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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.

2.
3.

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.
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele zapoznają uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz PSO.
Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
§5
Ocenianie bieżące

1.

2.
3.
4.

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.
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Ocenianie jest systematyczne - pierwsza ocena nie może pojawić się później niż w połowie
października i odpowiednio w II okresie - na początku marca.
Oceny bieżące sumujące z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala się według skali:
Ocena
6
5+
5
54+
4
43+
3
32+
2
21+
1

5.

Wartość liczona przez
dziennik internetowy
6,0
5,5
5,0
4,7
4,5
4,0
3,7
3,5
3,0
2,7
2,5
2,0
1,7
1,5
1,0

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.
4

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

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”.
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].
W wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba, udział w konkursach) nauczyciel ustala z uczniem
dodatkowy termin umożliwiający mu uzyskanie oceny za daną formę pracy.
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].
Uczeń ma prawo w ciągu okresu zgłosić bez konsekwencji nieprzygotowanie do zajęć zgodnie z
zasadami ustalonymi przez nauczycieli w PSO.
Uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania do zapowiedzianych przez nauczyciela form sprawdzania
jego osiągnięć.
Nieprzygotowanie, które uczeń zgłasza na początku lekcji, nauczyciel odnotowuje w dzienniku
elektronicznym, używając symbolu „np”.
Za każde nieprzygotowanie powyżej limitu ustalonego w PSO, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
z wagą 1.
§6
Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

1.

2.
3.
4.

5.

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).
Poszczególnym formom oceniania przypisuje się wagi od 1 do 3, zgodnie z ustaleniami w
Przedmiotowych Systemach Oceniania.
Wyniki sprawdzianów kompetencji nie mają wpływu na ocenę śródroczną i roczną.
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.
Każdej formie oceniania ustalonej w PSO powinna odpowiadać przynajmniej jedna ocena cząstkowa
dla każdego ucznia.
§7
Informowanie o pracach klasowych/sprawdzianach oraz ich ocenianie

1.
2.

O terminie pracy klasowej nauczyciel informuje klasę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz
dokonuje odpowiedniego wpisu w terminarzu w dzienniku internetowym.
Nauczyciel informuje uczniów o zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych na pracy
5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

klasowej/sprawdzianie.
Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
W ciągu tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, a w ciągu dnia – jedną.
W dniu, w którym jest praca klasowa, uczeń może pisać maksymalnie dwie kartkówki.
Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace klasowe/sprawdziany/kartkówki w ciągu dwóch tygodni.
Sprawdzone i ocenione prace klasowe/sprawdziany nauczyciel omawia z uczniami w klasie i
przechowuje w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego.
Na prośbę ucznia nauczyciel uzasadnia ustnie wystawioną ocenę.
Ocenianie prac klasowych/sprawdzianów.
Ustala się następujące normy procentowe na poszczególne oceny szkolne z pisemnych form oceniania
(przy uwzględnieniu § 5 pkt. 5b)
0% - 29%
30% - 33%
34% - 38%
39% - 44%
45% - 49%
50% - 54%
55% - 64%
65% - 69%
70% - 73%
74% - 80%
81% - 84%
85% - 87%
88% - 92%
93% - 95%
96% - 100%

niedostateczny
niedostateczny z plusem
dopuszczający z minusem
dopuszczający
dopuszczający z plusem
dostateczny z minusem
dostateczny
dostateczny z plusem
dobry z minusem
dobry
dobry z plusem
bardzo dobry z minusem
bardzo dobry
bardzo dobry z plusem
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.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Uczeń ma prawo poprawić tylko ocenę z wagą „3”, zgodnie z zasadami ustalonymi w PSO.
W sytuacjach uniemożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu w celu poprawienia ocen na zajęciach
lekcyjnych poprawianie sprawdzianów odbywa w czasie i terminie ustalonym przez nauczyciela.
W wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba) nauczyciel może wyznaczyć inny niż określony w
PSO termin poprawy.
Uczeń może tylko raz poprawiać daną pracę klasową.
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.
Uczeń, któremu nauczyciel udowodnił niesamodzielność pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną oraz
nie ma możliwości poprawienia oceny.
Nie poprawia się sprawdzianów dyrektorskich i matur próbnych.
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]).
Obie oceny: poprawiana i poprawiona mają wagę 3 i liczą się do średniej śródrocznej i rocznej.
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§9
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Klasyfikacja uczniów odbywa się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
a) klasyfikacja śródroczna,
b) klasyfikacja roczna.
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.
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.
W wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczeń otrzymuje stopnie szkolne z poszczególnych
przedmiotów wyrażone według następującej skali:

10.
11.
12.
13.

14.

Skrót literowy
cel

Ocena cyfrowa
6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

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.
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
1,7 - 2,5
2,6 - 3,5
3,6 - 4,5
4,6 - 5,5
5,6 - 6,0

9.

Stopień
celujący

-

niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani poinformować uczniów o
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca - o przewidywanej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
Informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciel podaje uczniowi podczas zajęć
oraz wpisuje do dziennika elektronicznego.
Wystawiona ocena klasyfikacyjna może być niższa lub wyższa od przewidywanej.
Na prośbę ucznia nauczyciel uzasadnia ustnie, w czasie zajęć edukacyjnych, wystawioną ocenę
klasyfikacyjną.
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.
Uczeń realizujący obowiązek nauki w formie edukacji domowej, który w wyniku klasyfikacji
rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem
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15. Za pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uznaje się oceny: stopień
celujący – 6, stopień bardzo dobry – 5, stopień dobry – 4, stopień dostateczny – 3, stopień
dopuszczający – 2
§ 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.
2.
3.

Nieobecność ucznia przekraczająca połowę czasu przeznaczonego na zajęcia z danego przedmiotu
może być podstawą do nieklasyfikowania z tego przedmiotu.
Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określone są w Statucie Szkoły: rozdz. VII, § 41,
ust. 6.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
§ 12
Egzamin poprawkowy

1.

2.

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.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
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§ 13
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
1.
2.

3.
4.

5.

Uczeń, po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie, może zwrócić się z prośbą do nauczyciela (w
wyjątkowej sytuacji – do Dyrektora) o poprawienie oceny na wyższą.
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.
Nauczyciel, po otrzymaniu prośby i sprawdzeniu warunków wymienionych w punkcie 4, ustala z
uczniem termin, sposób oraz formy poprawy oceny.
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.
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.

2.

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.
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 terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń
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).
§ 15
Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych

1.

2.

Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii
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”.
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3.

4.
5.

1.

2.

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.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
§ 16
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
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 ponadgimnazjalnej:
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.
CZĘŚĆ III
OCENIANIE ZACHOWANIA

1.

§ 17
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
10

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
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
*wzorowe

dobre
*bardzo

dobre

poprawne

poprawne

*dobre

nieodpowiednie
*poprawne
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nieodpowiednie

naganne

naganne

*ocena podwyższona
2.

dobre

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.
2.

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.
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
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.

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 Ponadgimnazjalnych,
• aktualne Informatory o Egzaminie Maturalnym opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
• podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN i przeznaczone do kształcenia ogólnego na
IV etapie edukacyjnym,
• programy autorskie opracowane przez nauczycieli VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

I.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII
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,
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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 3 tygodni od dnia sprawdzianu;
d) wobec uczniów nieobecnych na sprawdzianach stosuje się postępowanie opisane w § 5 p. 6-9
WSO;
e) nie przewiduje się poprawiania kartkówek,
f) nauczyciel przerywa sprawdzian lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że
zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy,
g) stwierdzenie niesamodzielnej pracy jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z danej
formy sprawdzania wiedzy i umiejętności,
h) uczeń ma prawo dwukrotnie 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,
i) 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,
j) uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany problem z
zakresu nowego materiału,
k) niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji) może być podstawą do
wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z przedmiotu,
l) udział w olimpiadach, konkursach jest oceniany adekwatnie do możliwości ucznia,
m) przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę predyspozycje, możliwości intelektualne
oraz wkład pracy ucznia,
n) 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.
Liczba ocen uzyskana przez ucznia w ciągu okresu powinna wynosić co najmniej 4. Nauczyciel na początku
roku szkolnego informuje uczniów o obowiązkowych formach sprawdzania osiągnięć uczniów.
•

Narzędzia i formy pomiaru

Waga

Sprawdzian
(np. praca kontrolna, sprawdzian
podsumowujący, sprawdzian dyrektorski i
in.)

3

Matura próbna

3

Kartkówka

Praca domowa
(również w formie zdalnej na platformie elearningowej szkoły)

1 lub 2

1 lub 2

Częstotliwość

Uwagi

W zależności od zrealizowanego
materiału i profilu klasy. Co
najmniej 1 w okresie.

Forma obowiązkowa.

W zależności od potrzeb.

Dotyczy klas drugich i
trzecich.
Waga w zależności od
trudności sprawdzanego
materiału. O wadze oceny
nauczyciel informuje ucznia
przed kartkówką.
Forma obowiązkowa.
Forma obowiązkowa.
Waga w zależności od
trudności sprawdzanego
materiału.

W zależności od zrealizowanego
materiału, na bieżąco. Co
najmniej 1 w okresie.

Na bieżąco. Co najmniej 1 w
okresie.
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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)
Ocena za „pilność i aktywność”

1 lub 2
lub 3

3

W zależności od potrzeb i
realizowanego materiału, na
bieżąco.

Raz w okresie.

Waga w zależności od
trudności sprawdzanego
materiału.

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 biologii oceniane są następujące obszary aktywności uczniów:
a) rozumienie pojęć biologicznych i znajomość ich definicji,
b) stosowanie poznanych definicji,
c) prowadzenie rozumowań,
d) rozwiązywanie zadań maturalnych z zastosowaniem poznanych informacji,
e) posługiwanie się symboliką i językiem biologicznym,
f) analizowanie tekstów biologicznych,
g) stosowanie wiedzy biologicznej w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin,
h) prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach,
i) 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
zdjęć, filmowanie, korzystanie z Internetu i inne czynności bez zgody nauczyciela mogą
skutkować wstawieniem oceny niedostatecznej i obniżeniem oceny za zachowanie,
c) uczeń jest zobowiązany do posiadania odpowiednich przyrządów do wykonywania wykresów i
tabel,
d) postępowanie przy zgłoszonych zastrzeżeniach do rocznej oceny klasyfikacyjnej z biologii określa
WSO,
e) postępowanie wobec ucznia zdającego egzamin poprawkowy z biologii, 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 biologicznej,
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 biologii, 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).
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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 procesy biologiczne oraz przedstawionych
wiadomości ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami nauczania.
Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za określone umiejętności:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
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 i problemowych,
• biegle posługuje się pojęciami biologicznymi,
• potrafi projektować proste eksperymenty biologiczne,
• potrafi biegle korzystać z różnych źródeł informacji;
e) 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;
f) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą,
• z prac klasowych uzyskuje oceny celujące,
• samodzielnie rozwiązuje złożone problemy biologiczne,
• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach biologicznych.
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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 3 tygodni od dnia sprawdzianu;
d) wobec uczniów nieobecnych na sprawdzianach stosuje się postępowanie opisane w § 5 p. 6-9
WSO;
e) nie przewiduje się poprawiania kartkówek,
f) nauczyciel przerywa sprawdzian lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że
zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy,
g) stwierdzenie niesamodzielnej pracy jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z danej
formy sprawdzania wiedzy i umiejętności,
h) 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,
i) 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,
j) uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany problem z
zakresu nowego materiału,
k) niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być podstawą do
wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z przedmiotu,
l) udział w olimpiadach, konkursach jest oceniany adekwatnie do możliwości ucznia,
m) przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę predyspozycje, możliwości intelektualne
oraz wkład pracy ucznia,
n) 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.
Liczba ocen uzyskana przez ucznia w ciągu okresu powinna wynosić co najmniej 4. Nauczyciel na początku
roku szkolnego informuje uczniów o obowiązkowych formach sprawdzania osiągnięć uczniów.
Narzędzia i formy pomiaru
Sprawdzian
(np. praca kontrolna, sprawdzian

Waga
3

Częstotliwość

W zależności od zrealizowanego
materiału i profilu klasy. Co
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Uwagi

Forma obowiązkowa.

podsumowujący, sprawdzian dyrektorski i
in.)
Matura próbna

Kartkówka

najmniej 1 w okresie.
3

1 lub 2

Praca domowa
(również w formie zdalnej na platformie elearningowej szkoły)

1 lub 2

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

Ocena za „pilność i aktywność”

W zależności od potrzeb.
W zależności od zrealizowanego
materiału, na bieżąco. Co
najmniej 1 w okresie.

Na bieżąco. Co najmniej 1 w
okresie.

W zależności od potrzeb i
realizowanego materiału, na
bieżąco.

Dotyczy klas drugich i
trzecich.
Waga w zależności od
trudności sprawdzanego
materiału. O wadze oceny
nauczyciel informuje ucznia
przed kartkówką.
Forma obowiązkowa.
Forma obowiązkowa.
Waga w zależności od
trudności sprawdzanego
materiału.
Waga w zależności od
trudności sprawdzanego
materiału.

Tylko dla uczniów
spełniających warunki
określone w Kodeksie
Norm.

3

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,
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,
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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.
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 potrafi rozwiązać przy pomocy
nauczyciela zadanie teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i
umiejętności są niezbędne do kontynuowania nauki chemii i przydatne w życiu codziennym.
Wymagania podstawowe – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeń potrafi przy niewielkiej
pomocy nauczyciela wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości chemiczne, zna i potrafi wyjaśnić
poznane prawa chemii, 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 prawa chemiczne, rozwiązywaniu złożonych
zadań rachunkowych oraz przedstawionych wiadomości ponadprogramowych związanych tematycznie z
treściami nauczania.
Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za określone umiejętności:
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,
• 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;
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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.

III. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
1. Obszary aktywności podlegające ocenianiu.
rodzaj
oceny/
waga
oceny

obszar
aktywności

częstotliwość
oceniania

• sprawdzian
wiadomości
lub
• test
lub
• praca
klasowa

przynajmniej
1 raz w okresie

• ocena bardzo
dobra „za
pilność i
aktywność”

jednorazowo
na koniec
każdego okresu

A
(x3)

uwagi oraz
informacje dodatkowe

• 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;
• wobec uczniów nieobecnych na sprawdzianach stosuje się
postępowanie opisane w § 5 p. 6-9 WSO;
• w wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba) nauczyciel może
ustalić z uczniem dodatkowy termin umożliwiający uzyskanie oceny z
testu;
• 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 śródrocznej/rocznej;
• nauczyciel przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej
sprawdza frekwencję oraz ilość ‘nieprzygotowań’ do lekcji;
• uczeń może opuścić jedną godzinę lekcyjną, która musi być
usprawiedliwiona;
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A
(x3)

• za udział w
konkursach /
reprezentowanie 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 :
projekt/
prezentacja

minimalnie 4
razy w okresie

• 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;

• kartkówka,
• odpowiedź na
lekcji

przynajmniej
1 raz w okresie

• praca
domowa,
lub
• aktywność

dowolna ilość
razy w okresie

• nie ma możliwości poprawy żadnej oceny z całego obszaru
aktywności z grupy B;
• kartkówka/odpowiedź ustna może być ‘zapowiedziana’ lub
‘niezapowiedziana’;
• odmowa pisania kartkówki lub odpowiadania na lekcji jest
równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej;
• 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;
• odpowiedź na lekcji może mieć formę ustną, pisemną lub łączoną;
• nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie kartkówki od daty jej
przeprowadzenia;
• 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;

• zadanie
praktyczne

B
(x2)

C
(x1)

(dotyczy jednej
wybranej formy
aktywności
z całej kategorii
B)

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 okres zgłoszone przed lekcją lub na samym
początku lekcji; nauczyciel odnotowuje zgłoszone ‘nieprzygotowania’ w dzienniku
elektronicznym; ‘nieprzygotowanie’, które nie zostały wykorzystane w danym okresie 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; za każde
nieprzygotowanie powyżej ustalonego limitu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 1,
c) każdy uczeń, aby otrzymać ocenę śródroczną/roczną, powinien zdobyć przynajmniej jedną ocenę
z następujących kategorii ocen:
• pracy klasowej / sprawdzianu wiadomości/ testu,
• zadania praktycznego,
• kartkówki, odpowiedzi ustnej,
• aktywności lub pracy domowej;
d) 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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NIEDOSTA
TECZNA

DOPUSZCZAJ
ĄCA

DOSTATECZN
A

DOBRA

BARDZO DOBRA

CELUJĄCA

OCENA

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.
UMIEJĘTNOŚCI

WIEDZA

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 okresie).
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 :
*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:
• 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:
• z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania,
• opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu
przedmiotu,
*nie brał udziału w ćwiczeniach praktycznych.

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.

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.
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Uczeń opanował wszystkie treści
programowe i sprawnie wykorzystuje
wiedzę z innych przedmiotów do
wykonywania zadań z zakresu edukacji
dla bezpieczeństwa.

Uczeń opanował wszystkie podstawowe
treści programowe oraz niektóre treści
wykraczające poza podstawę programową.

Uczeń opanował podstawowe treści
programowe pozwalające na
podejmowanie działań ratowniczych i
zabezpieczających.

Uczeń ma liczne braki w wiedzy, które
jednak nie uniemożliwiają dalszej
edukacji; braki te mogą zostać
uzupełnione.

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. Treści 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.
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;
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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.

IV. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE
1. Kryteria oceniania.
Kryteria oceniania odpowiadają specyfice przedmiotu i kładą przede wszystkim nacisk na:
a) umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania zdobytej wiedzy,
b) aktywność, zaangażowanie i inicjatywę,
c) kreatywność i odwagę twórczego myślenia,
d) umiejętność współpracy i atmosferę panującą w grupie,
e) samodzielność w formułowaniu poglądów i w podejmowaniu decyzji,
f) zdolność wyciągania wniosków z popełnianych błędów,
g) wytrwałość i odpowiedzialność,
h) postęp w kształceniu umiejętności,
i) doświadczenie zdobyte w szkole i poza nią,
j) opanowanie zagadnień programowych,
k) umiejętność prezentacji efektów realizowanego przedsięwzięcia,
l) umiejętność autorefleksji nad własnym potencjałem, możliwościami i ograniczeniami,
m) świadomość planowania swojej przyszłości zawodowej.
2. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów:
a) ustna, np. prezentacji wybranego zagadnienia, swobodnych wypowiedzi uczniów lub aktywności
uczniów podczas prac projektowych (ocenianie realizacji etapów projektu, umiejętności
prowadzenia rozmowy, formułowania poglądów, dyskusji i obrony swoich opinii, ocena
pomysłów, poziomu wiedzy, umiejętność współpracy, zaangażowania i kreatywności ucznia),
samodzielna praca z tekstem źródłowym, np. odczytywanie i analizowanie oraz prezentacja
danych statystycznych, treści wykresów (ocenianiu podlega: sposób prezentacji, wnikliwość,
czytelność, poprawność i estetyka wykonywanych opracowań, podejmowanie zadań
dodatkowych),
b) pisemna, np. ocena wykonanych ćwiczeń, prac pisemnych, testów i kart pracy – zarówno
indywidualnych, jak i zespołowych uwzględnia m.in.: zgodność z tematem, logiczny układ pracy,
poprawność językową i merytoryczną, przygotowanie bibliografii, estetykę pracy oraz poprawność
rozwiązania zadania, poprawność zastosowanej metody do rozwiązania zadania, zgodność
odpowiedzi z pytaniem, zgodność z tematem,
c) sprawdzenie efektów pracy uczniów np.: w postaci prezentacji Power Point, wizytówek, modeli,
posterów oraz pracy w grupie (ocena uwzględnia m.in.: podział pracy, sposoby podejmowania
decyzji, współdziałanie w grupie, formę prezentacji wyników pracy, dokładność obserwacji
i wykonywanych zadań oraz prezentowane przez ucznia postawy podczas pracy).
3. Oceny bieżące (cząstkowe) uczeń otrzymuje:
a) za wypowiedzi ustne na określony temat, referaty, udział w dyskusji, autoprezentację,
b) za aktywny udział w zajęciach w tym również pozalekcyjnych (konkursy, sesje
popularnonaukowe, debaty, projekty itp.),
c) prezentację efektów pracy grupowej i indywidualnej,
d) za sprawdziany różnego typu (kartkówki, testy, sprawdziany umiejętności praktycznych),
e) za prace domowe (pisemne i ustne, tworzenie prezentacji, plansz, plakatów, dokumentów
aplikacyjnych, opisów zawodów itp.).
4. 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
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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
sprawdzania jego osiągnięć,
e) za wyróżniającą „pilność i aktywność” uczeń może otrzymać ocenę z wagą x3.
5. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów.
Elementy
kontroli

A

Forma kontroli
(do wyboru w okresie minimum
jedna forma z każdego elementu)
1) pisemna praca klasowa,
2) autoprezentacja,
3) prezentacja: moja kandydatura
do pracy,
4) prezentacja multimedialna,

Waga

Uwagi

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

5) realizacja projektu
uczniowskiego

B

C

1) kartkówka, krótki test lub
odpowiedź ustna,

2

2) prezentacja referatu

2

- praca domowa
(np. wizytówka i inne zadania)

1

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
- dotyczy zadań związanych z realizacją
programu,
- nie ma możliwości poprawy

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 różnych formach.
2. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów.
Liczba ocen uzyskana przez ucznia w ciągu okresu powinna wynosić co najmniej cztery. Nauczyciel na
początku roku szkolnego informuje uczniów o obowiązkowych formach sprawdzania osiągnięć uczniów.
Uczeń ma prawo poprawiać tylko ocenę niedostateczną.
Narzędzia i formy pomiaru
Sprawdzian
(np. praca kontrolna, sprawdzian
podsumowujący, sprawdzian dyrektorski i
in.)

Waga
3

Częstotliwość

W zależności od zrealizowanego
materiału i profilu klasy. Co
najmniej 1 w okresie.
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Uwagi

Forma obowiązkowa.

Matura próbna
Kartkówka (odpowiedź pisemna obejmująca
do 3 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom
podstawowy); do 5 ostatnich tematów
lekcyjnych (poziom rozszerzony),
sprawdzająca systematyczność pracy)

3

1 lub 2

Praca domowa
(również w formie zdalnej na platformie elearningowej szkoły)

1 lub 2

Inne formy (np. wykonanie doświadczenia,
praca w grupach, prace nadobowiązkowe,
wykonanie pomocy dydaktycznych, udział w
konkursach, zeszyt, przygotowanie do lekcji,
aktywność, praca długoterminowa, projekt
edukacyjny)

1 lub 2
lub 3

Ocena za „pilność i aktywność”

W zależności od potrzeb.
W zależności od zrealizowanego
materiału, na bieżąco. Co
najmniej 1 w okresie.

Na bieżąco. Co najmniej 1 w
okresie.

W zależności od potrzeb i
realizowanego materiału, na
bieżąco.

Dotyczy klas drugich i
trzecich.
Waga w zależności od
trudności sprawdzanego
materiału. O wadze oceny
nauczyciel informuje ucznia
przed kartkówką.
Forma obowiązkowa.
Forma obowiązkowa.
Waga w zależności od
trudności sprawdzanego
materiału.
Waga w zależności od
trudności sprawdzanego
materiału.

Tylko dla uczniów
spełniających warunki
określone w Kodeksie
Norm.

3

3. Ustalenia dodatkowe:
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 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,
e) uczeń ma prawo w czasie okresu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (jeden raz – w klasie o
profilu podstawowym, dwa razy – rozszerzonym); 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); 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
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rozwiązania zadań o zwiększonym stopniu trudności.
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 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 i
wykonuje proste doświadczenia i obserwacje;
• analizuje wyniki przeprowadzanych doświadczeń oraz formułuje wnioski z nich wynikające, a
następnie je prezentuje;
• samodzielnie wyszukuje informacje na zadany temat we wskazanych źródłach informacji (np.
książkach, czasopismach, Internecie), a następnie prezentuje wyniki swoich
• poszukiwań;
c) na ocenę dobrą uczeń:
• wyjaśnia zjawiska fizyczne za pomocą praw przyrody;
• rozwiązuje zadania i problemy teoretyczne, stosując obliczenia;
• planuje i wykonuje doświadczenia, analizuje otrzymane wyniki oraz formułuje wnioski
• wynikające z doświadczeń, a następnie prezentuje swoją pracę na forum klasy;
• samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach (np. książkach, czasopismach
• i Internecie) oraz ocenia krytycznie znalezione informacje.
d) na ocenę bardzo dobrą uczeń:
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•

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. Oceniane umiejętności - zakres podstawowy:
a) wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywania prostych
zadań obliczeniowych,
b) przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.
c) wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą
poznanych praw i zależności fizycznych,
d) posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych).
9. Oceniane umiejętności - zakres rozszerzony:
a) znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w
przyrodzie,
b) analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich treści.
c) wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów,
schematów i rysunków,
d) budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk,
e) planowanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników.
10. Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń:
a) przedstawia jednostki wielkości fizycznych wymienionych w podstawie programowej, opisuje ich
związki z jednostkami podstawowymi;
b) samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (właściwe oznaczenie i opis osi, wybór skali,
oznaczenie niepewności punktów pomiarowych);
c) przeprowadza złożone obliczenia liczbowe, posługując się kalkulatorem;
d) interpoluje, ocenia orientacyjnie wartość pośrednią (interpolowaną) między danymi w tabeli,
także za pomocą wykresu;
e) dopasowuje prostą y = ax + b do wykresu i ocenia trafność tego postępowania; oblicza wartości
współczynników a i b (ocena ich niepewności nie jest wymagana);
f) opisuje podstawowe zasady niepewności pomiaru (szacowanie niepewności pomiaru, obliczanie
niepewności względnej, wskazywanie wielkości, której pomiar ma decydujący wkład na
niepewność otrzymanego wyniku wyznaczanej wielkości fizycznej);
g) szacuje wartość spodziewanego wyniku obliczeń, krytycznie analizuje realność otrzymanego
wyniku;
h) przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego artykułu popularnonaukowego z
dziedziny fizyki lub astronomii.
11. Treści nauczania – wymagania szczegółowe, poziom podstawowy:
a) Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń:
• opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się pojęciem okresu i częstotliwości;
• opisuje zależności między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniem oraz
wskazuje przykłady sił pełniących rolę siły dośrodkowej;
• interpretuje zależności między wielkościami w prawie powszechnego ciążenia dla mas
punktowych lub rozłącznych kul;
• wyjaśnia, na czym polega stan nieważkości, i podaje warunki jego występowania;
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wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich
księżyców, wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał na powierzchnię Ziemi;
• posługuje się pojęciem pierwszej prędkości kosmicznej i satelity geostacjonarnego; opisuje ruch
sztucznych satelitów wokół Ziemi (jakościowo), wskazuje siłę grawitacji jako siłę dośrodkową,
wyznacza zależność okresu ruchu od promienia orbity (stosuje III prawo Keplera);
• wyjaśnia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na tle gwiazd;
• wyjaśnia przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca;
• opisuje zasadę pomiaru odległości z Ziemi do Księżyca i planet opartą na paralaksie i zasadę
pomiaru odległości od najbliższych gwiazd opartą na paralaksie rocznej, posługuje się pojęciem
jednostki astronomicznej i roku świetlnego;
• opisuje zasadę określania orientacyjnego wieku Układu Słonecznego;
• opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce;
• opisuje Wielki Wybuch jako początek znanego nam Wszechświata; zna przybliżony wiek
Wszechświata, opisuje rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę galaktyk).
b) Fizyka atomowa. Uczeń:
• opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów
jednoatomowych, w tym wodoru;
• interpretuje linie widmowe jako przejścia między poziomami energetycznymi atomów;
• opisuje budowę atomu wodoru, stan podstawowy i stany wzbudzone;
• wyjaśnia pojęcie fotonu i jego energii;
• interpretuje zasadę zachowania energii przy przejściach elektronu między poziomami
energetycznymi w atomie z udziałem fotonu;
• opisuje efekt fotoelektryczny, wykorzystuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia energii i
prędkości fotoelektronów.
c) Fizyka jądrowa. Uczeń:
• posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron; podaje
skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej;
• posługuje się pojęciami: energii spoczynkowej, deficytu masy i energii wiązania; oblicza te
wielkości dla dowolnego pierwiastka układu okresowego;
• wymienia właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ; opisuje rozpady alfa, beta
(wiadomości o neutrinach nie są wymagane), sposób powstawania promieniowania gamma;
posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego;
• opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu
• połowicznego rozpadu; rysuje wykres zależności liczby jąder, które uległy rozpadowi od czasu;
wyjaśnia zasadę datowania substancji na podstawie składu izotopowego, np. datowanie węglem
14C;
• opisuje reakcje jądrowe, stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę zachowania
ładunku oraz zasadę zachowania energii;
• opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego;
• wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy;
• podaje przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej;
• opisuje reakcję rozszczepienia uranu 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neutronu; podaje
warunki zajścia reakcji łańcuchowej;
• opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia płynące z
energetyki jądrowej;
• opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej.
12. Treści nauczania – wymagania szczegółowe, poziom rozszerzony:
a) Ruch punktu materialnego. Uczeń:
• rozróżnia wielkości wektorowe od skalarnych; wykonuje działania na wektorach (dodawanie,
odejmowanie, rozkładanie na składowe);
• opisuje ruch w różnych układach odniesienia;
• oblicza prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej;
•
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wykorzystuje związki pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu
jednostajnym i jednostajnie zmiennym do obliczania parametrów ruchu;
rysuje i interpretuje wykresy zależności parametrów ruchu od czasu;
oblicza parametry ruchu podczas swobodnego spadku i rzutu pionowego;
opisuje swobodny ruch ciał, wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki Newtona;
wyjaśnia ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona;
stosuje trzecią zasadę dynamiki Newtona do opisu zachowania się ciał;
wykorzystuje zasadę zachowania pędu do obliczania prędkości ciał podczas zderzeń
niesprężystych i zjawiska odrzutu;
wyjaśnia różnice między opisem ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych, posługuje
się siłami bezwładności do opisu ruchu w układzie nieinercjalnym;
posługuje się pojęciem siły tarcia do wyjaśniania ruchu ciał;
składa i rozkłada siły działające wzdłuż prostych nierównoległych;
oblicza parametry ruchu jednostajnego po okręgu; opisuje wektory prędkości i przyspieszenia
dośrodkowego;
analizuje ruch ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego.
Mechanika bryły sztywnej. Uczeń:
rozróżnia pojęcia: punkt materialny, bryła sztywna, zna granice ich stosowalności;
rozróżnia pojęcia: masa i moment bezwładności;
oblicza momenty sił;
analizuje równowagę brył sztywnych, w przypadku gdy siły leżą w jednej płaszczyźnie
(równowaga sił i momentów sił);
wyznacza położenie środka masy;
opisuje ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość
kątowa, przyspieszenie kątowe);
analizuje ruch obrotowy bryły sztywnej pod wpływem momentu sił;
stosuje zasadę zachowania momentu pędu do analizy ruchu;
uwzględnia energię kinetyczną ruchu obrotowego w bilansie energii.
Energia mechaniczna. Uczeń:
oblicza pracę siły na danej drodze;
oblicza wartość energii kinetycznej i potencjalnej ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym;
wykorzystuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczania parametrów ruchu;
oblicza moc urządzeń, uwzględniając ich sprawność;
stosuje zasadę zachowania energii oraz zasadę zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i
niesprężystych.
Grawitacja. Uczeń:
wykorzystuje prawo powszechnego ciążenia do obliczenia siły oddziaływań grawitacyjnych
między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi;
rysuje linie pola grawitacyjnego, rozróżnia pole jednorodne od pola centralnego;
oblicza wartość i kierunek pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego;
wyprowadza związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą
i promieniem;
oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i wiąże je z pracą lub zmianą energii kinetycznej;
wyjaśnia pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej; oblicza ich wartości dla różnych ciał
niebieskich;
oblicza okres ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi;
oblicza okresy obiegu planet i ich średnie odległości od gwiazdy, wykorzystując III prawo
Keplera dla orbit kołowych;
oblicza masę ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity.
Termodynamika. Uczeń:
wyjaśnia założenia gazu doskonałego i stosuje równanie gazu doskonałego (równanie
Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu;
opisuje przemianę izotermiczną, izobaryczną i izochoryczną;
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interpretuje wykresy ilustrujące przemiany gazu doskonałego;
opisuje związek pomiędzy temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek;
stosuje pierwszą zasadę termodynamiki, odróżnia przekaz energii w formie pracy od przekazu
energii w formie ciepła;
oblicza zmianę energii wewnętrznej w przemianach izobarycznej i izochorycznej oraz pracę
wykonaną w przemianie izobarycznej;
posługuje się pojęciem ciepła molowego w przemianach gazowych;
analizuje pierwszą zasadę termodynamiki jako zasadę zachowania energii;
interpretuje drugą zasadę termodynamiki;
analizuje przedstawione cykle termodynamiczne, oblicza sprawność silników cieplnych w
oparciu o wymieniane ciepło i wykonaną pracę;
odróżnia wrzenie od parowania powierzchniowego; analizuje wpływ ciśnienia na temperaturę
wrzenia cieczy;
wykorzystuje pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu
cieplnego.
Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń:
analizuje ruch pod wpływem sił) sprężystych (harmonicznych), podaje przykłady takiego ruchu;
oblicza energię potencjalną sprężystości;
oblicza okres drgań ciężarka na sprężynie i wahadła matematycznego;
interpretuje wykresy zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu
drgającym;
opisuje drgania wymuszone;
opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach;
stosuje zasadę zachowania energii w ruchu drgającym, opisuje przemiany energii kinetycznej i
potencjalnej w tym ruchu;
stosuje w obliczeniach związek między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem,
prędkością;
opisuje załamanie fali na granicy ośrodków;
opisuje zjawisko interferencji, wyznacza długość fali na podstawie obrazu interferencyjnego;
wyjaśnia zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa;
opisuje fale stojące i ich związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie;
opisuje efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora.
Pole elektryczne. Uczeń:
wykorzystuje prawo Coulomba do obliczenia siły oddziaływania elektrostatycznego między
ładunkami punktowymi;
posługuje się pojęciem natężenia pola elektrostatycznego;
oblicza natężenie pola centralnego pochodzącego od jednego ładunku punktowego;
analizuje jakościowo pole pochodzące od układu ładunków;
wyznacza pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego;
przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą linii pola;
opisuje pole kondensatora płaskiego, oblicza napięcie między okładkami;
posługuje się pojęciem pojemności elektrycznej kondensatora;
oblicza pojemność kondensatora płaskiego, znając jego cechy geometryczne;
oblicza pracę potrzebną do naładowania kondensatora;
analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym;
opisuje wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku, wyjaśnia
działanie piorunochronu i klatki Faradaya.
Prąd stały. Uczeń:
wyjaśnia pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego;
oblicza opór przewodnika, znając jego opór właściwy i wymiary geometryczne;
rysuje charakterystykę prądowo-napięciową opornika podlegającego prawu Ohma;
stosuje prawa Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych;
oblicza opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle;
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oblicza pracę wykonaną podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu oraz moc
rozproszoną na oporze;
• opisuje wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników.
i) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń:
• szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z
prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica);
• oblicza wektor indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (przewodnik
liniowy, pętla, zwojnica);
• analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym;
• opisuje wpływ materiałów na pole magnetyczne;
• opisuje zastosowanie materiałów ferromagnetycznych;
• analizuje siłę elektrodynamiczną działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym;
• opisuje zasadę działania silnika elektrycznego;
• oblicza strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię;
• analizuje napięcie uzyskiwane na końcach przewodnika podczas jego ruchu w polu
magnetycznym;
• oblicza siłę elektromotoryczną powstającą w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej;
• stosuje regułę Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego;
• opisuje budowę i zasadę działania prądnicy i transformatora;
• opisuje prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne);
• opisuje zjawisko samoindukcji;
• opisuje działanie diody jako prostownika.
j) Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń:
• opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje źródła fal w poszczególnych zakresach z
omówieniem ich zastosowań;
• opisuje jedną z metod wyznaczenia prędkości światła;
• opisuje doświadczenie Younga;
• wyznacza długość fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej;
• opisuje i wyjaśnia zjawisko polaryzacji światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator;
• stosuje prawa odbicia i załamania fal do wyznaczenia biegu promieni w pobliżu granicy dwóch
ośrodków;
• opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i wyznacza kąt graniczny;
• rysuje i wyjaśnia konstrukcje tworzenia obrazów rzeczywistych i pozornych otrzymywane za
pomocą soczewek skupiających i rozpraszających;
• stosuje równanie soczewki, wyznacza położenie i powiększenie otrzymanych obrazów.
k) Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Uczeń:
• opisuje założenia kwantowego modelu światła;
• stosuje zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali do opisu zjawiska
fotoelektrycznego zewnętrznego, wyjaśnia zasadę działania fotokomórki;
• stosuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia częstotliwości promieniowania emitowanego
i absorbowanego przez atomy;
• opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego;
• określa długość fali de Broglie’a poruszających się cząstek.
13. Wymagania doświadczalne.
Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu
pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów
dotyczących:
a) ruchu prostoliniowego jednostajnego i jednostajnie zmiennego (np. wyznaczenie przyspieszenia w
ruchu jednostajnie zmiennym);
b) ruchu wahadła (np. wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego);
c) ciepła właściwego (np. wyznaczenie ciepła właściwego danej cieczy);
d) kształtu linii pól magnetycznego i elektrycznego (np. wyznaczenie pola wokół przewodu w
kształcie pętli, w którym płynie prąd);
•
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e) charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki, ewentualnie diody (np. pomiar i
wykonanie wykresu zależności I(U);
f) drgań struny (np. pomiar częstotliwości podstawowej drgań struny dla różnej długości drgającej
części struny);
g) dyfrakcji światła na siatce dyfrakcyjnej lub płycie CD (np. wyznaczenie gęstości ścieżek na płycie
CD);
h) załamania światła (np. wyznaczenie współczynnika załamania światła z pomiaru kąta
granicznego);
i) obrazów optycznych otrzymywanych za pomocą soczewek (np. wyznaczenie powiększenia
obrazu i porównanie go z powiększeniem obliczonym teoretycznie).
14. Umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym.
Zadania w arkuszu maturalnym z fizyki na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie w
szczególności:
a) znajomości i umiejętności definiowania pojęć, zrozumienie własności wielkości fizycznych oraz
znajomości praw opisujących procesy i zjawiska fizyczne,
b) umiejętności przedstawiania własnymi słowami głównych tez podanego tekstu
popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii, ewentualne sformułowanie w sposób
merytorycznie poprawny informacji podanej językiem potocznym,
c) umiejętności rozwiązywania postawionego problemu na podstawie informacji przedstawionych w
różnej formie oraz umiejętności ich przetwarzania i analizowania,
d) umiejętności tworzenia opisowego modelu przedstawionego procesu w oparciu o wymagane,
znane zjawiska fizyczne oraz konstruowania formuł matematycznych łączących kilka zjawisk,
e) umiejętności planowania i opisu wykonania prostych doświadczeń wymienionych w podstawie
programowej oraz innych bezpośrednio związanych z wymaganiami szczegółowymi podstawy
programowej,
f) umiejętności analizy wyników wraz z uwzględnieniem niepewności pomiarowych.

VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W MEDYCYNIE
1. Ogólne zasady oceniania:
a) ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:
• pisemne prace uczniowskie (kartkówka, test lub inne prace pisemne),
• wypowiedzi ustne,
• prace domowe, zeszyt,
• praca (aktywność) na lekcji,
• prace projektowe, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji,
• ocena za „pilność i aktywność”;
b) uczeń ma prawo jednokrotnie w czasie okresu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji; przez
nieprzygotowanie się do lekcji rozumiana jest: niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak pracy
domowej, brak zeszytu lub potrzebnych pomocy; po przekroczeniu limitu uczeń każdorazowo
otrzymuje ocenę niedostateczną;
c) uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany problem z
zakresu nowego materiału;
d) niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być podstawą do
wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej.
2. Narzędzia, waga i częstotliwość pomiaru osiągnięć uczniów.
Narzędzia i formy pomiaru

Częstotliwość

Waga

pisemne prace uczniowskie (kartkówka, test lub inne
prace pisemne)
wypowiedzi ustne lub prace domowe lub zeszyt lub
praca (aktywność) na lekcji
praca projektowa lub przygotowanie i wygłoszenie
prezentacji
ocena za „pilność i aktywność”
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2

1 raz w okresie

1

1 raz w okresie

3

1 raz w okresie

3

tylko dla uczniów spełniających warunki opisane w
„Kodeksie Norm”

Liczba ocen uzyskana przez ucznia w ciągu okresu powinna wynosić co najmniej trzy. Ocena za okres i
roczna jest średnią ważoną otrzymanych ocen. Zasady oceniania i klasyfikowania są opisane w WSO.
3. 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 i problemów o zwiększonym stopniu trudności.
4. 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.
5. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne:
a) ocena niedostateczna
Uczeń:
• nie opanował najprostszych wiadomości i umiejętności określonych programem,
• nie rozumie prostych poleceń i nie potrafi udzielić odpowiedzi nawet przy pomocy
nauczyciela,
• popełnia rażące błędy w rachunkach i jednostkach fizycznych,
• ma lekceważący stosunek do nauki,
• nie wykazuje aktywności poznawczej i chęci do pracy.
b) ocena dopuszczająca
Uczeń:
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,
• wykonuje proste polecenia i udziela odpowiedzi przy pomocy nauczyciela,
• wykonuje podstawowe obliczenia na liczbach i jednostkach,
• nie wykazuje aktywności, ale podejmuje pracę na lekcjach,
c) ocena dostateczna
Uczeń:
• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
• poprawnie wykonuje działania na liczbach i jednostkach fizycznych,
• potrafi rozwiązać podstawowe zadania rachunkowe lub problemowe,
• rzadko wykazuje aktywność, ale stara się pracować na lekcjach,
d) ocena dobra
Uczeń:
• opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,
• potrafi zastosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych,
• poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań rachunkowych i
problemowych,
• jest aktywny i chętnie pracuje na lekcjach,
e) ocena bardzo dobra
Uczeń:
• w wyczerpującym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
• zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
• jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,
• przetwarza i interpretuje jakościowo i ilościowo informacje dotyczące zjawisk fizycznych
przedstawionych w formie tabeli, wykresów i tekstu,
• samodzielnie rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe,
• jest aktywny i chętnie pracuje na lekcjach,
f) ocena celująca
Uczeń:
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
• zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
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przetwarza i interpretuje jakościowo i ilościowo informacje dotyczące zjawisk fizycznych
przedstawionych w formie tabeli, wykresów i tekstu,
• samodzielnie rozwiązuje złożone zadania rachunkowe i problemowe,
• wykazuje się dużą aktywnością, chętnie pracuje na lekcjach, wykonuje prace dodatkowe,
• umie samodzielnie wzbogacać wiedzę, korzystając z dostępnych pozalekcyjnych źródeł
informacji,
• jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i
dydaktycznych.
6. Treści nauczania – wymagania szczegółowe.
•

1.

Fizyczne właściwości
materii – laboratorium
fizyczne i medyczne.

2.

Niepewności pomiarowe
– dokładność badań.

3.

Temperatura ciała –
krioterapia, diatermia.

4.

Ciśnienie
atmosferyczne,
hydrostatyczne –
pomiar ciśnienia
tętniczego. Nadciśnienie
oraz hipotonia.
Maszyny proste – sprzęt
rehabilitacyjny.

5.

6.

Nieważkość,
przeciążenie i
niedociążenie.

7.

Przetwarzanie energii kalorie. Podział
medycyny fizykalnej ze
względu na rodzaj
stosowanej energii.

8.

Prąd stały oraz
przemienny - terapia
prądem, EEG
elektroencefalografia,
defibrylator.

- wymienia wielkości fizyczne (wraz z ich jednostkami) charakteryzujące materię,
- opisuje stany fazowe (skupienia) materii,
- posługuje się pojęciami: mieszanina, roztwór,
- wymienia przyrządy, urządzenia służące do pomiaru wielkości fizycznych stosowane w
laboratorium fizycznym,
- potrafi wyznaczyć (obliczyć) gęstość, stężenie i in.
- analizuje sprzęt, jaki może być stosowany w laboratorium medycznym,
- rozumie, na czym polega praca w laboratorium fizycznym i medycznym.
- wyznacza niepewność maksymalną pomiaru,
- wyznacza niepewność względną pomiaru,
- oblicza wartość średnią,
- oblicza odchylenie standardowe wyników pomiaru danej wielkości,
- rozumie, że wyniki badań obarczone są niepewnościami pomiarowymi.
- rozumie pojęcie temperatury,
- zna skale temperatur,
- zna konstrukcję termometru i sposoby pomiaru temperatury,
- wie, jak wyznaczyć temperaturę zera bezwzględnego,
- wie, jakie są skutki działania wysokiej i niskiej temperatury na ciało ludzkie,
- potrafi wskazać działanie lecznicze stosowania niskiej temperatury oraz miejscowego
ogrzewania tkanek.
- rozumie pojęcie ciśnienia,
- zna rodzaje ciśnienia,
- wie, jakimi przyrządami mierzymy ciśnienie,
- zna zasady pomiaru oraz potrafi zmierzyć ciśnienie tętnicze,
- uświadamia sobie, na czym polega nadciśnienie oraz niedociśnienie oraz jakie mogą
być skutki ich występowania.
- rozumie, na czym polega wykonywanie pracy,
- wymienia rodzaje maszyn prostych,
- wie, jaką rolę spełniają maszyny proste w życiu człowieka,
- podaje przykłady maszyn prostych,
- wie, jaką rolę spełniają maszyny proste używane w celach rehabilitacyjnych.
- określa, czym są stany nieważkości, przeciążenia i niedociążenia,
- opisuje wpływ nieważkości, przeciążenia i niedociążenia na organizm człowieka,
- zna sposoby wytwarzania stanów nieważkości, przeciążenia i niedociążenia,
- wie, że przeciążenia występują podczas kaszlu i kichania, zna skutki jego działania.
- wymienia rodzaje energii,
- posługuje się różnymi jednostkami energii,
- podaje przykłady przetwarzanie energii,
- rozumie zasadę zachowania energii,
- rozumie potrzebę dostarczania energii organizmowi w postaci pokarmu,
- opisuje wartość energetyczną składników pożywienia i porównuje ją z wydatkiem
energetycznym dla różnych codziennych czynności życiowych,
- wie, jakie mogą być skutki stosowania złej diety,
- zna zastosowania energii w medycynie,
- zna pojęcie prądu elektrycznego,
- określa warunki przepływu prądu elektrycznego,
- wymienia źródła prądu elektrycznego,
- wymienia skutki przepływu prądu elektrycznego,
- rysuje proste obwody elektryczne,
- charakteryzuje prąd stały i przemienny,
- rozumie potrzebę przetwarzania prądu,
- zna zastosowania prądu,
- opisuje wpływ prądu na organizmy żywe,
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9.

Mikrofon, wzmacniacz,
głośnik – aparat
słuchowy, badanie
słuchu.

10.

Drgania, wibracje terapia
wibroakustyczna.

11.

Fale dźwiękowe, hałas i
zjawisko rezonansu.

12.

Fale ultradźwiękowe –
ultrasonografia.

13.

Efekt Dopplera - USG
dopplerowskie.

14.

Fale EM (promienie
Roentgena i gamma) rentgendiagnostyka i
radiodiagnostyka.

15.

Fale EM (podczerwień)
- tomograf optyczny.

16.

Fale EM (światło
słoneczne,
promieniowanie
nadfioletowe) –
fototerapia.

17.

Oscyloskop – badania
USG.

18.

Wytwarzanie pola
magnetycznego magnetyzm ludzkiego
ciała.

19.

Rejestracja i opis pola
magnetycznego - MEG,
magnetoencefalografia.

- zna lecznicze działanie prądu,
- objaśnia pochodzenie i sposoby badania potencjału elektrycznego na powierzchni skóry,
- opisuje działanie i cel stosowania defibrylatora.
- objaśnia budowę oraz zasadę działania mikrofonów (porównuje do elektrycznego ucha),
- objaśnia budowę oraz zasadę działania głośnika,
- wie, jaką rolę spełnia wzmacniacz,
- objaśnia budowę oraz zasadę działania aparatu słuchowego, odwołanie się do budowy i
zasady działania narządu słuchu; wie, jakie są wskazania badań słuchu.
- obserwuje i opisuje ruch drgający,
- posługuje się pojęciami: amplituda, częstotliwość, energia i in.,
- objaśnia warunki powstawania wibracji,
- wymienia szkodliwe skutki działania wibracji na organizm człowieka,
- wie, że w organizmach żywych występują naturalne mikrowibracje,
- objaśnia, na czym polega i jaki jest cel stosowania terapii wibroakustycznej.
- dokonuje podziału fal mechanicznych ze względu na ośrodek i charakter drgań,
- opisuje fale dźwiękowe,
- posługuje się pojęciami: częstotliwość, natężenie i poziom natężenia dźwięku,
- zna oraz rozumie zjawiska, jakim ulega dźwięk,
- objaśnia zjawisko rezonansu akustycznego oraz podaje jego przykłady,
- zna pojęcie hałasu,
- wie, jaka jest szkodliwość hałasu dla zdrowia oraz zna sposoby walki z hałasem.
- opisuje ultradźwięki posługując się pojęciami: częstotliwość oraz długość fali,
- posługuje się związkiem pomiędzy częstotliwością fali jej długością i prędkością
rozchodzenia,
- wymienia źródła i sposoby wytwarzania oraz detekcji ultradźwięków,
- zna zastosowania ultradźwięków (w tym w medycynie).
- objaśnia efekt Dopplera dla fal mechanicznych i światła,
- zna przykłady występowania oraz zastosowania efektu Dopplera,
- objaśnia zasadę i cel badań z użyciem aparatu USG dopplerowskiego,
- stosuje zależności na częstotliwość fali dźwiękowej opisywanej przez efekt Dopplera.
- wymienia i opisuje fale elektromagnetyczne,
- zna właściwości promieniowania X i gamma,
- potrafi opisać skutki oddziaływania promieniowania X i gamma na człowieka,
- wie, w jaki sposób należy chronić się przed szkodliwym działaniem promieniowania X i
gamma,
- objaśnia sposoby wytwarzania i detekcji promieniowania X i gamma,
- analizuje medyczne aspekty wykorzystania promieniowania X i gamma (m.in.
tomografia komputerowa, mammografia,
radiodiagnostyka i in.).
- objaśnia sposoby wytwarzania i detekcji promieniowania podczerwonego,
- zna właściwości promieniowania podczerwonego,
- wymienia zastosowania podczerwieni,
- analizuje medyczne aspekty wykorzystania promieniowania podczerwonego.
- objaśnia sposoby wytwarzania i detekcji promieniowania nadfioletowego oraz światła
widzialnego,
- zna właściwości promieniowania nadfioletowego,
- wymienia zastosowania nadfioletu,
- potrafi opisać skutki oddziaływania promieniowania nadfioletowego na człowieka,
- analizuje medyczne aspekty wykorzystania promieniowania nadfioletowego.
- opisuje ruch naładowanych cząstek w polu elektrostatycznym,
- objaśnia budowę i zasadę działania lampy oscyloskopowej,
- zna współczesne urządzenia wykorzystujące lampę oscyloskopową,
- objaśnia istotę badań USG.
- posługuje się pojęciem pola magnetycznego,
- rozumie i opisuje sytuacje, w których ujawnia się działanie siły magnetycznej,
- wymienia źródła pola magnetycznego,
- objaśnia budowę i zasadę działania akceleratora,
- wytwarza pole magnetyczne używając magnesów oraz prądu,
- objaśnia magnetyczne właściwości ciał,
- analizuje magnetyzm ludzkiego ciała,
- opisuje pole magnetyczne za pomocą linii pola,
- rysuje linie pola magnetycznego magnesów oraz prądu,
- zna prawa Maxwella,
- posługuje się pojęciem pola magnetycznego,
- opisuje działanie siły magnetycznej,
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20.

Właściwości pola
magnetycznego - terapia
polem magnetycznym.

21.

Całkowite wewnętrzne
odbicie, światłowód –
endoskopia.

22.

Zwierciadła, soczewki
oraz obrazy tworzone
przy ich użyciu.

23.

Okulary oraz wady
wzroku - badanie oczu,
okulistyka.

24.

Mikroskop optyczny i
elektronowy.

25.

Zasada działania lasera
- lasery
wykorzystywane w
chirurgii, okulistyce,
onkologii, stomatologii i
dermatologii.
Promieniowanie
jonizujące (jądrowe)
oraz jego wpływ na
organizmy żywe radioterapia w leczeniu
nowotworów.

26.

27.

Znakowanie izotopowe diagnostyka
radioizotopowa, PET Pozytonowa Emisyjna
Tomografia.

28.

Rezonans magnetyczny
- obrazowanie
rezonansem
magnetycznym.

29.

Spektroskopia spektroskopia NMRS
(Spektroskopia
Magnetycznego
Rezonansu Jądrowego).

- analizuje magnetyzm ludzkiego ciała,
- objaśnia właściwości pola magnetycznego,
- opisuje wpływ pola magnetycznego na człowieka i zwierzęta,
- zna urządzenia medyczne wytwarzające pole magnetyczne używane w terapii polem
magnetycznym.
- objaśnia zjawiska odbicia i załamania fali na przykładzie światła,
- zna prawa odbicia i załamania światła,
- analizuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła oraz zna warunki
występowania takiego zjawiska,
- podaje przykłady występowania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia światła,
- zna zastosowania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia światła,
- objaśnia zasadę działania endoskopu.
- zna określenie zwierciadła i soczewki,
- dokonuje podziału zwierciadeł i soczewek,
- potrafi wykonać eksperyment polegający na utworzeniu obrazu przedmiotu przy użyciu
zwierciadła i soczewki,
- rysuje obrazy otrzymywane w zwierciadłach i soczewkach,
- wymienia urządzenia w działaniu, których wykorzystano soczewki i zwierciadła (np.
okulary, mikroskop, lusterko stomatologiczne i inne).
- zna zasady dobrego widzenia (odwołuje się do budowy oka) oraz powstawanie obrazu
w oku,
- potrafi opisać podstawowe wady wzroku oraz sposoby poprawy widzenia,
- wie, jakie soczewki wykorzystuje się w okularach, potrafi zaplanować wybór
odpowiednich soczewek,
- zna i posługuje się równaniem soczewki,
- zna i posługuje się wzorem soczewkowym,
- posługuje się pojęciem: zdolność skupiająca oraz wyraża ją w dioptriach,
- wie, kiedy i w jakim celu należy przeprowadzać badania oczu, urządzenia
wykorzystywane przez okulistów.
- objaśnia budowę mikroskopu,
- rysuje schemat obrazu widzianego w mikroskopie,
- dokonuje obserwacji przy użyciu mikroskopu,
- wymienia różnice w działaniu mikroskopu optycznego i elektronowego, zna
zastosowania mikroskopu.
- objaśnia zasadę działania lasera,
- wie, jakie zjawiska doprowadziły do zbudowania pierwszego lasera,
- charakteryzuje światło laserowe,
- zna zastosowania laserów w tym w medycynie.
- zna rodzaje promieniowania jonizującego,
- opisuje właściwości promieniowania jonizującego,
- wymienia naturalne źródła promieniowania jonizującego oraz zna sztuczne sposoby
jego wytwarzania,
- objaśnia wpływ promieniowania jonizującego na człowieka oraz metody ochrony przed
jego szkodliwym działaniem,
- opisuje wykorzystanie promieniowania jonizującego w radioterapii.
- zna prawo rozpadu promieniotwórczego,
- objaśnia budowę atomu i jądra atomowego,
- rozumie, czym jest antymateria,
- wie, na czym polega anihilacja,
- posługuje się pojęciami: izotop, foton, pozyton i in.,
- objaśnia metody stosowane w diagnostyce radioizotopowej.
- odwołuje się do budowy atomu i jądra atomowego,
- objaśnia magnetyzm ciał w skali mikroskopowej,
- rozumie pojęcie spinu,
- opisuje zachowanie cząstki posiadającej niezerowy spin w polu magnetycznym,
- wymienia przykłady zastosowań pola magnetycznego w medycynie,
- zna urządzenia medyczne wytwarzające pole magnetyczne używane w diagnostyce
medycznej.
- wie, czym zajmuje się spektroskopia,
- wie, na czym polega analiza widmowa,
- rozumie, co nazywamy widmem promieniowania,
- rozróżnia różne rodzaje widm,
- odwołuje się do budowy atomu i jądra atomowego,
- objaśnia magnetyzm ciał na poziomie atomowym,
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30.

Cząstki elementarne –
przyszłość medycyny.

- rozumie pojęcie spinu,
- opisuje zachowanie cząstki posiadającej niezerowy spin w polu magnetycznym,
- wymienia przykłady zastosowań pola magnetycznego w medycynie,
- zna urządzenia medyczne wytwarzające pole magnetyczne używane w diagnostyce
medycznej.
- wymienia rodzaje cząstek elementarnych,
- wymienia rodzaje oddziaływań,
- analizuje budowę Wszechświata i budowę materii,
- śledzi najnowsze odkrycia naukowców w dziedzinie budowy materii (istnienie cząstki
Higgsa),
- dostrzega związek pomiędzy odkryciami w mikroświecie i rozwojem medycyny,

VII. 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

Liczba w
okresie

pisemna praca klasowa

2-3 razy

A

B

Przelicznik

x3
kartkówka
lub
odpowiedź ustna

co najmniej
1 raz

x2

C

inne:
sprawdzian ze
znajomości mapy
lub
praca domowa
lub
przygotowanie i
wygłoszenie referatu,
prezentacji
lub
aktywność na lekcji,
praca w grupie

Uwagi
-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
-dotyczy bieżącego materiału,
-mogą , ale nie muszą być wcześniej
zapowiadane,
-prace sprawdzane są w ciągu tygodnia,
-nie ma możliwości ich poprawy
-oceniany jest wkład samodzielnej pracy oraz
sposób prezentacji,
-oceniany jest rodzaj prezentowanych
wiadomości

co najmniej
1 raz

x1

5. Normy punktowe % 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
lekcją). Liczba zgłoszonych nieprzygotowań w klasach o zakresie podstawowym wynosi jeden, zaś w
klasach o zakresie rozszerzonym wynosi trzy.
8. Uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania do zapowiedzianych przez nauczyciela form sprawdzenia
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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 % pkt. uczeń zostanie poinformowany przed każdą formą oceniania.
11. Ocena śródroczna i roczna liczona jest według wzoru:
___(Σocena A) x3 + (Σocena B) x2 + (Σocena 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 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 większość 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 prawie wszystkie osiągnięcia przewidziane 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.
f) odnajduje i selekcjonuje informacje na zadany temat, korzystając z różnych źródeł.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) zdobył 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;
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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 nie tylko wszystkie osiągnięcia przewidziane w programie nauczania, ale również
wykazuje się osiągnięciami wykraczającymi poza program 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.

VIII. 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,
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
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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

Sprawdzian i pisemna praca uczniowska (np. praca
kontrolna, sprawdzian podsumowujący, sprawdzian
dyrektorski i in.)
Matura próbna (dotyczy klas drugich i trzecich)

3
3

Częstotliwość

W zależności od zrealizowanego materiału i
profilu klasy.
Forma obowiązkowa.
W zależności od profilu klasy.
W zależności od zrealizowanego materiału
oraz potrzeb.
W zależności od profilu klasy i potrzeb.
Na bieżąco.
Forma obowiązkowa.
W zależności od wyników i udziału
uczniów.

Kartkówka

1

Odpowiedź ustna
Praca domowa (również w formie zdalnej na
platformie e-learningowej szkoły)

1

Udział w olimpiadach i konkursach

3

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

1

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
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.
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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.
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.

IX. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
1. Ogólne zasady oceniania:
a) oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
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b) sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie sprawdzianów,
kartkówek lub odpowiedzi ustnych lub prac domowych i innych:
• odpowiedź ustna – obejmuje do 3 ostatnich tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez
nauczyciela zakresu materiału,
• kartkówka – odpowiedź pisemna obejmująca do 3 ostatnich tematów lekcyjnych
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,
• 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,
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

W zależności od zrealizowanego materiału.
Forma obowiązkowa.
W zależności od zrealizowanego materiału
oraz potrzeb.
W zależności od potrzeb.
Na bieżąco.
W zależności od wyników uczniów

Sprawdzian i pisemna praca uczniowska (np. praca
kontrolna, sprawdzian podsumowujący)

3

Kartkówka

1

Odpowiedź ustna
Praca domowa
Udział w konkursach i olimpiadach
Inne formy (np. prace nadobowiązkowe, wykonanie
pomocy dydaktycznych, prace w grupach, zeszyt,
przygotowanie do lekcji, aktywność, praca
długoterminowa, projekt edukacyjny)

1
1
3
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 i społeczeństwa oceniane są następujące obszary aktywności uczniów:
a) znajomość faktów historycznych, procesów politycznych,
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b) rozumienie faktów historycznych, procesów politycznych,
c) stosowanie poznanej wiedzy,
d) prowadzenie rozumowań,
e) posługiwanie się terminologia historyczną, społeczna i polityczną,
f) stosowanie wiedzy historycznej i społeczne w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin,
g) prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach,
h) 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
zdjęć, filmowanie, korzystanie z Internetu i inne czynności bez zgody nauczyciela mogą
skutkować wstawieniem oceny niedostatecznej i obniżeniem oceny za zachowanie,
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
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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.
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.

X. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI
oraz z zajęć artystycznych (grafiki komputerowej)
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. Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) rozumienie materiału naukowego,
c) umiejętność stosowania wiedzy,
d) kultura przekazywania wiadomości.
4. Oceny są 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,
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c) postępach uczniów.
5. Ocenianiu podlegają:
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,
• 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,
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• nie potrafi wykorzystać programów użytkowych do rozwiązywania nawet prostych zadań,
• braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalszą naukę z przedmiotu.

XI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH
oraz z języka angielskiego w prawie
1. Obszary aktywności podlegające ocenianiu.
rodzaj
oceny/
waga
oceny

obszar
aktywności

częstotliwość
oceniania

• sprawdzian
wiadomości
lub
• test
lub
• praca
klasowa

poziom IV.0 i
IV.1p –
minimalnie
2 razy
na okres

• wypowiedź
pisemna na
lekcji

poziomy
IV.1p/r –
minimalnie
1 raz w całym
roku szkolnym

poziom IV.1r –
minimalnie
3 razy
na okres

A
(x3)

uwagi oraz
informacje dodatkowe
• 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;
• uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie otrzymuje wpis „bz”
(brak zadania); 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”; 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 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 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 okresowej/rocznej;
• odmowa pisania testu/sprawdzianu jest równoznaczna z otrzymaniem
oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy;
UWAGA! Poprawa sprawdzianu może odbywać się na lekcji lub w innym
wyznaczonym przez nauczyciela terminie po lekcjach!
• 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”;
• poziomy IV.1p/r - tekst użytkowy (list prywatny tradycyjny / e-mail)
lub wiadomość (umieszczona na blogu lub na forum internetowym);
poziom IV.1r - list formalny, rozprawka lub artykuł publicystyczny;
• 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;
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• wypowiedź
ustna na
lekcji
(zestaw
maturalny)
• próbny
egzamin
maturalny

• sprawdzian
dyrektorski

A
(x3)

B
(x2)

C
(x1)

• ocena
bardzo
dobra „za
pilność i
aktywność”
• udział w
konkursie /
olimpiadzie
językowej*

poziomy
IV.1p/r dowolna ilość
razy w okresie
(szczególnie w
kl. III)
poziomy
IV.1p/r –
minimalnie
1 raz w ciągu
całego roku
szkolnego
w kl. III

1 raz w ciągu
całego roku
szkolnego
w kl. I i II
zgodnie z
harmonogramem

dowolna ilość
razy w ciągu
całego roku
szkolnego

• kartkówka
lub
• odpowiedź
na lekcji
lub
• projekt
lub
• prezentacja

przynajmniej
1 raz w okresie

• praca
domowa,
lub
• praca na
lekcji
lub
• aktywność

przynajmniej
1 raz w okresie

(dotyczy jednej
wybranej formy
aktywności
z całej kategorii
B)

(dotyczy jednej
wybranej formy
aktywności
z całej kategorii
C)

• ocena uzyskana z prezentacji zestawu maturalnego na lekcji nie
podlega poprawie;
• nauczyciel ocenia wypowiedź ucznia zgodnie z kryteriami zawartymi w
aktualnym Informatorze Maturalnym CKE;
• 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 przewodniczącego zespołu
terminie, wtedy obok symbolu „bz” nauczyciel wpisuje „0” z wagą x3;
• 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);
• ocena uzyskana ze sprawdzianu dyrektorskiego nie podlega
poprawie;
• obecność na sprawdzianie dyrektorskim jest obowiązkowa;
• dla wszystkich uczniów nieobecnych na sprawdzianie dyrektorskim
przewodniczący zespołu językowego 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;
• klasy na poziomie IV.1r piszą dodatkowy sprawdzian dyrektorski
testujący umiejętności z poziomu rozszerzonego, za który otrzymują
odrębną ocenę z wagą x3;
Tylko dla uczniów spełniających warunki określone w Kodeksie Norm.

• 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;
• nie ma możliwości poprawy żadnej oceny z całego obszaru
aktywności z grupy B;
• kartkówka/odpowiedź ustna może być ‘zapowiedziana’ lub
‘niezapowiedziana’;
• odmowa pisania kartkówki lub odpowiadania na lekcji jest
równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej;
• 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;
• odpowiedź na lekcji może mieć formę ustną, pisemną lub łączoną;
• nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie kartkówki od daty jej
przeprowadzenia;
• 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;
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*Jeżeli uczeń zakwalifikuje się do etapu ogólnopolskiego olimpiady lub wygra konkurs językowy, wtedy
otrzymuje ocenę celującą na dany okres bez względu na uzyskaną średnią ważoną ocen.
2. Obszary aktywności podlegające ocenianiu – informacje dodatkowe:
a) w klasach I realizujących podstawę programową z języka obcego nowożytnego będącą
kontynuacją etapu III (poziomy IV.1p oraz IV.1r) należy bezwzględnie przeprowadzić test
kompetencji językowych/test poziomujący do połowy września I okresu nauki; 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 testu),
b) w przypadku poziomów IV.1p/r uczeń ma obowiązek niezwłocznie i we własnym zakresie
nadrobić zaległości z poprzednich lat nauki języka obcego (szczególnie, jeżeli planuje zdawać
egzamin maturalny z danego języka obcego),
c) każde ćwiczenie/zadanie rozpoczęte na lekcji uczeń ma obowiązek dokończyć samodzielnie w
domu; nauczyciel nie musi o tym przypominać,
d) nauczyciel uwzględnia 2 ‘nieprzygotowania’ w okresie 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; powodem zgłoszenia nieprzygotowania
może być: brak pracy domowej, nieprzygotowanie do wypowiedzi ustnej, brak
podręcznika/repetytorium lub zeszytu ćwiczeń, brak materiału dodatkowego skopiowanego przez
nauczyciela lub materiału, który nauczyciel zlecił skopiować; nieprzygotowanie nie obejmuje
natomiast: zapowiedzianych testów, sprawdzianów dyrektorskich, kartkówek, wypowiedzi
pisemnej na lekcji oraz wszelkich innych zapowiedzianych form kontroli uczniów; za każde
nieprzygotowanie powyżej ustalonego limitu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 1,
e) nauczyciele prowadzący zajęcia według programów autorskich z przedmiotów
dodatkowych/uzupełniających tj. język angielski w prawie lub prowadzący nauczanie
indywidualne ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni
specjalistycznej) mogą wprowadzić dodatkowe obszary aktywności podlegające ocenianiu
dostosowane do potrzeb i specyfiki prowadzonego przedmiotu lub ucznia.
3. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
a) formy kontroli uczniów obejmują następujące umiejętności/sprawności językowe:
• znajomość i stosowanie środków językowych (gramatyka i leksyka),
• wypowiedzi ustne,
• rozumienie ze słuchu,
• rozumienie tekstów pisanych,
• tworzenie wypowiedzi pisemnych;
b) możliwe formy sprawdzania umiejętności językowych uczniów to:
• ‘testy obiektywne’ składające się z zadań zamkniętych takich jak, np. wielokrotny wybór, na
dobieranie, oddzielanie faktów od opinii, układanie elementów w kolejności oraz prawda/fałsz,
• ‘testy subiektywne’ składające się z zadań otwartych takich jak, np. zadanie z luką, parafraza
zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań, odpowiedź na pytania oraz
układanie/przekształcanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych.
4. Treści edukacyjne - wymagania ogólne.
ZAKRES PODSTAWOWY
(poziomy: IV.0, IV.1p i IV.1r)
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem
środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych
wymagań w zakresie opisanej tematyki.
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie proste, krótkie typowe wypowiedzi

ZAKRES ROZSZERZONY
(tylko poziom IV.1r)
Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków
językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym
realizację pozostałych wymagań w zakresie opisanej
tematyki.
Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i pisemne o
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ustne na typowe tematy, artykułowane wyraźnie, w
standardowej odmianie języka, a także proste,
wypowiedzi pisemne na typowe tematy, w stopniu
opisanym w wymaganiach szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie i zrozumiałe
wypowiedzi ustne i pisemne na typowe tematy,
w zakresie opisanym w wymaganiach
szczegółowych.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do
sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie
prostego tekstu, w typowych sytuacjach, w zakresie
opisanym w wymaganiach szczegółowych.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń potrafi zmienić formę przekazu ustnego lub
pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach
szczegółowych.

różnorodnej tematyce, formie i długości w różnych
warunkach odbioru, w stopniu opisanym w
wymaganiach szczegółowych.
Uczeń tworzy płynne i zrozumiałe dłuższe wypowiedzi
ustne na różnorodne tematy oraz dłuższe wypowiedzi
pisemne na wiele tematów, bogate i spójne pod
względem treści, w zakresie opisanym w wymaganiach
szczegółowych.
Uczeń reaguje płynnie, w formie ustnej i pisemnej, w
różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach.
Uczeń potrafi zmienić formę przekazu ustnego lub
pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach
szczegółowych.

5. Treści edukacyjne - wymagania szczegółowe.
ZAKRES PODSTAWOWY
ZAKRES ROZSZERZONY
(poziomy: IV.0, IV.1p i IV.1r)
(tylko poziom IV.1r)
1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym
1. Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków
zasobem środków językowych:
językowych: leksykalnych, gramatycznych,
leksykalnych, gramatycznych, ortograortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym
ficznych oraz fonetycznych, umożlirealizację pozostałych wymagań ogólnych.
wiającym realizację pozostałych wymagań
ogólnych
w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania,
problemy etyczne); doświadczenia życiowe, przekonania, przesądy, kanony piękna, różnice kulturowe.
2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i
sprzedaż mieszkania); architektura, różnice kulturowe.
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system
oświaty); szkoły w różnych krajach, niekonwencjonalne metody nauczania, języki na świecie.
4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek
pracy); idealny pracodawca, nowe perspektywy na rynku zatrudnienia, różnice kulturowe.
5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia
codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
techniki komunikowania się, różnice kulturowe.
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety); żywność
modyfikowana genetycznie, nietypowe zwyczaje żywieniowe.
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklamacja, reklama, korzystanie
z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia); konsumpcjonizm, różnice kulturowe.
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki,
zwiedzanie, wypadki); orientacja w terenie, atrakcje turystyczne na świecie, globalizacja, różnice
kulturowe.
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media); amerykanizacja i
globalizacja w kulturze.
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy); sporty ekstremalne,
sławni sportowcy, doping i korupcja w sporcie, uprawianie sportów przez osoby niepełnosprawne,
różnice kulturowe.
11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni,
uzależnienia, ochrona zdrowia); medycyna alternatywna, badania genetyczne, eksperymenty medyczne,
różnice kulturowe.
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń
technicznych, awarie, technologia informacyjno-komunikacyjna); korzystanie z bardziej
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skomplikowanych urządzeń, odkrywcy i wynalazcy, przestrzeń kosmiczna.
13) świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska, naturalnego,
klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna); zmiany klimatyczne, działania ekologiczne.
14) państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe,
konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka); struktura
państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, bardziej skomplikowane procedury
załatwiania spraw w instytucjach, problemy globalne i lokalne, organizacje charytatywne, różnice
kulturowe.
15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem
kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów
pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.
2. Uczeń rozumie ze słuchu proste i typowe wypowiedzi
2. Uczeń rozumie ze słuchu teksty o
(np. instrukcje, komunikaty, napisy informacyjne,
różnorodnej tematyce, formie i długości
ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w
(np. rozmowy, dyskusje, wywiady,
standardowej odmianie języka oraz:
wykłady, komunikaty, instrukcje,
1) określa główną myśl tekstu;
wiadomości, audycje radiowe i
2) określa główne myśli poszczególnych części tekstu;
telewizyjne) w różnych warunkach
3) znajduje w tekście określone informacje;
odbioru oraz:
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce,
7) oddziela fakty od opinii.
sytuację, uczestników);
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu;
3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy,
3. Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o
napisy informacyjne, broszury, ulotki reklamowe,
różnorodnej tematyce, formie i długości,
jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje
(np. artykuły prasowe, recenzje, wywiady,
obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):
teksty literackie):
1) określa główną myśl tekstu;
2) określa główne myśli poszczególnych części tekstu;
8) oddziela fakty od opinii.
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę,
formę tekstu);
6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu;
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu;
4. Uczeń tworzy krótkie, zrozumiałe wypowiedzi ustne:
4. Uczeń tworzy płynne i zrozumiałe dłuższe
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
wypowiedzi ustne:
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego i
komentuje je;
11) objaśnia sposób obsługi bardziej
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
skomplikowanych urządzeń oraz
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
procedury postępowania (np. załatwianie
5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
spraw w instytucjach);
6) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na
12) przedstawia w logicznym porządku
przyszłość;
argumenty za i przeciw danej tezie lub
7) opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
rozwiązaniu.
8) przedstawia opinie innych osób, wyraża pewność,
przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
9) prosi o instrukcje i wyjaśnia sposób obsługi prostych
urządzeń (np. automat do napojów, bankomat);
10) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w
zależności od sytuacji;
5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe kilkuzdaniowe 5. Uczeń tworzy dłuższe wypowiedzi pisemne
wypowiedzi pisemne (np. list prywatny, e-mail,
(np. list formalny, rozprawka lub artykuł
wiadomość na forum internetowym lub blogu):
publicystyczny), bogate i spójne pod
1)
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i
względem treści:
czynności;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je;
13) objaśnia sposób obsługi bardziej
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
skomplikowanych urządzeń oraz
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości (narracja);
procedury postępowania (np. załatwianie
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5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
6) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na
przyszłość;
7) opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
8) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące
zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
9) przedstawia opinie innych osób;
10) wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np. automat
do napojów, automat telefoniczny);
11) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym
charakterze;
12) poprawnie stosuje formalny lub nieformalny styl
wypowiedzi w zależności od sytuacji;
6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały, w typowych
sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia się i
inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój
temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
3) stosuje formy grzecznościowe;
4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
5) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia
codziennego (np. wymiana zakupionego towaru);
6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia,
pyta o opinie, preferencje i życzenia innych;
9) prosi o radę i udziela rady;
10) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
11) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę
wykonania prośby;
12) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
13) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co
powiedział rozmówca;
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. email, wiadomość, list prywatny i formalny) w typowych
sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia się i
inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój
temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
3) prowadzi proste negocjacje (np. uzgadnianie formy
spędzania czasu);
4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
5) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
6) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia,
pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadza się i
sprzeciwia;
7) prosi o radę i udziela rady;
8) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę
wykonania prośby;
10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje informację usłyszaną lub przeczytaną w
języku obcym;
2) przekazuje informacje zawarte w materiałach
wizualnych (np. wykresach mapach, symbolach,
piktogramach);
3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w
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spraw w instytucjach);
14) przedstawia w logicznym porządku
argumenty za i przeciw danej tezie lub
rozwiązaniu.

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób płynny
w różnorodnych, bardziej złożonych
sytuacjach:
14) prowadzi negocjacje w trudnych
sytuacjach życia codziennego (np.
niezasłużone oskarżenie, spowodowanie
szkody);
15) aktywnie uczestniczy w rozmowie i
dyskusji (przedstawia opinie i argumenty,
odpiera argumenty przeciwne);
16) komentuje, zgadza się lub kwestionuje
zdanie innych uczestników dyskusji;
17) przedstawia zalety i wady różnych
rozwiązań, poglądów; ocenia je;
18) spekuluje na temat przyczyn i
konsekwencji zdarzeń przeszłych i
przyszłych;
19) wysuwa i rozważa hipotezy.
7. Uczeń reaguje w formie dłuższego,
złożonego tekstu pisanego (np. opis,
rozprawka, opowiadanie, recenzja) w
sytuacjach formalnych i nie formalnych:
11) ustosunkowuje się do opinii innych osób;
12) przedstawia opinie i argumenty, odpiera
argumenty przeciwne;
13) komentuje, akceptuje lub kwestionuje
zdanie innych;
14) przedstawia zalety i wady różnych
rozwiązań, poglądów;
15) spekuluje na temat przyczyn i
konsekwencji zdarzeń przeszłych i
przyszłych;
16) wysuwa i rozważa hipotezy.

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub
pisemnie:
5) streszcza usłyszany lub przeczytany tekst;
6) rozwija notatkę, ogłoszenie, nagłówki
prasowe;
7) stosuje zmiany struktur leksykalnogramatycznych, stylu lub formy tekstu.

języku polskim;
4) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane
informacje z tekstu w języku obcym;
9. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze
słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z
tekstów kultury w języku obcym).
10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. encyklopedie, media, instrukcje obsługi) również
za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz kompensacyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku,
gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

BARDZO DOBRA

CELUJĄCA

OCENA

6. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w sferze wiadomości i umiejętności
przedmiotowych w ramach poszczególnych sprawności językowych.
znajomość
i stosowanie
środków
językowych

Uczeń operuje
poprawnymi i
bardzo bogatymi
strukturami
gramatycznymi oraz
leksykalnymi z
poziomu IV.1r lub
zna struktury i
słownictwo
wykraczające poza
program nauczania z
poziomu IV.2.

Uczeń posługuje się
bogatym zasobem
środków
językowych
leksykalnych,
gramatycznych i
ortograficznych.
Uczeń popełnia
bardzo drobne błędy
niezakłócające
wypowiedzi. Uczeń
potrafi poprawnie
operować zarówno
strukturami prostymi
jak i złożonymi.

wypowiedzi
ustne

rozumienie ze
słuchu

Uczeń poprawnie i
naturalne reaguje w
różnych sytuacjach
językowych. Swobodnie
operuje bardzo
bogatymi strukturami
leksykalno gramatycznymi w
poprawnym kontekście
językowym. Uczeń
stosuje prawidłową
intonację zdaniową oraz
bezbłędnie przetwarza
ustnie usłyszany lub
przeczytany tekst.
Uczeń swobodnie
operuje bogatymi
strukturami leksykalnogramatycznymi.
Swobodnie i spójnie
przekazuje informacje,
udziela płynnych i
zrozumiałych
wypowiedzi oraz często
zabiera głos w dyskusji.
Uczeń popełnia bardzo
nieliczne błędy
językowe. Jego
wypowiedź jest płynna i
spójna.

Uczeń w pełni
rozumie różnorodne
teksty i rozmowy
oraz rozpoznaje
uczucia, intencje i
reakcje mówiącego.
Uczeń rozumie
język odbiegający
od standardowego.
Uczeń bezbłędnie
oddziela fakty od
opinii.

Uczeń rozumie
wypowiedzi ustne o
różnorodnej
tematyce, formie i
długości w różnych
warunkach odbioru.
Uczeń dokładnie
rozumie ogólny sens
wypowiedzi i z
łatwością
wyodrębnia
wszelkie informacje
kluczowe. Uczeń
poprawnie oddziela
fakty od opinii.
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rozumienie
tekstów
pisanych

tworzenie
wypowiedzi
pisemnych

Uczeń bezbłędnie
rozumie tekst
zawierający
zaawansowane
słownictwo oraz
bogate struktury
gramatyczne.
Bardzo szybko i
trafnie
selekcjonuje
informacje zawarte
w tekście. Uczeń
stosuje różne
strategie czytania
ze zrozumieniem.
Uczeń bezbłędnie
selekcjonuje
informacje i
określa intencje
nadawcy/autora
tekstu. Uczeń
trafnie określa
kontekst
wypowiedzi.
Uczeń dobrze
rozumie tekst i
wykonuje zadania
związane ze
szczegółowym
zrozumieniem
wypowiedzi
pisemnej.

Uczeń tworzy
wypowiedź logiczną,
planuje oryginalne,
wszechstronne ujęcia
tematu, wykazuje się
bogactwem leksyki,
składni i oryginalną
stylistyką oraz używa
ciekawych zwrotów.
Uczeń zawiera
wszelkie punkty
określone w poleceniu
i przedstawia
wielostronną
argumentację.
Uczeń redaguje
dobrze zorganizowane
spójnie teksty oraz
stosuje struktury i
słownictwo objęte
programem nauczania.
Popełnia niewielką
ilość błędów
niezakłócających
zrozumienia tekstu.
Stosuje poprawną
interpunkcję i
prawidłowo stosuje
formalny lub nieformalny styl
wypowiedzi.

DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
NIEDOSTATECZNA

Uczeń stosuje dość
szeroki zakres
słownictwa oraz
operuje większością
struktur objętych
programem
nauczania na danym
poziomie. Buduje w
większości
wypadków spójne
zdania i używa
słownictwa
odpowiedniego do
rodzaju zadania.

Uczeń potrafi na ogół w
naturalny sposób
zabierać głos w
rozmowie. Uczeń
popełnia błędy, które nie
zakłócają komunikacji.
Uczeń dysponuje dość
znacznym zakresem
słownictwa dla
wyrażania różnych
myśli i idei. Ucznia
można zazwyczaj
zrozumieć bez
większych trudności.

Uczeń rozumie
ogólny sens tekstów
i rozmów oraz
wyodrębnia
większość
kluczowych
informacji. Uczeń
rozumie większość
potrzebnych
informacji do
wykonania zadania.
Uczeń potrafi
rozpoznać uczucia i
reakcje mówiącego.

Uczeń używa
słownictwa prostego
i mało
urozmaiconego.
Posługuje się
jedynie
podstawowymi
strukturami. Uczeń
używa niewiele
słownictwa o
charakterze bardziej
złożonym lub
abstrakcyjnym.

Uczeń z trudem
nawiązuje i prowadzi
rozmowy oraz popełnia
błędy w wymowie i
intonacji. Uczeń
posługuje się częściowo
poprawnym językiem,
popełniając dużo
zauważalnych błędów.
Uczeń ma problemy z
doborem właściwych
słów i z poprawnym
użyciem struktur
gramatycznych.
Uczeń nie nawiązuje i
nie prowadzi rozmowy
samodzielnie. Ogranicza
się jedynie do reakcji na
pytania i sugestie
nauczyciela oraz operuje
ubogim słownictwem.
Uczeń popełnia błędy
fonetyczne, leksykalne i
gramatyczne, które w
znacznym stopniu
utrudniają komunikację.

Uczeń częściowo
rozumie teksty i
rozmowy, ale
wyodrębnia tylko
kilka kluczowych
informacji. Uczeń
często potrzebuje
powtórzeń nagrania.
Uczeń potrafi
rozróżnić większość
słyszanych wyrazów
i dźwięków.

Uczeń udziela
niewyczerpującej
odpowiedzi lub jej
odmawia. Uczeń
popełnia rażące błędy
fonetyczne, leksykalne i
gramatyczne. Uczeń ma
bardzo duże trudności w
przekazywaniu
informacji i nie zabiera
głosu w rozmowie.
Często wypowiedź
ucznia jest całkowicie
niezrozumiała.

Uczeń nie rozumie
rozmów, nie
wyodrębnia
kluczowych
informacji i
potrzebuje licznych
powtórzeń nagrania.
Uczeń nie rozumie
poleceń pomimo
pomocy i
podpowiedzi. Uczeń
nie potrafi
przekształcić
informacji w formę
pisemną.

Uczeń potrafi
budować zdania, ale
są one przeważnie
niespójne i z dużą
ilością błędów.
Uczeń używa
ubogiego
słownictwa i operuje
niewielką ilością
prostych struktur.
Uczeń często
niepoprawnie używa
nawet codziennego
słownictwa.
Uczeń nie opanował
zagadnień
gramatycznych i
leksykalnych ani
funkcji określonych
w podstawie
programowej. Uczeń
nie potrafi
poprawnie operować
nawet niewielką
ilością prostych
struktur
leksykalnych i nie
potrafi zbudować
zdania.

Uczeń
fragmentarycznie
rozumie rozmowy
oraz wyodrębnia
niewielką część
kluczowych
informacji. Uczeń
potrzebuje licznych
powtórzeń nagrania.
Uczeń rozumie
polecenia
nauczyciela z
pomocą i z licznymi
podpowiedziami.

Uczeń rozumie
znaczną część
tekstu. Dość
poprawnie
wyodrębnia
główną myśl,
podstawowe fakty i
potrzebne
informacje. Uczeń
potrafi wydobyć
większość
potrzebnych
informacji i
przekształcić je w
formę pisemną.
Uczeń ogólnie
rozumie tekst o
średnim stopniu
trudności. Z
niewielką
trudnością potrafi
wyszukać część
kluczowych
informacji z
tekstów. Uczeń
wykonuje
polecenia z
częściową pomocą
nauczyciela.
Uczeń z trudnością
wydobywa ogólny
sens i kilka
kluczowych
informacji z
tekstów. Uczeń
fragmentarycznie
rozumie proste
teksty z małą ilością
elementów
nieznanych. Uczeń
wykonuje polecenia
z pomocą
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń nie rozumie
prostego tekstu
pisanego i nie
potrafi wykonać
poleceń. Uczeń nie
potrafi zrozumieć
ogólnego sensu, ani
żadnych
kluczowych
informacji z tekstu.
Uczeń nie rozumie
większości wyrazów
i zwrotów w tekście.

Uczeń na ogół dobrze
redaguje teksty. Jego
wypowiedzi są
zorganizowane i dość
spójne zawierające
wszystkie istotne
punkty, choć niektóre
nie w pełni rozwinięte.
Uczeń popełnia pewne
błędy gramatyczne i
ortograficzne, ale nie
zakłócają one
ogólnego sensu
wypowiedzi.
Uczeń tworzy tekst
częściowo spójny i
logiczny. Formułuje
teksty zawierające
proste struktury i
słownictwo. Uczeń
zawiera większość
punktów, lecz nie w
pełni rozwiniętych.
Uczeń operuje
słownictwem i
gramatyką na
poziomie
podstawowym.
Uczeń formułuje mało
spójne teksty. Są one
niepoprawnie
zorganizowane i z
bardzo dużą ilością
błędów
ortograficznych,
językowych i
interpunkcyjnych.
Teksty zawierają
niektóre istotne
punkty, ale praca jest
często o zbyt małej
objętości i z
odstępstwem od
tematu.
Uczeń formułuje
wypowiedź niezgodną
z tematem i z założoną
formą. Wypowiedź
jest w większości
niezrozumiałą,
zawierającą bardzo
liczne rażące błędy
leksykalne i
gramatyczne.
Wypracowaniu brak
jest organizacji, a tekst
jest zdecydowanie
dłuższy lub krótszy od
wymaganej długości.

7. Metody pracy z uczniem o szczególnych wymaganiach edukacyjnych.
UWAGA! Uczniowie z dysfunkcjami są zobowiązani do przedłożenia dla swojego nauczyciela języka
obcego oraz dla pedagoga szkolnego aktualnego orzeczenia z publicznej poradni psychologiczno-
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pedagogicznej lub z niepublicznej poradni specjalistycznej. Jeżeli uczeń/rodzic/opiekun prawny nie
przedłoży orzeczenia nauczyciel nie ma prawa honorować żadnej dysfunkcji.
a) DYSLEKSJA/DYSORTOGRAFIA
Uczeń dysortograficzny, czyli taki, który ma zaburzenia pamięci obrazu słowa, w zależności od stopnia
dysfunkcji jest w stanie opanować niektóre zasady ortografii, ale nie zawsze umie je stosować. Uczeń taki
często nie jest w stanie poprawnie wykonywać ćwiczeń leksykalno-gramatycznych oraz nie jest w stanie
napisać poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym komunikatu ciągłego. W ramach
sprawności pisania należy dążyć przede wszystkim do opanowania przez ucznia tych umiejętności, które
warunkują tworzenie różnorodnych w formie i treści komunikatów językowych. Brak poprawności
ortograficznej i interpunkcyjnej nie może wpływać na ocenę ucznia. Wymagania stawiane przed uczniem
dysortograficznym w ramach pozostałych sprawności językowych nie powinny być inne niż w stosunku do
pozostałych uczniów w klasie. Podczas sprawdzania prac pisemnych takich uczniów oznaczamy błędy
ortograficzne w tekście, ale nie liczymy ich do statystyki błędu.
b) DYSGRAFIA
Uczeń ze stwierdzoną dysgrafią powinien w miarę możliwości wykonywać ćwiczenia pisemne
wykorzystując komputer/laptop. Brak możliwości sprawdzenia poprawności merytorycznej, stylistycznej,
leksykalnej, gramatycznej i ortograficznej stworzonego przez ucznia komunikatu często oznacza
zaprzestanie działań mających na celu kształtowanie u tego ucznia umiejętności tworzenia komunikatów
pisemnych. Uczeń dysgraficzny powinien oddawać wszelkie prace domowe napisane na komputerze. W
miarę możliwości powinno umożliwić się takiemu uczniowi korzystanie z komputera lub laptopa na testach i
pracach pisemnych odbywających się na lekcjach.
c) ZABURZENIA SŁUCHU
Uczniowie z zaburzeniami słuchu mogą przejawiać braki w ramach sprawności mówienia i słuchania, a
także pisania i czytania. Wypowiedzi takich uczniów charakteryzują się brakami poprawności fonetycznej,
natomiast w wypowiedziach pisemnych pojawia się skłonność do nieuzasadnionych powtórzeń części
tekstu. Uczniowie ci wymagają częstej stymulacji przez np. prezentację obrazków i zdjęć oraz wszelkich
innych aktywnych materiałów wizualnych. Należy także pamiętać, aby taki uczeń zawsze siedział blisko
magnetofonu podczas ćwiczeń słuchowych lub należy umożliwić uczniowi słuchanie na słuchawkach.
Oceniając wypowiedzi ustne pomijamy aspekt wymowy, akcentu i interferencji oraz płynności.
d) ZABURZENIA WZROKU
Uczniowie z zaburzeniami wzroku będą mieli szczególne trudności z czytaniem, opisem przedmiotów i
zdjęć oraz częściowo z pisaniem. Należy zachęcać uczniów z problemami ze wzrokiem do budowania
wypowiedzi ustnych i do słuchania. Przy tworzeniu testów należy uwzględnić większą czcionkę (co najmniej
16 lub 18). Uczniowie z wadami wzroku powinni także siedzieć jak najbliżej tablicy.
e) ZABURZENIA MOWY
Uczniowie z zaburzeniami mowy tj. jąkanie, dyslalia (wada wymowy polegająca na wadliwej realizacji
fonemów), seplenienie/sygmatyzm, rotacyzm (nieprawidłowe wymawianie dźwięku ‘r’), rynolalia
(nieprawidłowy rezonans nosowy) i inne będą mieli szczególny problem z ćwiczeniami z zakresu matury
ustnej oraz z czytaniem na głos. Dla uczniów z powyższymi wadami wymowy należy bezwzględnie
przedłużyć czas przeznaczony na wypowiedź ustną, pominąć lub łagodniej interpretować kategorię
‘płynność’ i ‘wymowa’ podczas czytania oraz podczas wykonywania ustnych zadań maturalnych.
8. 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 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,
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d) akceleracja, czyli szybsze przerabiane materiału,
e) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne np. koła językowe, projekty międzynarodowe 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 (poziom językowy IV.2)
h) zachęcanie uczniów do pomocy innym kolegom w nauce języków obcych, do lektury prasy
obcojęzycznej, ciekawych stron internetowych oraz 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.
9. 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) pozostawianie trochę więcej czasu na jego utrwalenie,
b) omawianie niewielkich partii materiału i o możliwie mniejszym stopniu trudności,
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 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.

XII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
1.

Przedmiotem oceny na lekcjach języka polskiego będą:
Forma kontroli

Czas
trwania

Liczba
w okresie

Waga

sprawdzian wiadomości,
test

1 godzina

co najmniej 1

3

sprawdzian umiejętności
czytania ze zrozumieniem
tekstu nieliterackiego

1 godzina

co najmniej 1

2

sprawdzian umiejętności
analizy i interpretacji
tekstu literackiego

1 godzina

co najmniej 1

3

55

Uwagi
dotyczy części materiału programowego, np.
wybranych epok, twórców, utworów; ocenianie
według punktacji podawanej przy każdym teście
test sprawdza umiejętność 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.
tekst literacki lub jego fragment wraz z poleceniami
sprawdzający rozumienie tekstu oraz dokonywanie
różnych operacji analitycznych; ocenianie według

praca stylistyczna,
(np. w formie rozprawki
problemowej,
interpretacyjnej)

2 godziny

co najmniej 1

3

kartkówki sprawdzające
znajomość lektur,
systematyczne
przyswajanie treści
programowych
zadania domowe
obowiązkowe i dodatkowe

zależny od
ilości
poleceń,
najczęściej
10-20 minut

co najmniej 1

2

co najmniej 1

1

matura próbna na
poziomie podstawowym

170 minut

matura próbna na
poziomie rozszerzonym

180 minut

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

co najmniej 1 w
roku szkolnym
w klasach III;
możliwość
zorganizowania
matury również
w klasach II
co najmniej 1 w
roku szkolnym
w klasie III
(dotyczy
uczniów
zdających j.
polski na poz.
rozszerz.)
co najmniej 1

ocena bardzo dobra „za
pilność i aktywność”

2.

punktacji podawanej przy każdym sprawdzianie
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
zapowiedziana – zakres materiału do uzgodnienia,
niezapowiedziana - 3 ostatnie lekcje; ocenianie
według punktacji podawanej przy każdej kartkówce

obejmuje materiał aktualnie realizowany; oceniany
jest wkład samodzielnej pracy oraz jakość
wykonania

ocena
testu –
3
ocena
wypracowania
-3
3

matura przygotowana przez OKE, wydawnictwa lub
nauczycieli, oceniana według kryteriów maturalnych

1

ocenia się wartość merytoryczną, kompozycję, język
i styl wypowiedzi;
ocenia się różne formy uczestnictwa w lekcji

3

przyznawana wybranym uczniom na zasadach
określonych w Kodeksie Norm

matura przygotowana przez OKE, wydawnictwa lub
nauczycieli, oceniana według kryteriów maturalnych

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.
d) funkcję recenzji pełni również punktacja, przy czym uczeń musi znać szczegółowe kryteria
oceniania, zamieszczone w aktualnym Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego;
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e) oceniane formy pracy z wagą 3 oraz 2 (dotyczy również zapowiedzianych kartkówek) są
obowiązkowe dla każdego ucznia;
f) 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;
g) 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;
h) uczniowie nieobecni na sprawdzianie i uczniowie poprawiający sprawdzian piszą go w jednym
terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w trakcie zajęć lekcyjnych lub poza lekcjami.
i) w przypadku braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i ma obowiązek
odrobienia jej na najbliższe zajęcia oraz przedstawienia jej nauczycielowi;
j) prace domowe (w formie pisemnej i ustnej) oceniane są u wybranych uczniów tak, aby każdy
otrzymał przynajmniej jedną ocenę w okresie;
k) uczniowie mogą dwukrotnie w okresie zgłosić nieprzygotowanie (z wyjątkiem zapowiedzianych
kartkówek, prac klasowych i sprawdzianów, prac długoterminowych); zgłaszają
nieprzygotowanie na początku lekcji;
l) 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.
3. Kryteria oceny (fragment programu Wydawnictwa STENTOR).
„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.
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
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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.
4. 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.).
5. 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.

XIII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ŁACINY W MEDYCYNIE
1. Obszary aktywności podlegające ocenianiu.
rodzaj
oceny/
waga
oceny

obszar
aktywności

• sprawdzian
wiadomości
lub
• test

A
(x3)

• ocena bardzo
dobra „za
pilność i
aktywność”

częstotliwość
oceniania

poziom IV.0
1 raz
w okresie

uwagi oraz
informacje dodatkowe

• 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;
• wobec uczniów nieobecnych na sprawdzianach stosuje się
postępowanie opisane w § 5 p. 6-9 WSO;
• w przypadku ściągania podczas sprawdzianu lub pracy
niesamodzielnej 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/grupa 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 śródrocznej/rocznej;
• Tylko dla uczniów spełniających warunki określone w Kodeksie
Norm.
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B
(x2)

C
(x1)

• udział w
konkursie lub
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 poza szkolnym i uzyskanie wysokiego/ bardzo
dobrego wyniku nauczyciel wstawia ocenę celującą;

• kartkówka,
• odpowiedź
na lekcji,
(dla chętnych)
lub
• prezentacja
(dla chętnych)

przynajmniej
1 raz w okresie

• praca
domowa,
lub
• praca na
lekcji,
lub
• aktywność

dowolna ilość
razy w okresie

• nie ma możliwości poprawy żadnej oceny z całego obszaru
aktywności z grupy B;
• kartkówka/odpowiedź ustna może być ‘zapowiedziana’ lub
‘niezapowiedziana’;
• odmowa pisania kartkówki lub odpowiadania na lekcji jest
równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej;
• w przypadku kartkówek/odpowiedzi ustnych ‘niezapowiedzianych’
zakres materiału obejmuje nie więcej niż 2 ostatnie tematy;
• w przypadku kartkówek/odpowiedzi ustnych ‘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;
• 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, wtedy
otrzymuje ocenę celującą na dany okres bez względu na uzyskaną średnią ważoną ocen.
2. Obszary aktywności podlegające ocenianiu – informacje dodatkowe:
a) każde ćwiczenie/zadanie rozpoczęte na lekcji uczeń ma obowiązek dokończyć samodzielnie w
domu. Nauczyciel nie musi o tym przypominać,
b) nauczyciel uwzględnia 1 ‘nieprzygotowanie’ w okresie zgłoszone przed lekcją lub na samym
początku lekcji; ‘nieprzygotowanie’, które nie zostało wykorzystane w danym okresie, nie może
być wykorzystanie w kolejnym; powodem zgłoszenia nieprzygotowania może być: brak pracy
domowej, nieprzygotowanie do wypowiedzi ustnej, brak podręcznika/repetytorium lub zeszytu
ćwiczeń, brak materiału dodatkowego skopiowanego przez nauczyciela lub materiału, który
nauczyciel zlecił skopiować; nieprzygotowanie nie obejmuje natomiast: zapowiedzianych testów,
sprawdzianów dyrektorskich, kartkówek, wypowiedzi pisemnej na lekcji oraz wszelkich innych
zapowiedzianych form kontroli uczniów; za każde nieprzygotowanie powyżej ustalonego limitu,
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 1,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia według programu autorskiego z przedmiotu uzupełniającego
łacina w medycynie lub prowadzący nauczanie indywidualne ucznia na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) może wprowadzić dodatkowe
obszary aktywności podlegające ocenianiu dostosowane do potrzeb i specyfiki prowadzonego
przedmiotu lub ucznia.
3. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów.
Formy kontroli uczniów obejmują następujące umiejętności gramatyczne i językowe:
a) znajomość i stosowanie środków językowych,
b) znajomość podstawowych zasad gramatyki łacińskiej,
c) rozumienie tekstów pisanych,
Możliwe formy sprawdzania umiejętności językowych uczniów to:
a) testy składające się z zadań otwartych i zamkniętych, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów
zdań lub odpowiedź na pytania.
4. Treści edukacyjne - wymagania ogólne.
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ZAKRES PODSTAWOWY
(poziom: IV.0)
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym
realizację pozostałych wymagań w zakresie opisanej
tematyki.
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi pisemne na
omawiane tematy, w stopniu opisanym w wymaganiach
szczegółowych.

5. Treści edukacyjne - wymagania szczegółowe.

1.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ZAKRES PODSTAWOWY
(poziomy: IV.0, IV.1p i IV.1r)
Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych: leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych
w zakresie następujących tematów:
Deklinacja I, II, III, IV, V i koniugacja I, II, III, IV czasowników indicativus praesentis activi oraz
czasownika sum, esse.
Terminologia medyczna (nauki medyczne i biologiczne, podstawowe terminy anatomiczne)
Podstawowe zasady składni.
Liczebniki łacińskie, cyfry rzymskie, kalendarz rzymski
Zwroty i wyrażenia, sentencje i dicta.
Medycyna, higiena, kosmetyka i żywienie w starożytnym Rzymie i Grecji.
Analiza i tłumaczenie spreparowanych tekstów o tematyce medycznej, biologicznej.

2. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze
słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów).
3. Uczeń współdziała w grupie.
4. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu
zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz kompensacyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie
zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
5. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

BARDZO
DOBRA

CELUJĄCA

OCENA

6. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w sferze wiadomości i umiejętności
przedmiotowych w ramach poszczególnych sprawności językowych.
znajomość
i stosowanie środków językowych
Uczeń operuje poprawnymi i bardzo
bogatymi strukturami gramatycznymi
oraz leksykalnymi z poziomu IV.0r lub
zna struktury i słownictwo
wykraczające poza program nauczania z
poziomu IV.0. Uczeń nie potrzebuje
używać tabel gramatycznych
Uczeń posługuje się bogatym zasobem
środków językowych leksykalnych,
gramatycznych i ortograficznych.
Uczeń popełnia drobne błędy. Uczeń
poprawnie używa tabel gramatycznych

wypowiedzi
ustne
Uczeń poprawnie i naturalne
reaguje w sytuacjach
językowych. Swobodnie
operuje bardzo bogatymi
strukturami leksykalnymi w
poprawnym kontekście
językowym.
Uczeń swobodnie operuje
bogatymi strukturami
leksykalnymi. Uczeń
popełnia nieliczne błędy.
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rozumienie tekstów
pisanych
Uczeń bezbłędnie rozumie tekst
posługując się słownikiem.
Bardzo szybko i trafnie
selekcjonuje informacje zawarte
w tekście.
Uczeń korzysta ze słownika.
Uczeń dobrze rozumie tekst i
wykonuje zadania związane ze
szczegółowym zrozumieniem
wypowiedzi pisemnej.

DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
NIEDOSTATECZNA

Uczeń stosuje dość szeroki zakres
słownictwa oraz operuje większością
struktur objętych programem nauczania
na danym poziomie. Uczeń bardzo
rzadko niepoprawnie używa tabel
gramatycznych

Uczeń potrafi na ogół w
naturalny sposób zabierać
głos. Uczeń popełnia błędy,
które nie zakłócają
komunikacji. Uczeń
dysponuje dość znacznym
zakresem słownictwa.

Uczeń posługując się
słownikiem rozumie znaczną
część tekstu. Dość poprawnie
wyodrębnia główną myśl,
podstawowe fakty i potrzebne
informacje.

Uczeń używa słownictwa prostego i
mało urozmaiconego. Posługuje się
jedynie podstawowymi strukturami.
Uczeń używa niewiele słownictwa o
charakterze bardziej złożonym lub
abstrakcyjnym.
Uczeń rzadko niepoprawnie używa
tabel gramatycznych

Uczeń popełnia błędy w
wymowie. Uczeń posługuje
się częściowo poprawnym
językiem, popełniając dużo
zauważalnych błędów.
Uczeń ma problemy z
doborem właściwych słów.

Uczeń używa ubogiego słownictwa i
operuje niewielką ilością prostych
struktur. Uczeń często niepoprawnie
używa tabel gramatycznych.

Uczeń nie nawiązuje i nie
prowadzi rozmowy
samodzielnie. Operuje
ubogim słownictwem.
Uczeń popełnia błędy
fonetyczne, leksykalne i
gramatyczne, które w
znacznym stopniu utrudniają
komunikację.
Uczeń udziela
niewyczerpującej
odpowiedzi lub jej odmawia.
Uczeń popełnia rażące błędy
fonetyczne, leksykalne i
gramatyczne. Uczeń ma
bardzo duże trudności w
przekazywaniu informacji i
nie zabiera głosu w
rozmowie.

Uczeń posługując się
słownikiem ogólnie rozumie
tekst o średnim stopniu
trudności. Z niewielką
trudnością potrafi wyszukać
część kluczowych informacji z
tekstów. Uczeń wykonuje
polecenia z częściową pomocą
nauczyciela.
Uczeń z trudnością wydobywa
ogólny sens i kilka kluczowych
informacji z tekstów. Uczeń z
trudem posługuje się słownikiem.
Uczeń wykonuje polecenia z
pomocą nauczyciela lub kolegów.

Uczeń nie opanował zagadnień
gramatycznych i leksykalnych ani
funkcji określonych w podstawie
programowej. Uczeń nie potrafi
poprawnie operować nawet niewielką
ilością prostych struktur, słów, pojęć.

Uczeń nie potrafi posłużyć się
słownikiem, nie rozumie prostego
tekstu pisanego i nie chce
wykonać poleceń z pomocą
nauczyciela. Uczeń nie rozumie
większości wyrazów i zwrotów w
tekście.

7. 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 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,
e) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne np. koła językowe, projekty międzynarodowe itp.
f) udział uczniów zdolnych w olimpiadach przedmiotowych, konkursach lub projektach
językowych,
g) zachęcanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej,
h) zachęcanie uczniów do pomocy innym kolegom w nauce języka łacińskiego, do lektury
ciekawych stron internetowych,
i) ścisła współpraca z rodzicami i wspomaganie rodziców w rozwijaniu zdolności językowych
ucznia.
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Nauczyciel powinien cały czas utrzymywać wysoki poziom zadań stawianych uczniom uzdolnionym 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.
8. 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 łacińskiego. 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.
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 przykładów,
g) uwzględnienie wolniejszego tempa pracy,
h) umożliwienie pracy w małych grupach lub w parach,
i) stosowanie pytań naprowadzających,
j) wyjaśnianie poleceń podczas sprawdzianów i wypowiedzi ustnych,
k) stosowanie różnorodnych form wzmocnień pozytywnych w celu zwiększenia motywacji do nauki,
l) dzielenie dłuższych zadań i ćwiczeń na mniejsze zadania cząstkowe.

XIV. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
1. Cele edukacyjne nauczania matematyki:
a) przygotowanie do świadomego i pełnowartościowego uczestnictwa w świecie, w którym modele
matematyczne odgrywają kluczową rolę.
b) 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,
• 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.
c) przyzwyczajenie do typowych elementów rozumowań matematycznych, w szczególności do
stosowania takich pojęć jak założenie, wniosek, dowód (także nie wprost), przykład i
kontrprzykład,
d) wyrobienie umiejętności i potrzeby krytycznej oceny przeprowadzonego rozumowania bądź
otrzymanego wyniku obliczeń,
e) wyrobienie nawyku samodzielnego zdobywania, analizowania i klasyfikowania informacji;
stawiania hipotez i poszukiwania metod ich weryfikacji,
f) kształtowanie umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi oraz
argumentowania.
2. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów.
Forma kontroli

Czas

Liczba w

Przelicznik
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Uwagi

trwania

okresie

(waga)

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
trzecich; 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

co najmniej 1

1

-obejmuje materiał aktualnie realizowany,
-oceniany jest wkład samodzielnej pracy oraz
sposób wykonania,
-oceniany jest rodzaj prezentowanych wiadomości

1-2

1-3

odpowiedź ustna,
praca domowa,
aktywność,
praca na lekcji
lub inne
próbne egzaminy
maturalne
(w kl. II i III )

Ocena bardzo
dobra „za pilność i
aktywność”

2-3 godz.

3

-waga jest ustalana każdorazowo przez zespół
przedmiotowy z uwzględnieniem trudności arkusza i
terminu pisania

-przyznawana wybranym uczniom na zasadach
określonych w Kodeksie Norm

3. Oceniane formy pracy z wagą 3 oraz zapowiedziane kartkówki z wagą 2 są obowiązkowe dla każdego
ucznia.
4. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej kartkówce ma obowiązek napisać ją w terminie 1 tygodnia od dnia,
w którym się odbyła.
5. Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian z bieżącego materiału (ocena z wagą 3) w terminie tygodnia od
dnia, w którym nauczyciel omawia z klasą wyniki sprawdzianów.
6. Liczba nieprzygotowań przysługująca uczniowi w okresie jest uzależniona od liczby godzin matematyki
tygodniowo:
a) 3 i 4 godziny – 2 nieprzygotowania,
b) 5 i 7 godzin - 3 nieprzygotowania.
Aby skorzystać z przywileju nieprzygotowania, uczeń zgłasza ten fakt na początku lekcji; brak pracy
domowej (zeszytu) jest traktowane jako nieprzygotowanie ucznia do lekcji.
7. Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny szkolne:
a) 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;
b) 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;
c) ocena dobra; otrzymuje ją uczeń, który:
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• 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;
d) 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;
e) 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.

XV. 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,
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• 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,
• 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;
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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
sprawdzania jego osiągnięć;
e) za wyróżniającą „pilność i aktywność” uczeń może otrzymać ocenę z wagą x3.
4. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów.
Elementy
kontroli

A

Forma kontroli
(do wyboru w okresie minimum
jedna forma z każdego elementu)

Waga

Uwagi

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)

1) pisemna praca klasowa,
2) autoprezentacja,
3) prezentacja: moja
kandydatura do pracy,
4) prezentacja multimedialna,
5) realizacja projektu
uczniowskiego
1)kartkówka, krótki test lub
odpowiedź ustna,

B

2

2) prezentacja referatu

C

- praca domowa
(np. wizytówka i inne zadania)

1

5) termin na realizację i prezentację efektów
działań w ramach projektu ustalony jest z co
najmniej miesięcznym wyprzedzeniem
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
- dotyczy zadań związanych z realizacją
programu,
- nie ma możliwości poprawy

XVI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
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,
• kartkówka – odpowiedź pisemna obejmująca do 3 ostatnich tematów lekcyjnych,
• 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;
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) kartkówek nie można poprawiać,
f) nauczyciel przerywa sprawdzian lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że
zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy,
g) stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu jest podstawą do wystawienia
oceny niedostatecznej,
h) nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia i oddania prac klasowych w terminie dwóch tygodni,
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kartkówek w terminie jednego tygodnia,
i) uczeń ma prawo jednokrotnie w czasie okresu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji; przez
nieprzygotowanie do lekcji rozumiana jest: niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak pracy
domowej, brak zeszytu lub potrzebnych pomocy; po przekroczeniu limitu uczeń każdorazowo
otrzymuje ocenę niedostateczną,
j) za wykonanie dodatkowej pracy uczeń może uzyskać ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą; źle
wykonana prac dodatkowa nie może stanowić podstawy do ustalenia oceny niepozytywnej,
k) uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany problem
z zakresu nowego materiału,
l) niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być podstawą do
wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej,
m) udział w olimpiadach, konkursach jest oceniany adekwatnie do możliwości ucznia,
n) przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę predyspozycje, możliwości intelektualne
oraz wkład pracy ucznia,
o) 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:
Narzędzia i formy pomiaru

Waga

sprawdzian lub test lub kartkówka
praca na lekcji lub odpowiedź ustna

projekt lub
prezentacja

praca

w

grupach

lub

2 lub 3
Waga zależna od trudności
materiału.
1 lub 2
Waga zależna od trudności
materiału.
1 lub 2 lub 3
Waga zależna od trudności
materiału.

Częstotliwość

W zależności
materiału.

od

zrealizowanego

od

realizowanego

Na bieżąco.
W
zależności
materiału.

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne:
a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• samodzielnie podejmuje działania zmierzające do rozszerzenia swoich wiadomości
i umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody,
• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
• wykazuje dużą samodzielność i umie bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł
wiedzy, dokonuje analizy i wyciąga trafne wnioski,
• wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów w sytuacjach nietypowych
(problemowych),
• projektuje, bezpiecznie przeprowadza eksperymenty oraz opisuje je,
• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
• skutecznie pracuje metodami aktywizującymi,
• jest inicjatorem i organizatorem szkolnych i/lub lokalnych imprez edukacyjnych o tematyce
przyrodniczej,
• osiąga sukcesy, np. w różnych konkursach i olimpiadach;
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
• planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty,
• korzysta z różnych źródeł wiedzy,
• podczas pracy grupowej często pełni funkcję lidera,
• analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł,
• prawidłowo wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami,
• wyraża opinię na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień
ekologicznych i środowiskowych,
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• jest aktywny w czasie zajęć,
• podejmuje aktywne działania w ramach edukacji rówieśniczej;
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
• bezpiecznie wykonuje doświadczenia,
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych
zadań i problemów,
• podczas pracy grupowej podejmuje się pełnienia różnych funkcji, np. lidera, strażnika czasu,
prezentera itp.,
• wykonuje prawidłowo wszystkie zadane przez nauczyciela zadania domowe,
• wykonuje samodzielnie i prawidłowo większość zadań poleconych przez nauczyciela w czasie
lekcji,
• analizuje i interpretuje informacje,
• dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami,
• formułuje prawidłowe wnioski;
d) ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który:
• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności,
• sprawnie wyszukuje informacje według określonego kryterium,
• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia,
• dobrze współpracuje w grupie,
• wykonuje prawidłowo większość zadanych przez nauczyciela zadań domowych,
• podejmuje skuteczne próby wykonania różnych zadań w czasie lekcji,
• posługuje się podstawowymi pojęciami w zakresie omawianych tematów;
e) ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym,
• odtwarza podstawowe pojęcia wymagane w podstawie programowej,
• korzysta z pomocą nauczyciela z różnych źródeł wiedzy,
• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia,
• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim
stopniu trudności,
• wykonuje, nawet błędnie, zadane przez nauczyciela zadania domowe,
• poprawnie współpracuje w grupie;
f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do
dalszego kształcenia,
• nie odrabia prac domowych,
• nie korzysta ze źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela,
• nie umie bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym,
• nie chce współpracować z grupą.
4. Treści nauczania – wymagania szczegółowe realizowane w ramach wybranych przez nauczyciela
wątków.

Wymagania szczegółowe dotyczące tematów modułu „Nauka i Świat”
1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata.
Uczeń:
- podaje różnicę pomiędzy obserwacją a eksperymentem (w fizyce, chemii, biologii) (1);
- opisuje warunki prawidłowego prowadzenia i dokumentowania obserwacji (2);
- opisuje warunki prawidłowego planowania i przeprowadzania eksperymentów (jeden badany parametr,
powtórzenia, próby kontrolne, standaryzacja warunków eksperymentu) oraz sposób dokumentowania ich
wyników (3);
- planuje i przeprowadza wybrane obserwacje i eksperymenty (4);
- wymienia przykłady zjawisk fizycznych przewidzianych przez teorię, a odkrytych później (np. fale
elektromagnetyczne) (5);
- przedstawia powiązania chemii z fizyką i biologią, a zwłaszcza rolę fizyki w wyjaśnianiu zjawisk
chemicznych oraz rolę chemii w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych (6);
- omawia założenia teorii ewolucji oraz wyjaśnia, dlaczego jest ona centralną teorią biologii (7);
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- przedstawia różne teorie dotyczące rozwoju Wszechświata, korzystając z wiedzy z różnych źródeł informacji
(8).
2. Historia myśli naukowej.
Uczeń:
- omawia rozwój danej nauki (fizyki, chemii, biologii) od starożytności po współczesność, podaje przykłady
najważniejszych osiągnięć w poszczególnych okresach (1);
- ocenia znaczenie obserwacji i eksperymentów w rozwoju danej nauki (2);
- wyjaśnia, dlaczego obiekty i zjawiska odkryte przez Galileusza nie były znane wcześniej (3);
- przedstawia hierarchiczną budowę Wszechświata, wskazując na różnice skal wielkości i wzajemnej odległości
obiektów astronomicznych (4);
- przedstawia ewolucję poglądów na budowę Wszechświata (5);
- określa różnice między alchemią a chemią (6);
- wyszukuje informacje o sprzęcie i odczynnikach stosowanych przez alchemików i współczesnych chemików
(7);
- przedstawia znaczenie, jakie miało dla chemii opracowanie układu okresowego pierwiastków (8);
- wyjaśnia różnicę pomiędzy poglądami kreacjonistów i ewolucjonistów (9);
- ocenia znaczenie systematyki dla rozwoju biologii, a zwłaszcza teorii ewolucji (10);
- przedstawia historię myśli ewolucyjnej – od Lamarcka po współczesność (11);
- analizuje zmiany w podejściu do gospodarowania zasobami środowiska naturalnego (12).
3. Wielcy rewolucjoniści nauki.
Uczeń:
- przedstawia dokonania wybranych uczonych na tle okresu historycznego, w którym żyli i pracowali (1);
- na wybranych przykładach pokazuje, w jaki sposób uczeni dokonali swoich najważniejszych odkryć (2);
- wykazuje przełomowe znaczenie tych odkryć dla rozwoju danej dziedziny nauki (3);
- przedstawia przełom pojęciowy wprowadzony przez twórców mechaniki kwantowej (np. rolę determinizmu i
indeterminizmu) (4);
- przedstawia znaczenie podróży Darwina na okręcie Beagle dla powstania teorii ewolucji na drodze doboru
naturalnego i wyjaśnia, dlaczego jego dzieło O powstawaniu gatunków jest zaliczane do książek, które
wstrząsnęły światem (5);
- podaje kluczowe wydarzenia związane z eksploracją regionów świata oraz wskazuje zmiany społeczne i
gospodarcze jakie miały miejsce po kolejnych odkryciach geograficznych (6).
4. Dylematy moralne w nauce.
Uczeń:
- przedstawia osiągnięcia naukowe, które mogą być wykorzystane zarówno dla dobra człowieka, jak i przeciw
niemu (np. jako broń) (1);
- omawia dylematy moralne, przed jakimi stanęli twórcy niektórych odkryć i wynalazków (2);
- formułuje opinię na temat poruszanych problemów moralnych (3);
- omawia historię prac nad bronią jądrową i przedstawia rozterki moralne jej twórców (4);
- omawia wynalezienie dynamitu przez Nobla i przedstawia znaczenie Nagrody Nobla (5);
- wyjaśnia, czym zajmuje się socjobiologia, i przedstawia kontrowersje jej towarzyszące (6);
- omawia biologiczne i społeczne podłoże różnych form nietolerancji i przedstawia propozycje, jak jej
przeciwdziałać (7);
- przedstawia swoje stanowisko wobec GMO, klonowania reprodukcyjnego, klonowania terapeutycznego,
zapłodnienia in vitro, badań prenatalnych, badania genomu człowieka, dostępności informacji na temat
indywidualnych cech genetycznych człowieka i innych problemów etycznych związanych z postępem genetyki,
biotechnologii i współczesnej medycyny (8);
- przedstawia problemy związane z eksploatacją zasobów naturalnych, wskazując przykłady niszczącej
działalności człowieka (9).
5. Nauka i pseudonauka.
Uczeń:
- posługuje się naukowymi metodami weryfikowania informacji (np. źródło informacji, analiza danych, analiza
wyników i wniosków pod kątem zgodności z aktualną wiedzą naukową) (1);
- ocenia informacje i argumenty pod kątem naukowym, odróżnia rzetelne informacje naukowe
od pseudonaukowych (2);
- wskazuje na niekonsekwencje w wybranych tekstach pseudonaukowych (3);
- formułuje i uzasadnia własne opinie na temat homeopatii i „szkodliwej chemii” (4);
- wykazuje, że „teoria inteligentnego projektu” nie spełnia kryteriów teorii naukowej (5);
- wyjaśnia, w jaki sposób nauka odtwarza historię geologiczną Ziemi (6).
6. Nauka w mediach.
Uczeń:
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- ocenia krytycznie informacje medialne pod kątem ich zgodności z aktualnym stanem wiedzy naukowej (1);
- wskazuje błędy w informacjach medialnych oraz podaje prawidłową treść informacji (2);
- analizuje informacje reklamowe pod kątem ich prawdziwości naukowej, wskazuje informacje niepełne,
nierzetelne, nieprawdziwe (3);
- analizuje wpływ na zdrowie reklamowanych produktów, w szczególności żywnościowych, farmaceutycznych,
kosmetycznych (np. rzeczywista kaloryczność produktów typu light, „ekologiczność” produktów, zawartość
witamin w produktach a dobowe zapotrzebowanie, niekontrolowane stosowanie leków dostępnych bez recepty)
(4);
- analizuje materiały prasowe oraz z innych środków przekazu, wskazując różne aspekty wybranych problemów
globalnych (energetyka, ocieplanie się klimatu itp.) (5).
7. Nauka w komputerze.
Uczeń:
- omawia przykłady wykorzystania narzędzi informatycznych w fizyce, chemii, biologii i geografii (1);
- wyszukuje w Internecie i omawia przykłady modelowania zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych,
biologicznych i geograficznych (2);
- wykorzystuje dostępne programy użytkowe do modelowania wybranych zjawisk biologicznych (3);
- interpretuje obiekty astronomiczne na symulacjach komputerowych (4);
- wyszukuje w Internecie przykłady modelowania cząsteczek chemicznych i przedstawia ich znaczenie dla
współczesnej chemii (5);
- wyjaśnia, czym zajmuje się bioinformatyka, i przedstawia jej perspektywy (6);
- wyszukuje w Internecie i opracowuje informacje na wybrany temat (np. aktualnych wydarzeń społecznych i
gospodarczych lub zagadnień przyrodniczych – w kraju, na kontynencie, na świecie) (7).
8. Polscy badacze i ich odkrycia.
Uczeń:
- omawia wkład polskich badaczy w rozwój fizyki, chemii, biologii i geografii (1);
- ocenia znaczenie (naukowe, społeczne, gospodarcze, historyczno-polityczne) dokonanych przez nich odkryć
(2);
- omawia uwarunkowania (polityczne, społeczne, kulturowe) okresu historycznego, w którym żyli i dokonali
swoich odkryć (3).
Wymagania szczegółowe dotyczące tematów modułu „Nauka i Technologia”
9. Wynalazki, które zmieniły świat.
Uczeń:
- wyszukuje informacje na temat najważniejszych odkryć i wynalazków oraz analizuje ich znaczenie naukowe,
społeczne i gospodarcze (1);
- przedstawia historię wybranych odkryć i wynalazków, analizując proces dokonywania odkrycia lub
wynalazku i wskazując jego uwarunkowania (2);
- dokonuje oceny znaczenia poszczególnych odkryć i wynalazków, wybiera najważniejsze i uzasadnia ten
wybór (3);
- wymienia podobieństwa i różnice w zasadzie przekazywania informacji przy użyciu radia, telefonu, telegrafu
(4);
- wyjaśnia zastosowanie GPS oraz praktycznie wykorzystuje ten sposób określania położenia w trakcie podróży
(5).
10. Energia – od Słońca do żarówki.
Uczeń:
- wymienia właściwości oraz podobieństwa i różnice między światłem płomienia, żarówki, lasera (1);
- omawia sposoby uzyskiwania oświetlenia dawniej i obecnie oraz charakteryzuje stosowane do tego związki
chemiczne (2);
- wyjaśnia związek pomiędzy budową ATP a jego funkcją jako przenośnika użytecznej biologicznie energii
chemicznej (3);
- omawia przebieg i ocenia znaczenie biologiczne fotosyntezy (4);
- omawia przepływ energii przez ekosystemy wodne i lądowe (5);
- wyjaśnia funkcjonowanie oaz hydrotermalnych (6);
- prezentuje na podstawie informacji z różnych źródeł, jakie jest współczesne wykorzystanie energetyki
słonecznej dla potrzeb gospodarki i jakie są perspektywy rozwoju energetyki słonecznej (7).
11. Światło i obraz.
Uczeń:
- wyjaśnia, w jaki sposób powstaje wielobarwny obraz na ekranie telewizora lub na monitorze komputera (1);
- analizuje i porównuje informacje zawarte w ulotkach reklamowych producentów aparatów i kamer
fotograficznych (2);
- przedstawia powstawanie obrazu na materiale światłoczułym (3);
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- porównuje budowę fotoreceptorów i narządów wzroku wybranych grup zwierząt (4);
- ocenia biologiczne znaczenie widzenia barwnego i stereoskopowego (5);
- omawia mechanizm powstawania obrazu na siatkówce oka człowieka i udział mózgu w jego interpretacji (6);
- omawia mechanizm bioluminescencji, podaje przykłady i ocenia biologiczne znaczenie tego zjawiska (7);
- planuje i przeprowadza doświadczenie polegające na wykonaniu odbitki fotograficznej na liściu, wyjaśnia
mechanizm tego zjawiska (8);
- przedstawia funkcje przekazu informacji za pomocą obrazu w kulturach tradycyjnych i współcześnie (9).
12. Sport.
Uczeń:
- wymienia pożądane pod względem właściwości fizycznych cechy sprzętu sportowego, sprzyjające osiągnięciu
rekordów sportowych (1);
- wyszukuje informacje o materiałach stosowanych w produkcji sprzętu sportowego i przedstawia właściwości
tych materiałów (2);
- omawia stosowany w sporcie doping i uzasadnia szkodliwość stosowanych substancji chemicznych (3);
- analizuje wpływ różnych czynników na kondycję i osiągnięcia sportowe (np. dieta, trening, warunki
wysokogórskie) (4);
- wyszukuje i analizuje informacje dotyczące biologicznej granicy rekordów sportowych (5);
- analizuje wpływ sportu wyczynowego na zdrowie (6);
- analizuje warunki życia ludzi w różnych strefach klimatycznych i na różnych wysokościach nad poziomem
morza oraz wykazuje związek między tymi warunkami a predyspozycjami do uprawiania pewnych dyscyplin
sportu (7).
13. Technologie współczesne i przyszłości.
Uczeń:
- wymienia zmiany właściwości ciekłych kryształów pod wpływem pola elektrycznego i podaje zastosowania
tego efektu (1);
- omawia zastosowanie polimerów przewodzących prąd elektryczny we współczesnej nanotechnologii (2);
- podaje przykłady współczesnych technologii oraz omawia ich znaczenie w rozwiązywaniu aktualnych
problemów biologicznych i środowiskowych (np. polimery biodegradowalne) (3);
- wyjaśnia, co to są mikromacierze, i omawia możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach nauki i
przemysłu (4);
- wyszukuje i analizuje informacje dotyczące osiągnięć technicznych wspomagających rozwój gospodarczy w
świecie (5).
14. Współczesna diagnostyka i medycyna.
Uczeń:
- przedstawia zasady, na jakich są oparte współczesne metody diagnostyki obrazowej, i podaje przykłady ich
wykorzystania (1);
- podaje przykłady analizy płynów ustrojowych i ich znaczenie w profilaktyce chorób (np. wykrywanie białka i
glukozy w moczu) (2);
- omawia cechy, którymi muszą się charakteryzować materiały stosowane do przygotowania implantów, i
podaje przykłady takich materiałów (3);
- porównuje zasadę i skuteczność klasycznych, molekularnych i immunologicznych metod wykrywania
patogenów (4);
- omawia metody wykrywania mutacji genowych i ocenia ich znaczenie diagnostyczne (5);
- wyszukuje i analizuje informacje i dane statystyczne o przyczynach i występowaniu chorób cywilizacyjnych
w świecie (6).
15. Ochrona przyrody i środowiska.
Uczeń:
- przedstawia mechanizm efektu cieplarnianego i omawia kontrowersje dotyczące wpływu człowieka na zmiany
klimatyczne (1);
- omawia znaczenie dla rolnictwa i konsekwencje stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków
zwalczania szkodników (2);
- przedstawia naturę chemiczną freonów i ocenia ich wpływ na środowisko (3);
- omawia możliwości wykorzystania metod genetycznych w ochronie zagrożonych gatunków i ocenia
przydatność tzw. banków genów (4);
- przedstawia udział bakterii w unieszkodliwianiu zanieczyszczeń środowiska (np. biologiczne oczyszczalnie
ścieków); ocenia znaczenie genetycznie zmodyfikowanych bakterii w tym procesie (5);
- określa cele zrównoważonego rozwoju i przedstawia zasady, którymi powinna się kierować gospodarka
świata (6).
16. Nauka i sztuka.
Uczeń:
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- przedstawia metody datowania przedmiotów pochodzenia organicznego oraz zakresy stosowalności tych
metod (1);
- przedstawia metody analizy obrazowej stosowane przy badaniu dzieł sztuki i podaje przykłady informacji,
które można za ich pomocą uzyskać (2);
- przedstawia zasady badań spektroskopowych, stosowanych do analizy dzieł sztuki (3);
- opisuje barwniki stosowane w malarstwie dawniej i obecnie (4);
- podaje przykłady materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego używanych przez dawnych artystów (5);
- analizuje symbolikę przedstawień roślin i zwierząt w sztuce (6);
- analizuje na wybranych przykładach informacje dotyczące stanu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin utrwalone na
obrazach i w rzeźbach (7);
- wskazuje zmiany środowiska, np. krajobrazu pod wpływem działalności człowieka albo klimatyczne, jakie
można zauważyć, porównując krajobrazy przedstawione w dawnym malarstwie z ich stanem współczesnym (8).
Wymagania szczegółowe dotyczące tematów modułu „Nauka Wokół Nas”
17. Uczenie się.
- wymienia nośniki informacji, rozróżnia zapisy cyfrowy i analogowy, wymienia zalety i wady obu zapisów
(1);
- omawia różne formy uczenia się i ocenia ich znaczenie biologiczne (uczenie się percepcyjne, wpajanie,
habituacja, uczenie się metodą prób i błędów, uczenie się przez wgląd, uczenie się przez naśladowanie, uczenie
się motoryczne) (2);
- omawia rolę połączeń nerwowych w procesie uczenia się (skojarzenia i „ścieżki informacyjne”) (3);
- omawia podstawowe cechy uczenia się poprzez zmysły (preferencje wizualne, audytywne, kinestetyczne) (4);
- przedstawia sposoby ułatwiające zapamiętywanie informacji (np. haki myślowe, skojarzenia, wizualizacja,
mnemotechniki) (5);
- przedstawia możliwości wykorzystania współczesnych osiągnięć technicznych w procesie uczenia się (6);
- przedstawia rolę mediów elektronicznych w procesie globalnego rozpowszechniania informacji i wiedzy (7).
18. Barwy i zapachy świata.
Uczeń:
- przedstawia zasady druku wielobarwnego (CMYK) (1);
- przedstawia procesy fizyczne, dzięki którym substancje zapachowe rozchodzą się w powietrzu (2);
- opisuje barwne substancje chemiczne stosowane współcześnie w malarstwie, barwieniu żywności, tkanin itd.
(3);
- przedstawia przykłady związków chemicznych, wykorzystywanych jako substancje zapachowe (estry, olejki
eteryczne itd.) (4);
- omawia budowę receptorów światła i zapachu wybranych grup zwierzą (5);
- przedstawia biologiczne znaczenie barw i zapachów kwiatów i owoców (6);
- omawia znaczenie barw i zapachów w poszukiwaniu partnera i opiece nad potomstwem u zwierząt (np. barwy
godowe, feromony, rozpoznawanie młodych) (7);
- opisuje różnorodność krajobrazową różnych regionów świata, analizując ich cechy charakterystyczne, w tym
dominujące barwy (8).
19. Cykle, rytmy i czas.
Uczeń:
- wymienia zjawiska okresowe w przyrodzie, podaje zjawiska okresowe będące podstawą kalendarza i
standardu czasu (1);
- opisuje metody przeciwdziałania niepożądanym procesom (korozja, psucie się artykułów spożywczych,
starzenie się skóry) i opisuje procesy chemiczne, które biorą w tym udział (2);
- omawia przykłady zjawisk i procesów biologicznych odbywających się cyklicznie (cykle okołodobowe,
miesięczne, roczne, lunarne) (3);
- omawia okołodobowy rytm aktywności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem roli szyszynki i analizuje
dobowy rytm wydzielania hormonów (4);
- analizuje wpływ sytuacji zaburzających działanie zegara biologicznego na zdrowie człowieka (praca na
zmiany, częste przekraczanie stref czasowych) (5);
- wyjaśnia, na czym polega, i ocenia znaczenie biologiczne sezonowości aktywności zwierząt (np. hibernacja,
estywacja, okres godów) (6);
- omawia zjawisko fotoperiodyzmu roślin (7);
- przedstawia cykliczność pór roku w regionach Ziemi o odmiennych warunkach klimatycznych (8).
20. Śmiech i płacz.
Uczeń:
- rozróżnia dźwięki proste (tony) od złożonych, tłumaczy różnice barwy dźwięków wytwarzanych przez
instrumenty muzyczne oraz przez człowieka (1);
- przedstawia cechy odgłosów śmiechu i płaczu jako dźwięków (2);
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- opisuje chemiczne aspekty stresu (3);
- opisuje skład chemiczny łez i rolę składników tego płynu (4);
- wyjaśnia, czym z punktu widzenia fizjologii są śmiech i płacz (5);
- omawia znaczenie śmiechu i płaczu w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi wśród ludzi pierwotnych i
współczesnych (np. sygnalizowanie potrzeb przez noworodka, budowanie relacji matka–dziecko, łagodzenie
agresji wśród współplemieńców) (6);
- wyszukuje i przedstawia informacje dotyczące kulturowych różnic w wyrażaniu emocji w społeczeństwach
tradycyjnych i nowoczesnych (7).
21. Zdrowie.
Uczeń:
- wymienia mechanizmy utraty ciepła przez organizm (1);
- wyjaśnia rolę ubioru w wymianie ciepła między ciałem ludzkim a otoczeniem (2);
- analizuje ulotkę leku i omawia podane w niej informacje (3);
- wyjaśnia, w jaki sposób organizm zachowuje homeostazę (4);
- opisuje stan zdrowia w aspektach fizycznym, psychicznym i społecznym (5);
- analizuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na zdrowie (6);
- analizuje zdrowie jako wartość indywidualną i społeczną (7);
- wyszukuje informacje o zagrożeniach wynikających z pobytu w odmiennych warunkach środowiskowych i
wskazuje sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami (8).
22. Piękno i uroda.
Uczeń:
- przedstawia historyczne teorie budowy Wszechświata i określa rolę kryteriów estetycznych (symetria,
proporcja) w tych teoriach (1);
- omawia typy substancji chemicznych stosowanych w kosmetykach (nośniki, wita miny, konserwanty,
barwniki itp.) (2);
- podaje przykłady ponadkulturowych kanonów piękna (proporcje ciała, symetria twarzy itp.) i analizuje ich
związek z doborem płciowym (atrakcyjne są te cechy, które zwiększają szansę na posiadanie zdrowego
potomstwa) (3);
- przedstawia wykorzystanie produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w pielęgnacji ciała i urody (4);
- przedstawia kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania i przemiany kanonów piękna (5).
23. Woda – cud natury.
Uczeń:
- przedstawia specyficzne własności wody (np. rozszerzalność cieplna, duże ciepło właściwe) oraz wyjaśnia
rolę oceanów w kształtowaniu klimatu na Ziemi (1)
- opisuje budowę cząsteczki wody; wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a
dla innych nie (2);
- omawia właściwości wody istotne dla organizmów żywych (3);
- omawia warunki życia w wodzie (gęstość, przejrzystość, temperatura, zawartość gazów oddechowych,
przepuszczalność dla światła) oraz analizuje przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne
organizmów do życia w wodzie (4);
- analizuje i porównuje bilans wodny zwierząt żyjących w różnych środowiskach (środowisko lądowe, wody
słodkie i słone) oraz omawia mechanizmy osmoregulacji (5);
- omawia grupy ekologiczne roślin (hydrofity, higrofity, mezofity, kserofity) (6);
- wykazuje konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi wody oraz przedstawia własne
działania, jakie może w tym celu podjąć (7).
24. Największe i najmniejsze.
Uczeń:
- wymienia obiekty fizyczne o największych rozmiarach (np. galaktyki) oraz najmniejszych (jądro atomowe),
wymienia metody pomiarów bardzo krótkich i bardzo długich czasów i odległości (1);
- wyszukuje i analizuje informacje na temat najmniejszych i największych cząsteczek chemicznych (2);
- wyszukuje i analizuje informacje o rekordach w świecie roślin i zwierząt pod kątem różnych cech (np.
wielkość, długość życia, temperatura ciała, częstotliwość oddechów i uderzeń serca, szybkość poruszania się,
długość skoku, długość wędrówek, czas rozwoju, liczba potomstwa, liczba chromosomów, ilość DNA, liczba
genów) (3);
- podaje przykłady organizmów występujących w skrajnych warunkach środowiskowych (4);
- analizuje przyczyny ograniczające wielkość organizmów (5);
- wyszukuje i przedstawia przykłady ekstremalnych cech środowiska, rekordowych wielkości – czyli ziemskie
„naj…” w skali lokalnej, regionalnej i globalnej (6).
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XVII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. Cele edukacyjne nauczania przyrody województwa podlaskiego:
a) w wyniku realizacji programu uczeń powinien wykazać się wiadomościami dotyczącymi:
• ogólnej charakterystyki województwa podlaskiego,
• form ochrony przyrody w województwie podlaskim,
• charakterystycznych przedstawicieli fauny i flory chronionych obszarów województwa
podlaskiego,
• aktualnego stanu środowiska w skali lokalnej,
• sposobów przeciwdziałania niekorzystnym zmianom zachodzącym w środowisku;
b) uczeń powinien opanować umiejętności w zakresie:
• stosowania różnych metod i technik uczenia się z wykorzystaniem różnorodnych źródeł
informacji naukowej (materiałów drukowanych i środków multimedialnych),
• zdobywania potrzebnych informacji związanych ze środowiskiem przyrodniczym
województwa podlaskiego,
• praktycznego stosowania wiedzy teoretycznej,
• prowadzenia obserwacji,
• dostrzegania konieczności racjonalnego użytkowania i ochrony zasobów naturalnych,
• analizowania zmian zachodzących w środowisku,
• odnajdywania sposobów ograniczania i neutralizowania negatywnych dla środowiska
oddziaływań antropogenicznych,
• gromadzenia, interpretacji i prezentacji zagadnień związanych z charakterystyką środowiska
województwa podlaskiego;
c) ponadto uczeń powinien prezentować postawy:
• poznawalności działań związanych z ochroną przyrody,
• poznawalności środowiska przyrodniczego województwa podlaskiego,
• dbałości o stan środowiska przyrodniczego,
• przekonania o możliwości wpływania na stan środowiska,
• poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane w najbliższym środowisku;
d) wszystkie formy sprawdzania osiągnięć oceniane są w skali 1-6.
2. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
a) sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno się opierać na przedstawionych wymaganiach
edukacyjnych; przedmiotem kontroli i oceny są wiadomości, umiejętności oraz postawy ucznia;
oceniane będą:
• wypowiedzi ustne (waga 3),
• krótkie sprawdziany pisemne (waga 3),
• prace domowe (waga 2),
• aktywność na lekcjach (waga 2);
b) uczeń ma prawo jednokrotnie w czasie okresu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
3. Podczas nauczania proponuje się następujące poziomy wymagań i odpowiadające im oceny:
a) ocena niedostateczna
Uczeń ma duże braki w zakresie podstawowej wiedzy, nie rozumie prostych poleceń. Nie potrafi udzielić
odpowiedzi nawet przy pomocy nauczyciela.
b) ocena dopuszczająca
Uczeń ma duże braki w wiedzy, nie wykazuje aktywności na lekcjach. Przy pomocy nauczyciela wykonuje
proste polecenia.
c) ocena dostateczna
Uczeń posiada podstawowe wiadomości i umiejętności. Nie potrafi łączyć zagadnień w logiczne ciągi i
dokonywać ujęć problemowych. Podejmuje próby wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela.
Rzadko przejawia aktywność na lekcjach.
d) ocena dobra
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Uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Potrafi samodzielnie wykonywać zadania. Potrafi dostrzec
zależności przyczynowo- skutkowe, jest aktywny na lekcjach.
e) ocena bardzo dobra
Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał. Samodzielnie interpretuje problemy. Wykorzystuje
różne źródła informacji i wiedzę z różnych dziedzin nauki. Wykazuje dużą aktywność na lekcjach. Chętnie
wykonuje prace dodatkowe.
f) ocena celująca
Uczeń samodzielnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia. Posiada wiedzę zdobytą z różnych źródeł
informacji.

XVIII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ
1. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu
oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem
życia chrześcijańskiego.
2. W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
g) obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania,
h) jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich zapotrzebowanie lub
gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły),
i) instruktywność – wskazanie na występujące braki,
j) mobilizacja do dalszej pracy.
3. Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
a) kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia),
b) kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia),
c) kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia),
d) kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).
4. Metody kontroli i oceny:
a) konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia
praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.),
b) techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy
zróżnicowanych zadań testowych).
5. Sposoby oceniania.
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką lub stopniem.
6. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
a) ilość i jakość prezentowanych wiadomości,
b) zainteresowanie przedmiotem,
c) stosunek do przedmiotu,
d) pilność i systematyczność,
e) umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu,
f) 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.
7. Ocenie podlegają:
a) przynajmniej jedna pisemna praca kontrolna w ciągu okresu, 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 i rodziców na ich prośbę,
b) 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,
c) praca domowa: krótkoterminowa lub długoterminowa; waga oceny x1,
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d) zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze
religijnym, rekolekcji wielkopostnych, zaangażowanie w przygotowanie przebiegu rekolekcji
wielkopostnych, udział w konkursach religijnych lub organizowanych pielgrzymkach; waga
oceny x1,
e) inne możliwości stwarzające podstawę oceniania.
8. Ilość ocen:
a) w ciągu jednego okresu nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny
cząstkowe,
b) uczeń dwukrotnie w ciągu okresu może być nieprzygotowany do zajęć; nieprzygotowanie zgłasza
na początku zajęć.
9. Poprawianie.
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu okresów połączone z możliwością poprawiania.
W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed
wystawianiem oceny śródrocznej lub rocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych
w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.
10. Klasyfikacja:
a) 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,
b) uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny,
c) przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady: ocena śródroczna
i roczna jest średnią ważoną otrzymanych ocen,
d) uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej
etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny rocznej o jeden stopień,
e) oceny bieżące sumujące z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalone są według skali zgodnej z
WSO.
11. Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich
w określonych ocenach osiągnięć uczniów.
a) ocena NIEDOSTATECZNA
Katechizowany:
• wykazuje rażący brak wiadomości programowych,
• wykazuje brak jedności logicznej między wiadomościami,
• 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. podręczni,
• lekceważy przedmiot,
• nieodpowiednio zachowuje się na lekcji,
• wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych,
• opuszcza lekcje religii,
• inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną;
b) 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,
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• posiada problemy ze znajomością pacierza,
• wykazuje poprawny stosunek do religii,
• inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą;
c) 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;
d) ocena DOBRA
Katechizowany:
• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej,
• opanował materiał programowy z religii,
• prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi,
• poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska 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;
e) 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;
f) ocena CELUJĄCA
Katechizowany:
• spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,
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• 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 itp.,
• uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej,
• inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.

XIX. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRAWOSŁAWNEJ
1. Nauczyciel – katecheta zobowiązany jest do systematycznego oceniania różnorodnego typu aktywności
uczniów i odnotowywania tego w dzienniku w ciągu całego roku szkolnego.
2. Ocenie podlegają: aktywność na zajęciach, odpowiedzi ustne, prace domowe, pisemne sprawdziany z
aktualnie przerabianego materiału, prowadzenie zeszytu.
Forma kontroli
aktywność na
zajęciach

Czas
trwania

odpowiedzi
ustne
prace domowe
pisemne
sprawdziany z
aktualnie
przerabianego
materiału
prowadzenie
zeszytu

1
godzina
lekcyjna

Liczba
w okresie
co najmniej 2
raz w okresie

Waga

Podlega ocenie

1

wartość merytoryczna, bieżące postępy
ucznia w procesie uczenia się,
zgłaszanie się do odpowiedzi, kreatywna
praca w grupie

co najmniej 1
raz w okresie
co najmniej 1
raz w okresie
co najmniej 1
raz w okresie

1

co najmniej 2
razy w
okresie

1

zdobyta wiedza podczas zajęć
lekcyjnych
poprawność i treściwość odpowiedzi,
są nieobowiązkowe,
ocenianie według punktacji podawanej
przy każdym sprawdzianie,
przyswajanie treści programowych;
zapowiedziane – zakres materiału do
uzgodnienia, niezapowiedziane - 3
ostatnie lekcje;
systematyczność, staranność i estetyka
prowadzenia notatek z lekcji

2
3

3. Wpływ na ocenę śródroczną i roczną 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.
4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach zgodnych z WSO. Poprawa prac kontrolnych i
sprawdzianów jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami w ciągu trzech tygodni od daty sprawdzianu,
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
5. Uczeń może zgłosić dwa nieprzygotownia do zajęć w ciągu okresu. Kolejne nieprzygotowanie tożsame
jest z oceną niedostateczną.
6. Ocena jest jawną 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 są udostępniane uczniowi lub jego
rodzicom w obecności nauczyciela w czasie konsultacji indywidualnych.
7. Co najmniej miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
nauczyciel katecheta zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego
rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej.
8. 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 WSO.
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9. 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.
10. 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.
11. Pozostałe przepisy dotyczące oceny pracy ucznia nieujęte w PSO reguluje Wewnątrzszkolny System
Oceniania.
12. Kryteria oceniania z katechezy prawosławnej w szkole ponadgimnazjalnej.
KLASA I

CELUJĄCY:
1.
Pismo Święte:
- wyjaśnia pojęcie Objawienia Bożego,
- 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:
- 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 w języku cerkiewnosłowiańskim wybrane modlitwy,
- 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, 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,
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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).
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 dwunastu 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 w języku cerkiewnosłowiańskim wybrane modlitwy.
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,
- 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:
- 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,
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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,
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,
- 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
- 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 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,
- 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 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,
-
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- 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:
- wyjaśnia pojęcie Objawienia Bożego,
- wyjaśnia pojęcia cudu i proroctwa w kontekście Pisma Świętego,
- dokonuje pobieżnego podziału ksiąg Starego i Nowego Testamentu,
- 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,
- 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. Teologia:
- wymienia i analizuje źródła nauki Cerkwi,
- 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,
- 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 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,
- wyjaśnia pojęcie: obraz Boży, podobieństwo, tchnienie życia, czas, Duch Boży,
- dokonuje szczegółowej analizy nauki Cerkwi o aniołach,
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- 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,
- charakteryzuje historię i przyczyny powstania Symbolu Wiary, analizuje poszczególne artykuły,
- szczegółowo analizuje Modlitwę Pańską,
- 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,
- uzasadnia rolę i znaczenie przemiany siebie jako warunku przemiany świata, nawiązując do Ojców
Kościoła i literatury,
- 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).
BARDZO DOBRY:
1. Teologia:
- wymienia i analizuje źródła nauki Cerkwi,
- definiuje pojęcie dogmatu, określa cechy i omawia jego znaczenie w życiu Cerkwi,
- wyjaśnia różnice w dogmatach Cerkwi i innych kościołów chrześcijańskich,
- omawia dogmat o Bogu Jedynym,
- 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,
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- omawia różnice w nauczaniu o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej w Kościele prawosławnym i
rzymskokatolickim,
- 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
- 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.
2. Modlitwy:
- czyta w języku cerkiewnosłowiańskim,
- charakteryzuje historię i przyczyny powstania Symbolu Wiary, analizuje poszczególne artykuły,
- analizuje Modlitwę Pańską,
- 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,
- uzasadnia rolę i znaczenie przemiany siebie jako warunku przemiany świata, nawiązując do Ojców
Kościoła i literatury,
- 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.).
DOBRY:
1. Teologia:
- wymienia źródła nauki Cerkwi,
- definiuje pojęcie dogmatu, określa cechy i omawia jego znaczenie w życiu Kościoła,
- 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,
- 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,
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- 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.
2. Modlitwy:
- czyta w języku cerkiewnosłowiańskim,
- omawia historię i przyczyny powstania Symbolu Wiary, wymienia poszczególne artykuły,
- omawia Modlitwę Pańską,
- omawia modlitwę św. Efrema Syryjczyk.
3. Życie chrześcijanina we współczesnym świecie:
- określa cel powołania człowieka,
- omawia istotę chrześcijańskiego powołania w kontekście przykazań o miłości,
- 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.
DOSTATECZNY:
1. Teologia:
- wymienia źródła nauki Cerkwi,
- wymienia i omawia cechy Istoty Boga,
- wskazuje świadectwa o Trójcy Świętej w Starym i Nowym Testamencie,
- definiuje pojęcie współistotności i równości Osób Trójcy Świętej,
- 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 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,
- omawia Symbol Wiary,
- omawia Modlitwę Pańską,
- 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,
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- uzyskał oceny dostateczne ze sprawdzianów i za prowadzenie zeszytu.
DOPUSZCZAJĄCY:
1. Teologia:
- wymienia źródła nauki Cerkwi,
- definiuje pojęcie dogmatu i omawia jego znaczenie w życiu Kościoła,
- wymienia cechy Istoty Boga,
- definiuje pojęcie współistotności i równości Osób Trójcy Świętej,
- wyjaśnia pojęcie grzechu pierworodnego w kontekście upadku Adama i Ewy.
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,
- wskazuje na pochodzenie i przyczyny powstawania cierpienia,
- omawia stanowisko Cerkwi prawosławnej wobec obrony życia.
4. Inne:
- niechętnie uczestniczy w katechezie,
- opuszcza katechezę bez usprawiedliwienia,
- 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 III
CELUJĄCY:
1. Teologia:
- wymienia i charakteryzuje cechy Cerkwi w oparciu o teksty biblijne, literaturę patrystyczną oraz
katechizm Kościoła prawosławnego,
- omawia i analizuje przymioty Kościoła,
- 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,
- 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,
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- analizuje na wybranych przykładach świętych duchowe doświadczenie człowieka i odnosi je do życia
chrześcijańskiego,
- szczegółowo uzasadnia sposób realizacji ideałów chrześcijańskich we współczesnym świecie,
- 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,
- 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).
BARDZO DOBRY:
1. Teologia:
- wymienia i charakteryzuje cechy Cerkwi w oparciu o teksty biblijne, literaturę patrystyczną oraz
katechizm Kościoła prawosławnego,
- omawia i analizuje przymioty Kościoła,
- 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,
- 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,
- analizuje na wybranych przykładach świętych duchowe doświadczenie człowieka i odnosi je do życia
chrześcijańskiego,
- uzasadnia sposób realizacji ideałów chrześcijańskich we współczesnym świecie,
- 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.
DOBRY:
1. Teologia:
- wymienia cechy Cerkwi w oparciu o teksty biblijne, literaturę patrystyczną,
- omawia przymioty Kościoła,
- 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,
- wyjaśnia istotę i cel małżeństwa,
87

- analizuje treści modlitw wskazujących na istotę fundamentu małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej,
- 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 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.
DOSTATECZNY:
1. Teologia:
- wymienia cechy Cerkwi w oparciu o teksty biblijne,
- omawia przymioty Kościoła,
- 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,
- 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,
- 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,
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 Cerkwi,
- 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.
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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.
4. Inne:
- niechętnie uczestniczy w katechezie.
- opuszcza katechezę bez usprawiedliwienia,
- 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.

XX. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RETORYKI
1. Przedmiotem oceny na lekcjach retoryki będą:
Forma kontroli

Czas
trwania
1 godzina

Liczba
w okresie
co najmniej 1

Waga

Uwagi

3

zależny od
ilości
poleceń,
najczęściej
10-20 minut

co najmniej 1

2

zadanie domowe
obowiązkowe i dodatkowe
(w formie pisemnej i ustnej)

co najmniej 1

1

dotyczy realizowanych treści;
ocenianie według punktacji
podawanej przy każdym
sprawdzianie
zapowiedziana – zakres materiału do
uzgodnienia, niezapowiedziana - 3
ostatnie lekcje; ocenianie według
punktacji podawanej przy każdej
kartkówce
obejmuje materiał aktualnie
realizowany; oceniany jest wkład
samodzielnej pracy oraz jakość
wykonania

wypowiedź ustna
(np. opowiadanie, odpowiedź,
referat, udział w dyskusji,
spontaniczne zabieranie
głosu, wypowiedź
monologowa zainspirowana
tekstem kultury, wzorcowe
czytanie, recytacja);
praca na lekcji,
praca w grupach,
aktywność
ocena bardzo dobra „za
pilność i aktywność”

co najmniej 1

1

ocenia się wartość merytoryczną,
kompozycję, język i styl
wypowiedzi;
ocenia się różne formy uczestnictwa
w lekcji

3

przyznawana wybranym uczniom na
zasadach określonych w Kodeksie Norm

sprawdzian wiadomości
oraz umiejętności

kartkówka

2. Celem oceny jest motywacja i sprawdzenie postępów ucznia w nauce, a kryteria oceniania powinny być
określone w sposób zrozumiały i znany uczniowi.
3. Nauczyciel w trakcie oceniania będzie brał pod uwagę samodzielność pracy, wartość merytoryczną,
wykorzystanie zdobytej na zajęciach wiedzy, poprawność kompozycyjną, stylistyczną i językową
wypowiedzi, sposób przekazu. W pracach pisemnych oceniana będzie również poprawność zapisu. Nie
należy oceniać poglądów i opinii ucznia, zwłaszcza niezgodnych z poglądami nauczyciela.
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4. Ocena dłuższej wypowiedzi ustnej powinna mieć charakter kształtujący, co oznacza, że uczeń powinien
otrzymać recenzję swojej pracy, z której dowie się, jakie są mocne i słabe strony jego wypowiedzi, w
jaki sposób może poprawić braki. Rolę recenzentów mogą pełnić również uczniowie, a nauczyciel
powinien dbać o obiektywność, sprawiedliwość i rzetelność ocen.
5. Stopień opanowania wiedzy i umiejętności oceniany jest za pomocą tradycyjnej sześciostopniowej skali
ocen:
a) ocena niedostateczna
Uczeń ma duże braki w zakresie podstawowej wiedzy, nie rozumie prostych poleceń. Nie potrafi
udzielić odpowiedzi nawet przy pomocy nauczyciela. Nie jest aktywny na zajęciach, nie
wykonuje poleceń nauczyciela, np. prac domowych. Popełnia rażące błędy językowe.
b) ocena dopuszczająca
Uczeń ma duże braki w wiedzy, nie wykazuje aktywności na lekcjach, przy pomocy nauczyciela
wykonuje proste polecenia, często nie jest przygotowany do zajęć. Ma bardzo niską świadomość
językową.
c) ocena dostateczna
Uczeń posiada podstawowe wiadomości i umiejętności, nie potrafi jednak łączyć zagadnień w
logiczne ciągi, wyciągać wniosków, argumentować i dokonywać ujęć problemowych.
Podejmuje próby wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela. Rzadko przejawia
aktywność na lekcjach, posługuje się w miarę poprawną polszczyzną.
d) ocena dobra
Uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Potrafi samodzielnie wykonywać zadania. Potrafi
dostrzec zależności przyczynowo-skutkowe, wnioskować, argumentować, jest zdolny do
świadomej refleksji nad językiem, posługuje się poprawną polszczyzną, potrafi zbudować
spójną, logiczną wypowiedź, jest aktywny na lekcjach.
e) ocena bardzo dobra
Uczeń w stopniu zadowalającym korzysta z posiadanej wiedzy teoretycznej, samodzielnie
rozwiązuje problemy. Wykorzystuje różne źródła informacji i wiedzę z różnych dziedzin.
Wykazuje dużą aktywność na lekcjach. Chętnie wykonuje prace dodatkowe. Sprawnie posługuje
się językiem ojczystym, analizuje i interpretuje różne teksty kultury, ma świadomość
stosowanych w nich środków stylistycznych, językowych, kompozycyjnych. Buduje ciekawe,
spójne, logiczne wypowiedzi.
f) ocena celująca
Uczeń wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami, samodzielnie, korzystając z różnych źródeł
poszukuje materiałów naukowych i wykorzystuje je do samokształcenia. Ma twórczy stosunek
do rzeczywistości, jest obowiązkowy, odpowiedzialny.
6. Punktację sprawdzianów i kartkówek ustala nauczyciel. Zapoznaje z nią uczniów przy omawianiu
sprawdzonych prac.
7. Oceniane formy pracy z wagą 3 oraz 2 (dotyczy również zapowiedzianych kartkówek) są obowiązkowe
dla każdego ucznia.
8. 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.
9. 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.
10. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie i uczniowie poprawiający sprawdzian piszą go w jednym
terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w trakcie zajęć lekcyjnych lub poza lekcjami.
11. W przypadku braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i ma obowiązek odrobienia
jej na najbliższe zajęcia oraz przedstawienia jej nauczycielowi.
12. Prace domowe (w formie pisemnej i ustnej) oceniane są u wybranych uczniów tak, aby każdy otrzymał
przynajmniej jedną ocenę w okresie.
13. Uczniowie mogą raz w okresie zgłosić nieprzygotowanie (z wyjątkiem zapowiedzianych kartkówek,
sprawdzianów i prac długoterminowych). Zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji.
14. Termin, sposób oraz formy uzyskiwania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana są ustalane
indywidualnie dla każdego ucznia. Formy poprawy oceny, jak również zakres sprawdzanych
90

wiadomości i umiejętności zależą od uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych i mają one
potwierdzić przyrost wiedzy oraz umiejętności.

XXI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O KULTURZE
1. Obszary aktywności podlegające ocenianiu.
rodzaj
oceny/
waga
oceny

A
(x3)

B
(x2)

obszar
aktywności

częstotliwość
oceniania

uwagi oraz
informacje dodatkowe

1. sprawdzian
wiadomości lub
2. test

przynajmniej
1 raz w okresie

• sprawdzian wiadomości obejmuje wiedzę dotyczącą poszczególnych
dziedzin szeroko pojętej wiedzy o kulturze;
• sprawdzian wiadomości/test są zapowiedziane z 1-tygodniowym
wyprzedzeniem i wpisane do dziennika internetowego;
• sprawdzone prace pisemne są udostępnione do wglądu uczniowi i są
przechowywane przez nauczyciela;
• o czasie na udzielenie odpowiedzi w sprawdzianie / teście decyduje
nauczyciel i informuje o tym uczniów;
• uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie 1 tygodnia od
daty otrzymania sprawdzianu / testu; poprawa jest dobrowolna;
• podczas oceniania obowiązuje zakres procentowy, który jest zgodny z
WSO;
• poprawa odbywa się w trakcie zajęć lekcyjnych lub w terminie
zaproponowanym przez nauczyciela;
• wobec uczniów nieobecnych na sprawdzianach stosuje się
postępowanie opisane w § 5 p. 6-9 WSO;
• w przypadku pracy niesamodzielnej podczas sprawdzianu /testu uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy;
• nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie sprawdzianu / testu od daty
ich przeprowadzenia;

3. aktywne
uczestniczenie w
życiu
kulturalnym

podczas całego
roku szkolnego

• dotyczy uczniów, którzy w ciągu całego roku szkolnego dodatkowo
rozwijali swoje zainteresowania np. w szkole muzycznej, szkole
tańca, uczestniczyli w zajęciach teatralnych, plastycznych, chóralnych,
grali na instrumentach w różnego typu zespołach;

4. udział w
konkursach /
występach
szkolnych
5. kartkówka

dowolna ilość
razy w ciągu
całego roku
szkolnego
przynajmniej
1 raz w okresie

• za udział ucznia w konkursach / występach szkolnych nauczyciel
wstawia ocenę cząstkową - celującą;

6. praca
plastyczna

• kartkówka jest zapowiedziana z 1-tygodniowym wyprzedzeniem i
wpisana w dzienniku internetowym;
• w przypadku kartkówek zakres materiału obejmuje nie więcej niż 3
ostatnie tematy;
• nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie kartkówki od daty jej
przeprowadzenia;
• praca plastyczna (forma wypowiedzi artystycznej) jest obowiązkowa;
temat pracy nauczyciel wcześniej uzgadnia z uczniami; praca może
być wykonana dowolną techniką; podczas oceniania pracy, nauczyciel
na pierwszym miejscu zwraca uwagę na ciekawy pomysł i estetykę
wykonania, na rodzaj użytego materiału oraz wkład pracy włożony w
jej wykonanie (praca wykonana kredką ołówkową nie jest wysoko
oceniana);
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B
(x2)

C
(x1)

7. prace
projektowe

1 raz w okresie

• prace projektowe są długoterminowe i dla chętnych uczniów;
obejmują napisanie np. recenzji z koncertu muzycznego,
przedstawienia teatralnego, tanecznego, wystawy plastycznej,
fotograficznej, wykonanie plakatu, gazetki, ozdoby
bożonarodzeniowej czy wielkanocnej;
• termin oddania pracy jest uzgadniany indywidualnie z nauczycielem;

8. praca domowa

minimum 3 razy w
okresie

• nie ma możliwości poprawy żadnej oceny z całego obszaru
aktywności z grupy C;
• formy prezentacji pracy domowej: pisemna – drukowana;
• formy pracy na lekcjach to: praca w grupach, praca indywidualna;
• prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe,
• notatki podawane na lekcji powinny być zapisywane w zeszycie
przedmiotowym, a zeszyt ma być uzupełniany samodzielnie przez
ucznia.
przyznawana wybranym uczniom według zasad określonych w
Kodeksie Norm

9. praca na
lekcji
10. prowadzenie
zeszytu

x3

Ocena bardzo
dobra „za
pilność i
aktywność”

przynajmniej 1
raz w okresie

2. Obszary aktywności podlegające ocenianiu – informacje dodatkowe:
a) nauczyciel uwzględnia 1 ‘nieprzygotowanie’ w okresie zgłoszone na samym początku lekcji.
‘Nieprzygotowanie’, które nie zostały wykorzystane w danym okresie nie mogą być
wykorzystanie w kolejnym; powodem zgłoszenia nieprzygotowania może być: brak pracy
domowej, zeszytu; nieprzygotowanie nie obejmuje: zapowiedzianych sprawdzianów/testów,
kartkówek oraz wszelkich innych zapowiedzianych form kontroli ucznia; za każde
nieprzygotowanie powyżej ustalonego limitu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 1.
b) każdy uczeń, aby otrzymać ocenę śródroczną/roczną powinien zdobyć przynajmniej jedną z
następujących ocen:
• sprawdzianu wiadomości/ testu,
• pracy plastycznej,
• kartkówki.
3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
a) ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającym nauczycielowi, uczniom i ich
rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawie wobec przedmiotu; informowanie
rodziców o ocenach dokonywane jest poprzez:
• wpis ocen do dziennika internetowego,
• poinformowanie rodziców przez wychowawcę;
b) ocena śródroczna i roczna odzwierciedla postawę ucznia wobec przedmiotu, osiągnięcia pewnych
umiejętności, możliwości ucznia i poziom zdobytej wiedzy w danym okresie.
c) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych
programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:
• wykazuje zainteresowanie sztuką, poprzez angażowanie się w przedsięwzięcia kulturalne na
terenie szkoły i poza nią,
• ujawnia indywidualne zdolności artystyczne i potrafi udokumentować swoją pozaszkolną
aktywność artystyczną,
• prowadzi i popularyzuje własną twórczość oraz określa jej charakter
• wykonuje różnego rodzaju prace plastyczne związane z przedmiotem,
• bierze udział w koncertach, przedstawieniach muzycznych, tanecznych, teatralnych,
wystawach plastycznych,
• uczestniczy w konkursach;
d) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim
stopniu oraz:
• w wypowiedziach ustnych i pisemnych wyczerpująco odpowiada na dany temat, stosując
terminy i pojęcia właściwe poszczególnym dziedzinom sztuki,
• potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych,
• uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,
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e)

f)

g)

h)

• w wypowiedzi artystycznej bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonego zadania;
ocenę dobrą: otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim,
a także:
• zwykle pracuje systematycznie i efektywnie,
• w wypowiedziach ustnych i pisemnych niewłaściwie stosuje niektóre pojęcia z terminologii
przedmiotu,
• uzyskuje najczęściej dobre oceny cząstkowe,
• w wypowiedzi artystycznej odpowiednio wywiązuje się z powierzonych zadań;
ocenę dostateczną: otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu
poprawnym, a także:
• nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,
• w wypowiedziach ustnych i pisemnych brak uporządkowania, występuje fragmentaryczna
zgodność z tematem, niewłaściwie stosuje terminologię przedmiotu,
• uzyskuje najczęściej dostateczne oceny cząstkowe,
• w wypowiedzi artystycznej czasami wywiązuje się z powierzonych zadań; ocena ta nie wynika
z braku uzdolnień ucznia, ale z niechęci podjęcia trudu prawidłowo wykonanej pracy;
ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie
elementarnym, a także:
• nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,
• w wypowiedziach ustnych i pisemnych pojedyncze elementy wiedzy dobrane są chaotycznie i
przypadkowo,
• w wypowiedzi artystycznej brak chęci wykonania pracy; ocena ta nie wynika z braku
uzdolnień ucznia, ale z niechęci podjęcia trudu prawidłowo wykonanej pracy;
ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował
materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania, a także:
• nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
• nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swej oceny; ocena ta nie wynika z pewnych
niemożliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy.

XXII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
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 lub 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 wpisuje w dzienniku
elektronicznym.
• ocena „za pilność i aktywność”.
c) jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, powinien go napisać w terminie i w formie
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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) nie przewiduje się poprawiania kartkówek,
f) nauczyciel przerywa sprawdzian lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że
zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy,
g) 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,
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.
2. Narzędzia, waga i częstotliwość pomiaru osiągnięć uczniów.
Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o obowiązkowych formach sprawdzania
osiągnięć uczniów.
Lp.
1.

2.

Narzędzia i formy pomiaru
Sprawdzian i pisemna praca
uczniowska
(np. praca kontrolna, sprawdzian
podsumowujący, sprawdzian dyrektorski
i inne)
Matura próbna
(dotyczy klas drugich i trzecich)

Waga

W zależności od zrealizowanego materiału i profilu
klasy.
Forma obowiązkowa. Minimum 2 oceny w okresie
(poziom rozszerzony) lub 1 ocena (poziom
podstawowy).
W zależności od potrzeb (tylko na poziomie
rozszerzonym).
W zależności od zrealizowanego materiału oraz
potrzeb. Minimum 2 oceny w okresie (poziom
rozszerzony) lub 1 ocena w okresie ( poziom
podstawowy).

3
3

3.

4.

5.

Kartkówka

2

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

Ocena za „pilność i aktywność”

3

Częstotliwość

W zależności od potrzeb i realizowanego materiału,
na bieżąco.

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 z wiedzy o społeczeństwie oceniane są następujące obszary aktywności uczniów:
a) znajomość faktów i procesów politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych,
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b) rozumienie faktów i procesów politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych,
c) rozwiązywanie zadań maturalnych z zastosowaniem poznanych informacji,
d) posługiwanie się terminologia społeczna, polityczną i gospodarczą,
e) analizowanie rożnego rodzaju (typu) tekstów źródłowych,
f) stosowanie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin,
g) prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach,
h) 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
zdjęć, filmowanie, korzystanie z Internetu i inne czynności bez zgody nauczyciela mogą
skutkować wstawieniem oceny niedostatecznej i obniżeniem oceny za zachowanie,
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 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.
b) ocena bardzo dobra (5)
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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.
c) 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.
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, w sposób przeciętny posługuje się wymagana terminologią, samodzielnie
interpretuje łatwe źródła, buduje krótką narrację historyczną.
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,
uczeń w minimalnym stopniu posługuje się wymaganą terminologią, 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; kompletna nieznajomość wymaganej podstawa programowa terminologii, odznacza się
brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością na lekcji.

XXIII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego.
Ocenę z wychowania fizycznego śródroczną i końcową 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.
2. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
a) 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 po to by wyniki były lepsze,
b) sprawdziany motoryczności – ocenianie według limitów czasowych uzyskanych w próbach
sprawności oraz testach z uwzględnieniem postępów, jakie uczeń uczynił w toku nauki,
c) praca na lekcji – szczególna obserwacja i ocena aktywności,
d) przygotowanie do lekcji (strój sportowy) – zezwala się na jednorazowy brak stroju w okresie;
uczniowie, którzy zawsze ćwiczą na lekcjach wykazali się 100% obecnością na koniec okresu,
bądź całego roku szkolnego otrzymują ocenę dobry bez względu na poziom sprawności,
e) dyscyplina na lekcji – podporządkowanie się poleceniom nauczyciela, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa,
f) wiadomości – sprawdzanie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym i teoretycznym,
prowadzenie rozgrzewki lub innych fragmentów zajęć oraz sędziowania,
g) stosunek do przedmiotu – wysiłek jaki uczeń włożył w to, by jego wyniki w stosunku do swoich
możliwości były bardzo wysokie, premiowane są oceną bardzo dobrą.
Lp.
1
2
3

Forma oceniania

Sprawdziany z umiejętności
Sprawdziany motoryczności
Przygotowanie do zajęć
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Ilość w okresie

Waga

co najmniej 1 raz
co najmniej 1 raz
co najmniej 1 raz

3
3
1

4
5
6

Aktywność
Sprawdziany wiadomości z kultury fizycznej
i zdrowego stylu życia
Ocena bardzo dobra „za pilność i
aktywność”

co najmniej 1 raz
co najmniej 1 raz

3
2
3

przyznawana wybranym uczniom
według zasad określonych w
Kodeksie Norm

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywalna rocznej oceny klasyfikacyjnej.
Po wcześniejszej analizie frekwencji i postawy ucznia nauczyciel wyznacza termin na poprawienie wyników
testów lub sprawdzianów.
4. Kryteria oceniania z wychowania fizycznego:
a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;
aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły i poza nią; zdobywa dla szkoły punktowane
miejsca w zawodach; umiejętności ruchowe wykonuje bardzo dobrze 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 promuje; zawsze posiada strój sportowy,
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie
bardzo dobrym; potrafi opracować i zrealizować własny program aktywności ruchowej 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; potrafi ocenić stopień ryzyka
związany z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych, zażywaniem środków dopingujących;
potrafi wymienić choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedoborem ruchu; na lekcjach jest
koleżeński, zdyscyplinowany, ambitny; kieruje się zasadą „fair-play”; co najwyżej raz nie posiadał
stroju sportowego,
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach
wychowania fizycznego; prawidłowo diagnozuje swoją sprawność fizyczną, potrafi określić
mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej; prawidłowo ocenia reakcje własnego organizmu
na wysiłek fizyczny o różnej intensywności; potrafi wyjaśnić dlaczego zdrowie jest wartością dla
każdego człowieka oraz na czym polega dbałość o zdrowie; dysponuje stałym, dość dobrym
poziomem sprawności ruchowej, ćwiczenia wykonuje prawidłowo, z małymi błędami
technicznymi; doskonali sprawność fizyczną, czyni stałe postępy i stara się opanować podstawowe
wiadomości określone programem; jest obecny na wszystkich sprawdzianach; uczestniczy w życiu
sportowym szkoły,
d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: jest niesystematyczny; co najmniej trzy razy nie
posiadał stroju sportowego; 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; wykonuje sprawdziany na ocenę dostateczną,
e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: co najmniej sześć razy nie posiadał stroju
sportowego; wykazuje bardzo duże braki w zakresie wiadomości z kultury fizycznej; nie potrafi
wykonać prostych zadań związanych z samooceną; nie jest pilny i wykazuje bardzo słabe postępy
w usprawnianiu się; na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie
wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń,
f) 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.
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