zdrady 

małżeńskiej, 

- omawia problemy rozwodów w kontekście nauki o nierozerwalności małżeństwa, odnosząc się do 

tekstów biblijnych, kanonów i myśli Ojców Kościoła, 

- wyjaśnia na czym polega odpowiedzialne chrześcijańskie rodzicielstwo, 

- szczegółowo charakteryzuje proces wychowania religijnego w rodzinie (modlitwa, święta, posty, 

nauka religii), 

3. Chrześcijanin we współczesnym świecie: 

- wymienia i charakteryzuje wybrane przykłady ze ST i NT odnoszące się do poszukiwania człowieka 

przez Boga i Boga przez człowieka, 

- wyjaśnia terminy: strastotierpcy, światitielije, prepodobni, prawiednii, jurodiwyje, starcy, pustelnicy 

oraz podaje przykłady, 

- analizuje na wybranych przykładach świętych duchowe doświadczenie człowieka i odnosi je do 

życia chrześcijańskiego, 

- szczegółowo uzasadnia sposób realizacji ideałów chrześcijańskich we współczesnym świecie, 

- wyjaśnia dlaczego post i modlitwa stanowią „skrzydła do zbawienia” 

- wyjaśnia na czym polega godność człowieka i poczucie własnej wartości oraz jak wypracować w 

sobie umiejętność dokonywania właściwych wyborów w kontekście chrześcijańskiej nauki 

4. Inne: 

- samodzielnie rozwija wiedzę i doskonali swoją postawę przez literaturę dodatkową 
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- wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechetycznej 

- jest wzorowy w ocenie katechety, nauczycieli, uczniów i pracowników administracyjnych szkoły 

- uzyskał bardzo dobre oceny za sprawdziany i prowadzenie zeszytu 

- bierze udział w konkursach religijnych 

- aktywnie uczestniczy w życiu parafii (służba ołtarza, bractwa, chór i inne) 

- wyraża na zewnątrz swoją wiarę 

 

BARDZO DOBRY: 

1. Teologia: 

- wymienia i charakteryzuje cechy Kościoła w oparciu o teksty biblijne, literaturę patrystyczną oraz 

katechizm Kościoła prawosławnego, 

- omawia i analizuje przymioty Kościoła 

- na podstawie tekstów biblijnych wyjaśnia pojęcie „Głowy Kościoła” oraz kapłaństwa 

Chrystusowego, 

- analizuje dogmat Kościoła katolickiego o nieomylności jurysdykcyjnej władzy i porównuje go z 

nauką Cerkwi, 

- omawia rolę, analizuje istotę i znaczenie siedmiu sakramentów w życiu chrześcijanina, odnosząc do 

fragmentów Pisma Świętego, tekstów liturgicznych  

2. Chrześcijańska rodzina: 

- wskazuje na podstawy biblijne i nauczanie Ojców o małżeństwie, powołując się na przykłady z życia 

świętych i przedstawia duchowe wzorce małżeństwa, 

- przedstawia różnice w rozumienia istoty sakramentu małżeństwa w Cerkwi i w innych wyznaniach, 

- wyjaśnia istotę i cel małżeństwa, 

- analizuje treści modlitw wskazujących na istotę fundamentu małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej, 

- omawia problematykę związaną z zawieraniem małżeństw wyznaniowo mieszanych, 

- wyjaśnia i analizuje pojęcie wierności w małżeństwie, 

- omawia doświadczenia i pokusy małżeństwa z uwzględnieniem konsekwencji zdrady małżeńskiej, 

- omawia problemy rozwodów w kontekście nauki o nierozerwalności małżeństwa, odnosząc się do 

tekstów biblijnych, kanonów i myśli Ojców Kościoła, 

- wyjaśnia na czym polega odpowiedzialne chrześcijańskie rodzicielstwo, 

- charakteryzuje proces wychowania religijnego w rodzinie (modlitwa, święta, posty, nauka religii), 

3. Chrześcijanin we współczesnym świecie: 

- wymienia i charakteryzuje wybrane przykłady ze ST i NT odnoszące się do poszukiwania człowieka 

przez Boga i Boga przez człowieka, 

- wyjaśnia terminy: strastotierpcy, światitielije, prepodobni, prawiednii, jurodiwyje, starcy, pustelnicy 

oraz podaje przykłady, 

- analizuje na wybranych przykładach świętych duchowe doświadczenie człowieka i odnosi je do 

życia chrześcijańskiego, 

- uzasadnia sposób realizacji ideałów chrześcijańskich we współczesnym świecie, 

- wyjaśnia dlaczego post i modlitwa stanowią „skrzydła do zbawienia” 

- wyjaśnia na czym polega godność człowieka i poczucie własnej wartości oraz jak wypracować w 

sobie umiejętność dokonywania właściwych wyborów w kontekście chrześcijańskiej nauki 

 

4. Inne: 

- chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie 

- wyróżnia się aktywnością na tle klasy i chętnie wykonuje polecenia katechety 

- ma bardzo dobre oceny ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

-  nie budząca zastrzeżeń postawa na katechezie i w szkole 

- chętnie uczestniczy w życiu parafii (rekolekcje, nabożeństwa, itp.) 

- wyraża na zewnątrz swoją wiarę 
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DOBRY: 

1. Teologia: 

- wymienia cechy Kościoła w oparciu o teksty biblijne, literaturę patrystyczną,  

- omawia przymioty Kościoła, 

- na podstawie tekstów biblijnych wyjaśnia pojęcie „Głowy Kościoła” oraz kapłaństwa 

Chrystusowego, 

- analizuje dogmat Kościoła katolickiego o nieomylności jurysdykcyjnej władzy, 

- omawia rolę, analizuje istotę i znaczenie siedmiu sakramentów w życiu chrześcijanina, odnosząc do 

fragmentów Pisma Świętego,  

2. Chrześcijańska rodzina: 

- wskazuje na podstawy biblijne i nauczanie Ojców o małżeństwie, powołując się na przykłady z życia 

świętych, 

- przedstawia różnice w rozumienia istoty sakramentu małżeństwa w Cerkwi i w Kościele 

rzymskokatolickim, 

- wyjaśnia istotę i cel małżeństwa, 

- analizuje treści modlitw wskazujących na istotę fundamentu małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej, 

- omawia problematykę związaną z zawieraniem małżeństw wyznaniowo mieszanych, 

- wyjaśnia pojęcie wierności w małżeństwie, 

- omawia doświadczenia i pokusy małżeństwa  

- omawia problemy rozwodów w kontekście nauki o nierozerwalności małżeństwa, 

- wyjaśnia na czym polega odpowiedzialne chrześcijańskie rodzicielstwo, 

- charakteryzuje proces wychowania religijnego w rodzinie (modlitwa, święta, posty, nauka religii), 

 

3. Chrześcijanin we współczesnym świecie: 

- wymienia wybrane przykłady ze ST i NT odnoszące się do poszukiwania człowieka przez Boga i 

Boga przez człowieka, 

- wyjaśnia terminy: strastotierpcy, światitielije, prepodobni, prawiednii, jurodiwyje, starcy, pustelnicy, 

- analizuje na wybranym przykładzie świętych duchowe doświadczenie człowieka i odnosi je do życia 

chrześcijańskiego, 

- uzasadnia sposób realizacji ideałów chrześcijańskich we współczesnym świecie, 

- wyjaśnia dlaczego post i modlitwa stanowią „skrzydła do zbawienia” 

- wyjaśnia na czym polega godność człowieka i poczucie własnej wartości oraz jak wypracować w 

sobie umiejętność dokonywania właściwych wyborów w kontekście chrześcijańskiej nauki 

4. Inne: 

- uzyskał dobre oceny ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

- chętnie uczestniczy w katechezie 

- uczestniczy w rekolekcjach 

- wyraża swoją wiarę wobec innych 

 

DOSTATECZNY: 

1. Teologia: 

- wymienia cechy Kościoła w oparciu o teksty biblijne,   

- omawia przymioty Kościoła, 

- wyjaśnia pojęcie „Głowy Kościoła” oraz kapłaństwa Chrystusowego, 

- omawia dogmat Kościoła katolickiego o nieomylności jurysdykcyjnej władzy, 

- omawia rolę i znaczenie siedmiu sakramentów w życiu chrześcijanina,  

2. Chrześcijańska rodzina: 

- wskazuje na podstawy biblijne i nauczanie Ojców o małżeństwie,  

- wyjaśnia istotę i cel małżeństwa, 

- omawia treści wybranych modlitw wskazujących na istotę fundamentu małżeństwa i rodziny 

chrześcijańskiej, 

- omawia problematykę związaną z zawieraniem małżeństw wyznaniowo mieszanych, 
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- wyjaśnia pojęcie wierności w małżeństwie, 

- omawia doświadczenia i pokusy małżeństwa  

- omawia problemy rozwodów w kontekście nauki o nierozerwalności małżeństwa, 

- wyjaśnia na czym polega odpowiedzialne chrześcijańskie rodzicielstwo, 

- charakteryzuje proces wychowania religijnego w rodzinie (modlitwa, święta, posty, nauka religii), 

3. Chrześcijanin we współczesnym świecie: 

- wymienia wybrany przykład ze ST i NT odnoszący się do poszukiwania człowieka przez Boga i 

Boga przez człowieka, 

- wyjaśnia terminy: strastotierpcy, światitielije, prepodobni, prawiednii, jurodiwyje, starcy, pustelnicy, 

- omawia na wybranym przykładzie świętych duchowe doświadczenie człowieka, 

- uzasadnia sposób realizacji ideałów chrześcijańskich we współczesnym świecie, 

- wyjaśnia dlaczego post i modlitwa stanowią „skrzydła do zbawienia” 

- wyjaśnia na czym polega godność człowieka i poczucie własnej wartości,  

4. Inne: 

- niesystematycznie uczestniczy w katechezie 

- wykazuje budzącą zastrzeżenia postawę w szkole i na katechezie 

- nie bierze udziału w życiu parafii 

- uzyskał oceny dostateczne ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu 

 

DOPUSZCZAJĄCY: 

1. Teologia: 

- wymienia cechy Kościoła,   

- omawia rolę i znaczenie siedmiu sakramentów w życiu chrześcijanina,  

2. Chrześcijańska rodzina: 

- wyjaśnia istotę i cel małżeństwa, 

- omawia treści wybranych modlitw wskazujących na istotę fundamentu małżeństwa i rodziny 

chrześcijańskiej, 

- omawia problemy rozwodów w kontekście nauki o nierozerwalności małżeństwa, 

3. Chrześcijanin we współczesnym świecie: 

- wymienia wybrany przykład ze ST i NT odnoszący się do poszukiwania człowieka przez Boga i 

Boga przez człowieka, 

- omawia na wybranym przykładzie świętych duchowe doświadczenie człowieka, 

- uzasadnia sposób realizacji ideałów chrześcijańskich we współczesnym świecie, 

- wyjaśnia na czym polega godność człowieka i poczucie własnej wartości, 

a. Inne: 

11. niechętnie uczestniczy w katechezie 

12. opuszcza katechezę bez usprawiedliwienia,  

13. nie bierze udziału w życiu parafii 

14. otrzymuje niskie oceny ze sprawdzianów 

15. budząca zastrzeżenia postawa w szkole 

 

NIEDOSTATECZNY: 

- nie opanował podstawowych wiadomości przewidywanych programem nauczania 

- uczeń nie uczęszcza na katechezy 

- nie prowadzi zeszytu 

- nagannie się zachowuje w szkole 

- nie uczestniczy w życiu parafii 
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XV. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
 

Ogólne zasady oceniania 

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z obowiązującą skalą i zasadami określonymi  

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  

 Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

 Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie sprawdzianów, 

pisemnych prac uczniowskich - wypracowań (w klasach z nauczaniem wiedzy o społeczeństwie  

w zakresie rozszerzonym), kartkówek lub odpowiedzi ustnych lub prac domowych i innych. 

 Odpowiedź ustna – obejmuje do 3 ostatnich tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez 

nauczyciela zakresu materiału (poziom podstawowy); do 5 ostatnich tematów lekcyjnych 

(poziom rozszerzony) lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału. 

 Kartkówka – odpowiedź pisemna obejmująca do 3 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom 

podstawowy); do 5 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom rozszerzony), sprawdzająca 

systematyczność pracy ucznia i niewymagająca wcześniejszego zapowiadania.       

 Sprawdzian oraz pisemna praca uczniowska – odpowiedź pisemna z określonej wcześniej przez 

nauczyciela partii materiału, np. działu, zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Termin sprawdzianu nauczyciel może wpisać w dzienniku elektronicznym. 

 Matura próbna - praca pisemna z określonej partii materiału, zapowiedziana z wyprzedzeniem co 

najmniej dwutygodniowym. Termin nauczyciel może wpisać w dzienniku elektronicznym. 

 Ocena „za pilność i aktywność” . 

 

 Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona dłuższa niż 3 dni), 

powinien go napisać w terminie i w formie uzgodnionej z nauczycielem w ciągu 2 tygodni. Jeżeli 

uczeń nie podjął próby napisania sprawdzianu w danym terminie, nauczyciel ma prawo egzekwować 

wiedzę na najbliższej lekcji po upływie ww. terminu. 

 W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność nieusprawiedliwiona lub 

usprawiedliwiona 1- 3 dni) nauczyciel ma prawo, bez zapowiedzi i w wybranej przez siebie formie i 

terminie, sprawdzić przewidziane sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia. 

 Nie przewiduje się poprawiania kartkówek. 

 Nauczyciel przerywa sprawdzian lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że 

zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.  

 Stwierdzenie niesamodzielnej pracy jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z danej 

formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. Uczniowi w takim wypadku nie przysługuje prawo do 

poprawienia tej oceny. 

 Za wykonanie dodatkowej pracy, np. wykonanie pomocy dydaktycznej, rozwiązanie zadania 

dodatkowego, zadania wykraczającego poza obowiązujący zakres materiału, uczeń może uzyskać 

ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Źle wykonana praca dodatkowa nie może stanowić 

podstawy do ustalenia oceny niepozytywnej.  

 Uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany problem z zakresu 

nowego materiału.  

 Niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być podstawą do 

wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z przedmiotu. 

 Udział w olimpiadach, konkursach jest oceniany adekwatnie  do możliwości ucznia. 

 Przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę predyspozycje, możliwości intelektualne oraz 

wkład pracy ucznia.  
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 Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej.  Warunki i 

tryb  uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych 

określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

Narzędzia, waga i częstotliwość pomiaru osiągnięć uczniów  

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o obowiązkowych formach sprawdzania 

osiągnięć uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady wystawienia ocen semestralnych i końcoworocznych 

Przewidywana ocena semestralna i roczna wystawiana jest na miesiąc przed klasyfikacją. 

Ocena semestralna i końcoworoczna może być taka sama, wyższa lub niższa niż przewidywana. 

 

Obszary aktywności uczniów 

Na lekcjach z wiedzy o społeczeństwie oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: 

- znajomość faktów i procesów politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych 

- rozumienie faktów i procesów politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych 

- rozwiązywanie zadań maturalnych z zastosowaniem poznanych informacji, 

- posługiwanie się terminologia społeczna, polityczną i gospodarczą 

- analizowanie rożnego rodzaju (typu) tekstów źródłowych, 

Lp. Narzędzia i formy pomiaru Waga Częstotliwość 

1. Sprawdzian i pisemna praca 

uczniowska (np. praca 

kontrolna, sprawdzian 

podsumowujący, sprawdzian 

dyrektorski i in.) 

3 

W zależności od zrealizowanego materiału i 

profilu klasy. 

Forma obowiązkowa. Minimum 2 oceny w 

okresie (poziom rozszerzony) lub 1 ocena 

(poziom podstawowy). 

2. Matura próbna (dotyczy klas 

drugich i trzecich) 
3 

W zależności od potrzeb (tylko na poziomie 

rozszerzonym). 

3. 

Kartkówka 1, 2 

W zależności od zrealizowanego materiału 

oraz potrzeb. Minimum 2 oceny w okresie 

(p. rozszerzony) lub 1 ocena w okresie (p. 

podstawowy). 

4. 

Odpowiedź ustna lub 

praca domowa (również w 

formie zdalnej na platformie e-

learningowej szkoły) lub 

inne formy (np. prace 

nadobowiązkowe, wykonanie 

pomocy dydaktycznych, udział 

w konkursach, prace w 

grupach, zeszyt, 

przygotowanie do lekcji, 

aktywność, praca 

długoterminowa, projekt 

edukacyjny) 

1, 2, 3 

 

W zależności od potrzeb i  realizowanego 

materiału, na bieżąco. 

5. Ocena za „pilność i 

aktywność” 
3 

Tylko dla uczniów spełniających warunki w 

kodeksie norm 
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- stosowanie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin, 

- prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 

- aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

 

Ustalenia dodatkowe 

 Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym na każdej lekcji wpisuje jej 

temat. Obowiązkowo powinny znajdować się w nim prace domowe oraz rozwiązania zadań i ćwiczeń 

wykonywanych na lekcji. Brak zeszytu w sytuacji zadanej pracy domowej jest równoznaczny z 

uzyskaniem oceny niedostatecznej. 

 Uczeń nie ma prawa używać przenośnych urządzeń telefonicznych na lekcjach. Wykonywanie zdjęć, 

filmowanie, korzystanie z Internetu i inne czynności bez zgody nauczyciela mogą skutkować 

wstawieniem oceny niedostatecznej i obniżeniem oceny za zachowanie. 

 Postępowanie przy zgłoszonych zastrzeżeniach do rocznej oceny klasyfikacyjnej określa WSO. 

 Postępowanie wobec ucznia zdającego egzamin poprawkowy  zmieniającego typ szkoły lub przedmiot 

realizowany w zakresie rozszerzonym określają zasady zawarte w WSO. 

 

Metody pracy z uczniem zdolnym: 

 zadawanie dodatkowych prac domowych o podwyższonym stopniu trudności, 

 proponowanie dodatkowej lektury o tematyce historycznej i społeczno-politycznej, 

 informowanie o konkursach i olimpiadach, 

 w miarę możliwości – indywidualne traktowanie podczas lekcji poprzez zadawanie do rozwiązania 

zadań o zwiększonym stopniu trudności. 

 

Metody pracy z uczniem wymagającym pomocy, osiągającym niezadowalające wyniki w nauce: 

 konsultacje indywidualne lub grupowe, termin ustalany z nauczycielem, 

 dodatkowe prace domowe umożliwiające uzupełnienie brakujących wiadomości i umiejętności, 

 indywidualizacja procesu nauczania. 

 

Przekazywanie informacji o ocenach 

Informacja o ocenach cząstkowych i semestralnych  jest przekazywana uczniom i ich rodzicom na każde 

życzenie przez wychowawcę lub nauczyciela danego przedmiotu, jest też do wglądu w dzienniku 

elektronicznym. 

 

Wymagania na poszczególne oceny 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się według oddzielnych wymagań dla każdego pozytywnego 

stopnia, czyli wymagań na stopień dopuszczający (wymagania konieczne), dostateczny (wymagania 

podstawowe), dobry (wymagania rozszerzające), bardzo dobry i celujący (wymagania dopełniające). 

Wymagania konieczne -  dotyczą zapamiętywania wiadomości. Uczeń zna podstawowe treści związane z 

podstawa programową.. Zdobyte wiadomości są niezbędne do kontynuowania nauki. 

Wymagania podstawowe – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeń potrafi przy niewielkiej 

pomocy nauczyciela wyjaśnić podstawowe fakty, zjawiska i procesy z życia społecznego, gospodarczego, 

politycznego i kulturalnego.  

Wymagania rozszerzające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności praktycznego posługiwania się 

wiadomościami, które są pogłębione i poszerzone w stosunku do wymagań podstawowych.  

Wymagania dopełniające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych, 

projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających procesy społeczne, polityczne, gospodarcze i 

kulturalne oraz przedstawionych wiadomości ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami 

nauczania. 

Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za wiedzę i określone umiejętności. 

Zakresy wymagań dla poszczególnych ocen szkolnych.  
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Ocena celująca (6)  
Uczeń posiada rozległą wiedzę przedmiotu, buduje złożoną i problemową narrację dotyczącą zjawisko 

społeczno – politycznych i gospodarczych współczesnej Polski i świata, jest bardzo aktywny na lekcji i 

wykonuje dodatkowe zadania, uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i 

olimpiadach.  

Ocena bardzo dobra (5)  
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową, wykazuje zainteresowanie 

przedmiotem, wykorzystuje różne źródła wiedzy, buduje dojrzałą narrację dotyczącą zjawisko społeczno – 

politycznych i gospodarczych współczesnej Polski i świata opartą na gruntownej wiedzy i łączeniu 

wydarzeń w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, stosuje w wypowiedzi bogatą terminologię, jest aktywny 

na lekcji oraz uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach.  

Ocena dobra (4)  
Uczeń posiada niewielkie braki w zakresie wiedzy; umiejscawia w czasie i przestrzeni wydarzenia i procesy 

społeczne, gospodarcze i polityczne, poprawnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności i 

wymagające opanowania umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, opanował w stopniu 

dobrym wymaganą terminologię, jest aktywny podczas zajęć lekcyjnych.  

Ocena dostateczna (3)  
Uczeń wykazuje przeciętne opanowanie materiału przewidzianego programem, wiedza jest wyrywkowa i 

fragmentaryczna, słabo łączy wydarzenia w ciągi przyczynowo-skutkowe, przy pomocy nauczyciela 

poprawnie wykonuje zadania, w sposób przeciętny posługuje się wymagana terminologią, samodzielnie 

interpretuje łatwe źródła,  

Ocena dopuszczająca (2)  
Uczeń wykazuje spore luki w wiadomościach objętych programem, ale jest w stanie je uzupełnić, przy 

pomocy nauczyciela wykonuje zadania związane z umiejętnościami określonymi w podstawie programowej, 

uczeń w minimalnym stopniu posługuje się wymaganą terminologią,  jest mało aktywny na lekcji.  

Ocena niedostateczna (1)  
Luki w wiadomościach posiadanych przez ucznia są trudne do uzupełnienia, uczeń notorycznie nie 

przygotowuje się do lekcji, nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy 

nauczyciela; kompletna nieznajomość wymaganej podstawą programową terminologii, odznacza się 

brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością na lekcji.  

 

 

XVI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 

 

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego 

 

     Ocenę z wychowania fizycznego śródroczną i roczną  uzyskuje uczeń na podstawie swojej postawy, 

zaangażowania, chęci, aktywności fizycznej oraz postępu w dziedzinie swoich umiejętności, wiadomości  

w zakresie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia oraz za godne reprezentowanie szkoły w zawodach 

sportowych. 

 

Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 

1. Sprawdziany umiejętności –ocena poprawności wykonywania określonych elementów technicznych 

gier zespołowych, ćwiczeń gimnastycznych, gier rekreacyjnych, ćwiczeń ogólnorozwojowych . Pod uwagę 

brany jest wysiłek jaki uczeń włożył w stosunku do swych możliwości. 

 

2. Sprawdziany motoryczności – ocenianie według limitów czasowych uzyskanych w próbach sprawności 

oraz testach z uwzględnieniem postępów, jakie uczeń uczynił w toku nauki. 
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3. Praca na lekcji – obserwacja i ocena aktywności. 

 

4. Przygotowanie do lekcji (strój sportowy) –zezwala się na trzykrotny brak stroju w semestrze bez 

konsekwencji w ocenie, każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Uczniowie, którzy 

zawsze ćwiczą na lekcjach, wykazali się 100% obecnością i przygotowaniem do lekcji (strój sportowy), na 

koniec każdego miesiąca otrzymują cząstkową ocenę celującą,  bez względu na poziom sprawności. 

 

5. Dyscyplina na lekcji – nieprzestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych skutkuję 

negatywną uwagą. 

 

6. Wiadomości –sprawdzanie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym i teoretycznym, 

prowadzenie rozgrzewki lub innych fragmentów zajęć sportowych oraz sędziowanie. 

  

Lp. Forma oceniania Ilość w okresie Waga 

1 Sprawdziany z umiejętności Co najmniej raz  3 

2 Sprawdziany motoryczności Co najmniej raz 3 

3 Przygotowanie do zajęć Co najmniej raz 2 

4 Aktywność Co najmniej raz 2 

5 Sprawdziany wiadomości z kultury 

fizycznej i zdrowego stylu życia 

Co najmniej raz 3 

 

Warunki i tryb uzyskania poprawy oceny cząstkowej. 

   

   Uczeń ma prawo uzupełnić brakujący sprawdzian lub poprawić  ocenę  w ciągu 2 tygodni  od dnia jego 

przeprowadzenia. W uzasadnionych przypadkach po konsultacjach z nauczycielem termin realizacji może 

być przesunięty. 

 

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę celującą, aktywnie 

uczestniczy  

w życiu sportowym szkoły i poza nią,  zdobywa dla szkoły punktowane miejsca w zawodach, umiejętności 

ruchowe wykonuje celująco i stosuje je w praktyce.  Zawsze kieruje się zasadą „fair-play”, czynnie pomaga 

nauczycielowi (sędziowanie, rozgrzewka, organizacja zawodów między klasowych). Posiada rozszerzoną 

wiedzę z zakresu kultury fizycznej, wykazuje znaczący postęp w osobistym usprawnianiu. Świadomie i 

systematycznie stosuje zasady zdrowego stylu życia oraz je propaguje.  Zawsze jest przygotowany do lekcji. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie  dobrym. 

Potrafi opracować i zrealizować własny program aktywności ruchowej i posiada duże wiadomości z zakresu 

kultury fizycznej. Potrafi wykorzystać wiadomości w praktyce, systematycznie podnosi poziom swojej 

sprawności fizycznej. Jego zaangażowanie oraz stosunek do wychowania fizycznego nie budzi 

najmniejszych zastrzeżeń. Na lekcjach jest koleżeński, zdyscyplinowany, ambitny, kieruje się zasadą „fair-

play. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania 

fizycznego. Prawidłowo diagnozuje  oraz  potrafi określić mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej. 

Prawidłowo ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności. Dysponuje 

stałym, dość dobrym poziomem sprawności ruchowej. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, z małymi błędami 

technicznymi. Doskonali swoją sprawność fizyczną. Czyni stałe postępy w ćwiczeniach i stara się opanować 

podstawowe wiadomości określone programem. Jest obecny na wszystkich sprawdzianach, uczestniczy w 

życiu sportowym szkoły. 
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który  jest niesystematyczny, wykazuje braki w wiadomościach  

z wychowania fizycznego, wykazuje małe postępy w usprawnianiu osobistym. Opanował treści programowe  

w zakresie podstawowym, przejawia braki w zakresie wychowania społecznego w postawie i stosunku do 

wychowania fizycznego. Prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie  oceny dostatecznej. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który, wykazuje duże braki w zakresie wiadomości z kultury 

fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną, nie jest zaangażowany i wykazuje 

bardzo słabe postępy w usprawnianiu się. Ma niechętny stosunek do ćwiczeń na zajęciach wychowania 

fizycznego. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela i 

kolegów. Na zajęciach ćwiczy wybiórczo, nie wykonuje bieżących zadań programowych mimo swoich 

możliwości. Często jest nieprzygotowany, nie ćwiczy na lekcjach, nie czyni żadnych widocznych postępów. 

Nie jest zainteresowany dbałością o własne zdrowie i rozwój fizyczny, nie bierze udziału w sprawdzianach 

sportowych.                                                                                                 

                                                                                                                    

 

 


