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Podstawa prawna
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61, poz. 624 z późn, zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)
• Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
1. Przedmiotem oceny ucznia są:
 wiadomości,
 umiejętności,
 przygotowanie do zajęć,
 aktywność,
 podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy,
 frekwencja według ogólnie przyjętych zasad klasyfikowania,
 udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
2. Formy oceniania wiedzy i umiejętności:
 pisemne prace – w tym klasowe (sprawdziany, testy kontrolne, kartkówki),
 pisemne prace klasowe typu maturalnego,
 wypowiedź ustna,
 praca domowa,
 opracowanie przebiegu ćwiczeń praktycznych oraz ich rezultatów,
 aktywność na lekcji,
 rozwiązywanie zadań maturalnych,
 analiza danych naukowych i ich opracowanie pisemne,
 przygotowanie pisemnych prac badawczych na konkursy i olimpiady
przedmiotowe,
 przygotowanie monografii, prezentacji multimedialnych,
 quizy i turnieje.
3. W ocenie pisemnych prac klasowych typu maturalnego ustala się procentowy
wskaźnik przeliczania punktacji prac na daną ocenę w sposób następujący:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

96 % - 100 % punktów – celujący (6)
85 % - 95 % punktów – bardzo dobry (5)
71 % - 84 % punktów – dobry (4)
56 % - 70 % punktów – dostateczny (3)
40 % - 55 % punktów – dopuszczający (2)
0 % - 39 % punktów – niedostateczny (1)

4. Pozostałe zasady oceny osiągnięć uczniów zawarte są w Statucie I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckie w Chełmie.
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EDUKACJA
DLA BEZPIECZEŃSTWA
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Podstawa prawna
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)
 Podstawa programowa z edukacji dla bezpieczeństwa, IV etap edukacyjny
 Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Program nauczania
Wymagania szczegółowe zawarte są w Programie nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
,,Odkrywamy na nowo” dla szkoły ponadgimnazjalnej, autorzy: M. Goniewicz, A. Nowak
–Kowal, Z. Smutek

1. Obszary aktywności uczniów
Na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa ocenie podlegają następujące obszary
aktywności uczniów:
 umiejętność swobodnego formułowania zdań,
 rozwiązywanie problemów,
 poprawność posługiwania się pojęciami charakterystycznymi dla edukacji dla
bezpieczeństwa (ze zrozumieniem),
 rzeczowość wypowiedzi,
 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,
 aktywność na lekcji,
 praca w grupach.
 wkład pracy ucznia.

2. Cele edukacyjne
a) Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego i
skutecznego działania i współdziałania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa,
zdrowia, życia, mienia i środowiska.
b) Przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym i
społecznym.
c) Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach
zagrożenia zdrowia i życia człowieka.
d) Kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie
młodzieży do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z
obronnością kraju.
e) Rozwijanie umiejętności komunikowania się, pracy w grupie.
f) Kształcenie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
3. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
a) Odpowiedź ustna – kilka razy w semestrze, obejmuje znajomość materiału z
trzech ostatnich lekcji; w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu.
Odpowiedź oceniana jest pod względem rzeczowości, prezentowania wypowiedzi
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i posługiwania się językiem przedmiotu, stosowania odpowiedniej argumentacji
podczas dyskusji.
b) Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i nie wymaga
wcześniejszego zapowiadania.
c) Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześnie partii materiału lub
działu, zapowiadany z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
d) Ocena pracy wykonanej przez ucznia - np. praca w grupach.
e) Udział w zawodach.
f) Aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi pięć
punktów, gdy uzyska ich mniej, na końcu semestru zostają one zamienione
odpowiednio – przy czterech plusach na ocenę dobrą, a przy trzech na dostateczną.
g) Prace dodatkowe – schematy, plansze, wykresy, rysunki, krzyżówki, diagramy.
W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczania punktacji
pracy na daną ocenę zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły.
4. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej
a) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.
b) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze
sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem.
c) Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na
podstawie ocen cząstkowych, przy czym ocena semestralna i końcowa nie jest
średnią arytmetyczną poszczególnych ocen uzyskanych w semestrze;
5. Sposoby informowania uczniów
Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowymi
Zasadami Oceniania. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim
uczniom. Wszystkie oceny, oparte o opracowane kryteria, są jawne zarówno dla
ucznia jak i jego rodziców. Sprawdziany są przechowywane w szkole do końca
danego roku szkolnego.

6. Kryteria dla danej oceny
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą.
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:
 częściowo rozumieć polecenia i instrukcje,
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 zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego
działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarzać,
 poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska,
urządzenia itp.,
 wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia;
 współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych,
 ze sprawdzianów testowych otrzymywać 45-58 % punktów możliwych do
uzyskania.
Na ocenę dostateczną uczeń powinien:
 rozumieć polecenia i instrukcje,
 zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i
samodzielnie je prezentować,
 rozumieć omawiane zagadnienia,
 dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk,
 znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie
lub z pomocą nauczyciela zastosować,
 samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne,
 samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
 aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych,
 ze sprawdzianów testowych otrzymać 59-75 % punktów możliwych do uzyskania.
Na ocenę dobrą uczeń powinien:
 rozumieć polecenia i instrukcje,
 znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w
sposób logiczny i spójny ją prezentować,
 rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym,
 uogólniać i formułować wnioski,
 aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
 poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania,
 samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
 wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką,
 ze sprawdzianów testowych otrzymać 76-89 % punktów możliwych do uzyskania.
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę dobrą
i ponadto:
 mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających,
 umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je
selekcjonować,
 właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać
problemy,
 kierować pracą zespołu rówieśników,
 ze sprawdzianów testowych otrzymać 90-100 % punktów możliwych do
uzyskania,
 uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać
wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym.
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Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo
dobrą i ponadto:
 wykazywać
szczególne
zainteresowanie
przedmiotem
i
literaturą
popularnonaukową,
 ze sprawdzianów testowych otrzymać ponad 100 % punktów możliwych do
uzyskania + zadanie dodatkowe,
 uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać
wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę,
 podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole)
znacznie wykraczających poza podstawę programową.
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FIZYKA
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Podstawa prawna
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)
 Podstawa programowa FIZYKA I ASTRONOMIA – IV etap edukacyjny
 Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
1. Formy aktywności uczniów na lekcjach matematyki
 prace pisemne:
- praca klasowa – obejmująca zakres materiału maksymalnie jednego działu
programowego i trwająca 1 - 2 godziny lekcyjne,
- praca pisemna typu maturalnego obejmująca materiał co najmniej dwóch
działów programowych i trwająca co najmniej godzinę lekcyjną,
- kartkówka - obejmująca wiadomości z maksymalnie trzech ostatnich lekcji i
trwająca 5 – 15 minut,
 odpowiedzi ustne:
- obejmujące wiadomości z trzech ostatnich lekcji,
- prezentacja rozwiązania zadania,
- dyskusja nad rozwiązaniem problemu w czasie lekcji,
 zadania domowe,
 prezentacja pracy w grupie.
2. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne zawarte zostały w
planach wynikowych programu nauczania: FIZYKA I ASTRONOMIA w liceach i
technikach, zakres podstawowy i zakres rozszerzony (autorzy: Maria Fiałkowska,
Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach)
3. Wskaźniki przeliczania punktacji na stopnie
Procentowe wskaźniki przeliczania punktacji pracy na poszczególne stopnie szkolne,
dotyczące prac klasowych i kartkówek, znajdują się w statucie szkoły.
W ocenie prac pisemnych typu maturalnego stosuje się następującą zasadę:
0 % - 29 % pkt – ocena niedostateczna
30 % - 50 % - ocena dopuszczająca
51 % - 74 % - ocena dostateczna
75 % - 89 % - ocena dobra
90% - 99 % - ocena bardzo dobra
100 % - ocena celująca
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Podstawa prawna
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)
 Podstawa programowa z historii, IV etap edukacyjny
 Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
Program nauczania
Wymagania szczegółowe zawarte są w programach nauczania historii
 ,,Poznać przeszłość” dla szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie podstawowym,
autor: Marek Jekel,
 ,,Zrozumieć przeszłość” dla szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie rozszerzonym,
autor: Robert Śniegocki.
1. Obszary aktywności uczniów:
 umiejętność swobodnego formułowania zdań,
 kształtowanie języka charakterystycznego dla historii,
 rozwiązywanie problemów,
 poprawność posługiwania się pojęciami historycznymi (ze zrozumieniem),
 rzeczowość wypowiedzi,
 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,
 aktywność na lekcji,
 praca w grupach,
 wkład pracy ucznia.
2. Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez następujące formy
aktywności:
a. wypowiedzi pisemne w formie:


-

-

-

pisemnych prac klasowych (sprawdzianów jednogodzinnych)
Zapowiadane są one z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i
odnotowane w dzienniku lekcyjnym danej klasy.
Sprawdzoną i ocenioną pracę uczeń otrzymuje do wglądu najpóźniej po
upływie 2 tygodni od daty pisania pracy - w sytuacjach losowych termin
oddania prac może być wydłużony.
W wyjątkowych sytuacjach losowych termin zaliczenia pracy przez ucznia, po
wcześniejszym uzgodnieniu, może być przez nauczyciela przesunięty.
W razie przełożenia sprawdzianu na prośbę uczniów, w uzasadnionych przez
nich okolicznościach, termin pisania sprawdzianu przypada na kolejnej lekcji.
Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i następuje wtedy, gdy uczeń
otrzymał ocenę niedostateczną lub na prośbę ucznia. Uczeń pisze ją tylko
raz w terminie nie później niż 2 tygodnie od oddania prac.
w przypadku niepisania przez ucznia pracy klasowej (usprawiedliwiona
nieobecność w szkole) lub gdy uczeń w uzasadnionym przypadku został
zwolniony przez nauczyciela z pisania pracy, uczeń ma obowiązek zaliczenia
danej partii materiału w formie pisemnej lub ustnej (umowa z nauczycielem) w
ciągu dwóch tygodni od daty pisania przez klasę danej pracy klasowej.
Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne ze wstawieniem oceny
niedostatecznej bieżącej.
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-

Nieobecność nieusprawiedliwiona w czasie pisania pracy klasowej powoduje
wystawienie oceny niedostatecznej z danej pracy.

 tzw. kartkówek (10 – 20 minut): mogą obejmować materiał maksymalnie
trzech ostatnich tematów, mogą być przeprowadzane bez uprzedzenia.
Sprawdzone i ocenione prace uczniowie otrzymują najpóźniej po upływie
tygodnia od daty pisania. Kartkówki nie podlegają poprawie i nie są zaliczane
przez ucznia w przypadku niepisania.
 prac długoterminowych.
 prac projektowych.
 prac domowych.
Uczeń może raz w semestrze zapomnieć odrobić pracę domową - nieodrobienie
pracy domowej powinno być zgłoszone nauczycielowi przed lekcją, uczeń ma obowiązek
uzupełnienia pracy domowej i przedstawienia jej na najbliższych zajęciach.
Niedopełnienie tego obowiązku równać się będzie wystawieniu oceny niedostatecznej
bieżącej.
Pisemne prace klasowe, sprawdziany krótkie i inne prace pisemne, poprawione
przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od daty pisania, dawane będą uczniom do
wglądu na lekcji i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca danego roku
szkolnego. Rodzic (prawny opiekun) może zapoznać się z pracą pisemną ucznia,
udostępnioną mu przez nauczyciela, w szkole.
ucznia na lekcjach bieżących, powtórzeniowych i
syntetyzujących, sprawdzające wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia
związków liniowych i synchronistycznych, wnioskowania, porównywania,
dostrzegania, analogii historycznych i związków między teraźniejszością a
przeszłością. Uczeń może być zapytany przez nauczyciela z trzech ostatnich
tematów bez względu na liczbę godzin historii tygodniowo.
Praca w grupach.
Aktywność (udział w lekcji).
Wkład pracy ucznia.
Znajomość i umiejętność posługiwania się mapą.

b. wypowiedzi ustne

c.
d.
e.
f.

Przygotowanie do lekcji: uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją
nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to prac klasowych, lekcji powtórzeniowych oraz
zajęć, na których wystawiana jest ocena semestralna/roczna klasyfikacyjna),
uwzględniając tygodniową liczbę godzin przeznaczoną na realizację danego przedmiotu:
 jedno nieprzygotowanie w semestrze w przypadku realizacji przedmiotu w
ciągu 1 – 2 godzin w tygodniu,
 dwa nieprzygotowania w semestrze w przypadku realizacji przedmiotu w
ciągu większej niż dwie godziny w tygodniu.
g. Aktywność pozalekcyjna ucznia: laureat
lub finalista ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
3. Nauczyciel dostarcza uczniom oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym)
informacji zwrotnej w formie ustnej lub - na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) - pisemnej o:
 jakości pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,
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 skuteczności wybranych metod uczenia się,
 poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych,
 wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,
 postępach w nauce,
 szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 zachowaniu ucznia.
4. Ustala się następującą hierarchię ocen z historii:
1. sprawdziany godzinne,
2. odpowiedź ucznia,
3. kartkówki,
4. aktywność: na lekcji i pozalekcyjna,
5. praca w grupach,
6. praca domowa.
5. Inne postanowienia
1. W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń może być zwolniony z pisania pracy
klasowej, sprawdzianu lub z odpowiedzi ustnej - decyzję podejmuje nauczyciel na
prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna).
2. Jeżeli w czasie sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej uczeń korzysta z tzw. ściągi lub
podpowiedzi, a zostanie to stwierdzone przez nauczyciela (np. znalezienie ściągi u
ucznia), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy tej oceny.
3. Obowiązkowo na każdej lekcji uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i
podręcznik.
W razie ich braku nauczyciel może wstawić ocenę
niedostateczną bieżącą.
4. Ocena roczna klasyfikacyjna uwzględnia osiągnięcia ucznia z obu semestrów.
6.Na lekcjach historii stosowana
śródrocznych i rocznych:
 celujący
 bardzo dobry
 dobry
 dostateczny
 dopuszczający
 niedostateczny

jest następująca skala ocen klasyfikacyjnych
cel.
bdb.
db.
dst.
dop.
ndst.

-

6
5
4
3
2
1

Dopuszcza się wystawianie bieżących ocen cząstkowych z plusami i minusami.
7.Ustala się następujący sposób sprawdzania pisemnych prac klasowych uczniów
W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczania punktacji
pracy na daną ocenę.
 w przypadku prac klasowych:
a) 0 % - 44 % punktów - niedostateczny (1)
b) 45 % - 58 % punktów - dopuszczający (2)
c) 59 % - 75 % punktów - dostateczny (3)
d) 76 % - 89 % punktów - dobry (4)
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e) 90 % - 99 % punktów - bardzo dobry (5)
f) 100 % punktów - celujący (6)


w przypadku kartkówek:

a) 0 % - 49 % punktów - niedostateczny (1)
b) 50 % - 59 % punktów - dopuszczający (2)
c) 60 % - 74 % punktów - dostateczny (3)
d) 75 % - 89 % punktów - dobry (4)
e) 90 % - 100 % punktów - bardzo dobry (5)
g) 100 % punktów + zadanie dodatkowe – celujący (6)
 prac typu maturalnego:
a) 0 %-29 % - niedostateczny (1)
b) 30 %-50 % - dopuszczający (2)
c) 51 %-74 % - dostateczny (3)
d) 75 %-89 % - dobry (4)
e) 90 %-100 % - bardzo dobry (5)


Nauczyciel może dodać do oceny „+” przy górnej lub „-” przy dolnej granicy
procentowej.

8. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z historii oraz dostosowanie wymagań i procedury odwoławcze
zawarte są w statucie szkoły
9. Standardy oceniania wypowiedzi ustnych
niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
• nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy
jego pomocy,
dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
• udziela odpowiedzi na pytania i wykazuje podstawowe umiejętności o
niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.
dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
• zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i umiejscawia najważniejsze
wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni,
• dokonuje analizy podstawowych tekstów źródłowych,
• pracuje z mapą,
• wykazuje się myśleniem przyczynowo – skutkowym na wybranym
przykładzie,
• tylko częściowo wykazuje się samodzielnością.
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dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wymagania podstawowe i dodatkowo: potrafi samodzielnie
rozwiązywać problemy, prawidłowo formułuje wnioski, wykazuje się dobrą
znajomością mapy historycznej.
bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wymagania podstawowe i dodatkowo: prawidłowo interpretuje procesy
historyczne, samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania,
zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach, rozwiązuje samodzielnie
zadania problemowe.
10. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu
Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry”,
 aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym.,
 samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji; jest inicjatorem
rozwiązywania problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej,
 potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji i w oparciu o nie
rozszerzyć swą wiedzę historyczną,
 potrafi uporządkować zebrany materiał, przechowywać go i wykorzystywać,
 potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych,
 zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się
kategoriami historycznymi (myślenie przyczynowo – skutkowe),
 wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją,
 biegle posługuje się mapą, szkicem, planem sytuacyjnym,
 uczestniczy w konkursach, olimpiadach historycznych i osiąga sukcesy na
szczeblu wojewódzkim albo krajowym,
 posiada szeroką wiedzę i potwierdza ją w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
 biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązać nowy problem.
Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela,
 aktywnie uczestniczy w lekcji,
 postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny,
 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem
nauczania,
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
nowych sytuacjach,
 biegle posługuje się mapą, szkicem, planem sytuacyjnym,
 dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,
 poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami,
 potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie
wykorzystywać,
 uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach
przedmiotowych,
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opanował pełny zakres wiedzy określony programem nauczania.

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 aktywnie uczestniczy w lekcji,
 potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji,
 postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub - w przypadku zadań
trudniejszych - pod kierunkiem nauczyciela,
 aktywnie uczestniczy w lekcji,
 dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,
 umie dobrze posługiwać się mapą historyczną, szkicem, planem sytuacyjnym,
 posługuje się poznanymi pojęciami historycznymi,
 podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym,
 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
klasie w stopniu przekraczającym wymagania podstawowe.
Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 podejmuje się samodzielnego wykonania prac o średnim stopniu trudności.
 posługuje się mapą historyczną, szkicem, planem sytuacyjnym.
 wykazuje znajomość pojęć historycznych.
 w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.
 Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych.
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 posiada luki w wiadomościach, jednak po korekcie nauczyciela potrafi wykonać
polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych w programie,
szeregowania wydarzeń w ciągach chronologicznych, dostrzegania związków
między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą, rozróżniania podstawowych
typów źródeł informacji historycznej, rozumienia prostego tekstu źródłowego,
 włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela,
 jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu,
 potrafi przy dużej pomocy nauczyciela odtworzyć efekty pracy kolegów i
odwzorować zaprezentowane przez innych elementy wiedzy,
 potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaśnić znaczenie prostych pojęć,
 dysponuje niepełną, fragmentaryczną wiedzą określoną programem nauczania.
Poważne braki w obszarze wiedzy historycznej nie przekreślają możliwości
dalszej nauki, uczeń może je usunąć w dłuższym okresie.
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń
wymagających zastosowania treści faktów historycznych, elementarnych pojęć i
prostych umiejętności,
 nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowanego na lekcji materiału
historycznego,
 nie rozumie prostych związków między faktami historycznymi, a także ich
przyczyn i skutków,
 nie zna podstawowych pojęć,
 odmawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych
przez grupę,
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swoją postawą uniemożliwia pracę innym,
braki wiedzy są na tyle duże, iż nie rokują one nadziei na ich usunięcie, nawet w
dłuższym okresie przy pomocy nauczyciela.
wyraźny brak zainteresowania przedmiotem. Nie zna podstawowych pojęć
historycznych. Braki uniemożliwiają uczniowi kontynuację nauki.

11. Elementy oceny /wpływ na ocenę
 zawartość merytoryczna /znajomość faktografii/ - 40 %,
 sposób argumentacji - 25%
 stosowanie terminologii historycznej – 25 %
 sposób prezentacji - 10 %.
12. Aktywność na lekcjach
 Jest oceniana znakiem plus (+). Uzyskanie 5 „plusów” oznacza uzyskanie
oceny bardzo dobrej.
 Aktywność na lekcji nie polega na cytowaniu notatek z zeszytu czy
podręcznika, ale na wykazaniu się umiejętnością oceniania i wnioskowania
/zwłaszcza jeśli te oceny i wnioski są ciekawe i dojrzałe/ oraz posiadaniem
wiedzy wykraczającej poza podręcznik.
 Za pracę na lekcji można również otrzymać „minus” (‐) – np. w sytuacji, gdy
uczeń nie wykonuje poleceń /jeśli będzie ono polegało na pracy np. z tekstem
źródłowym zamieszczonym w podręczniku, to brak podręcznika nie jest
żadnym argumentem/. Uzyskanie 5 „minusów” oznacza ocenę
niedostateczną.
13. Informacje dodatkowe
 Ocena semestralna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną poszczególnych
ocen uzyskanych w semestrze.
 Jeden sprawdzian w roku szkolnym może być niezaliczony i nie przekreśla to
możliwości promocji do klasy programowo wyższej.
 Uczeń, który zakwalifikował się do okręgowego /i wyższego/ etapu olimpiady
lub innego ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu , otrzymuje bardzo
dobrą lub celującą /w zależności od rangi konkursu/ ocenę końcową.
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Podstawa prawna
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)
 Podstawa programowa z historii, IV etap edukacyjny
 Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
Program nauczania
Wymagania szczegółowe zawarte są w programach nauczania przedmiotu
uzupełniającego historii i społeczeństwa
 ,,Historia i społeczeństwo, przedmiot uzupełniający. Liceum i technikum”. Autorzy: Piotr
Wasilewski, Mirosław Wiktorowski (WSiP).
1. Obszary aktywności uczniów:
 umiejętność swobodnego formułowania zdań,
 kształtowanie języka charakterystycznego dla historii,
 rozwiązywanie problemów,
 poprawność posługiwania się pojęciami historycznymi (ze zrozumieniem),
 rzeczowość wypowiedzi,
 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,
 aktywność na lekcji,
 praca w grupach,
 wkład pracy ucznia,





opracowanie portfolio,
opracowanie i prezentacje multimedialne,
udział w konkursach.

2. Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez następujące formy
aktywności:
a. wypowiedzi pisemne w formie:

-

-

-

pisemnych prac klasowych (sprawdzianów jednogodzinnych)
Zapowiadane są one z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i
odnotowane w dzienniku lekcyjnym danej klasy.
Sprawdzoną i ocenioną pracę uczeń otrzymuje do wglądu najpóźniej po
upływie 2 tygodni od daty pisania pracy - w sytuacjach losowych termin
oddania prac może być wydłużony.
W wyjątkowych sytuacjach losowych termin zaliczenia pracy przez ucznia, po
wcześniejszym uzgodnieniu, może być przez nauczyciela przesunięty.
W razie przełożenia sprawdzianu na prośbę uczniów, w uzasadnionych przez
nich okolicznościach, termin pisania sprawdzianu przypada na kolejnej lekcji.
Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i następuje wtedy, gdy uczeń
otrzymał ocenę niedostateczną lub na prośbę ucznia. Uczeń pisze ją tylko
raz w terminie nie później niż 2 tygodnie od oddania prac.
w przypadku niepisania przez ucznia pracy klasowej (usprawiedliwiona
nieobecność w szkole) lub gdy uczeń w uzasadnionym przypadku został
zwolniony przez nauczyciela z pisania pracy, uczeń ma obowiązek zaliczenia
danej partii materiału w formie pisemnej lub ustnej (umowa z nauczycielem) w
ciągu dwóch tygodni od daty pisania przez klasę danej pracy klasowej.
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-

Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne ze wstawieniem oceny
niedostatecznej bieżącej.
Nieobecność nieusprawiedliwiona w czasie pisania pracy klasowej powoduje
wystawienie oceny niedostatecznej z danej pracy.

 tzw. kartkówek - opinii (10 – 20 minut): mogą obejmować materiał
maksymalnie trzech ostatnich tematów, mogą być przeprowadzane bez uprzedzenia. Sprawdzone i ocenione prace uczniowie otrzymują najpóźniej po
upływie tygodnia od daty pisania. Kartkówki nie podlegają poprawie i nie są
zaliczane przez ucznia w przypadku niepisania.
 prac długoterminowych.
 prac projektowych.
 prac domowych.
Uczeń może raz w semestrze zapomnieć odrobić pracę domową - nieodrobienie
pracy domowej powinno być zgłoszone nauczycielowi przed lekcją, uczeń ma obowiązek
uzupełnienia pracy domowej i przedstawienia jej na najbliższych zajęciach.
Niedopełnienie tego obowiązku równać się będzie wystawieniu oceny niedostatecznej
bieżącej.
Pisemne prace klasowe, sprawdziany krótkie i inne prace pisemne, poprawione
przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od daty pisania, dawane będą uczniom do
wglądu na lekcji i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca danego roku
szkolnego. Rodzic (prawny opiekun) może zapoznać się z pracą pisemną ucznia,
udostępnioną mu przez nauczyciela, w szkole.
ustne ucznia na lekcjach bieżących, powtórzeniowych i
syntetyzujących, sprawdzające wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia
związków liniowych i synchronistycznych, wnioskowania, porównywania,
dostrzegania, analogii historycznych i związków między teraźniejszością a
przeszłością. Uczeń może być zapytany przez nauczyciela z trzech ostatnich
tematów bez względu na liczbę godzin historii i społeczeństwa tygodniowo.
Praca w grupach.
Aktywność (udział w lekcji).
Wkład pracy ucznia.
Znajomość i umiejętność posługiwania się mapą.

b. wypowiedzi

c.
d.
e.
f.

Przygotowanie do lekcji: uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją
nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to prac klasowych, lekcji powtórzeniowych oraz
zajęć, na których wystawiana jest ocena semestralna/roczna klasyfikacyjna),
uwzględniając tygodniową liczbę godzin przeznaczoną na realizację danego przedmiotu:
 jedno nieprzygotowanie w semestrze w przypadku realizacji przedmiotu w
ciągu 1 – 2 godzin w tygodniu,
 dwa nieprzygotowania w semestrze w przypadku realizacji przedmiotu w
ciągu większej niż dwie godziny w tygodniu.
g. Aktywność pozalekcyjna ucznia: laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną
roczną ocenę klasyfikacyjną.
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3. Nauczyciel dostarcza uczniom oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym)
informacji zwrotnej w formie ustnej lub - na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) - pisemnej o:
 jakości pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,
 skuteczności wybranych metod uczenia się,
 poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych,
 wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,
 postępach w nauce,
 szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 zachowaniu ucznia.
4. Ustala się następującą hierarchię ocen z historii i społeczeństwa:
1. sprawdziany godzinne,
2. odpowiedź ucznia,
3. kartkówki,
4. aktywność: na lekcji i pozalekcyjna,
5. praca w grupach,
6. praca domowa.
5. Inne postanowienia
 W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń może być zwolniony z pisania pracy
klasowej, sprawdzianu lub z odpowiedzi ustnej - decyzję podejmuje nauczyciel na
prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna).
 Jeżeli w czasie sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej uczeń korzysta z tzw. ściągi lub
podpowiedzi, a zostanie to stwierdzone przez nauczyciela (np. znalezienie ściągi u
ucznia), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy tej oceny.
 Obowiązkowo na każdej lekcji uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i
podręcznik. W razie ich braku nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną
bieżącą.
 Ocena roczna klasyfikacyjna uwzględnia osiągnięcia ucznia z obu semestrów.
6.Na lekcjach historii i społeczeństwa stosowana jest następująca skala ocen
klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych:
- cel.
- 6
 celujący
bdb.
- 5
 bardzo dobry
- db.
- 4
 dobry
- dst.
- 3
 dostateczny
dop.
- 2
 dopuszczający
- ndst.
- 1
 niedostateczny
Dopuszcza się wystawianie bieżących ocen cząstkowych z plusami i minusami.
7. Ustala się następujący sposób sprawdzania pisemnych prac klasowych uczniów
W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczania punktacji
pracy na daną ocenę.
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w przypadku prac klasowych:
a) 0 % - 44 % punktów - niedostateczny (1)
b) 45 % - 58 % punktów - dopuszczający (2)
c) 59 % - 75 % punktów - dostateczny (3)
d) 76 % - 89 % punktów - dobry (4)
e) 90 % - 99 % punktów - bardzo dobry (5)
f) 100 % punktów - celujący (6)



w przypadku kartkówek:

a) 0 % - 49 % punktów - niedostateczny (1)
b) 50 % - 59 % punktów - dopuszczający (2)
c) 60 % - 74 % punktów - dostateczny (3)
d) 75 % - 89 % punktów - dobry (4)
e) 90 % - 100 % punktów - bardzo dobry (5)
g) 100 % punktów + zadanie dodatkowe – celujący (6)
 prac typu maturalnego:
a) 0 %-29 % - niedostateczny (1)
b) 30 %-50 % - dopuszczający (2)
c) 51 %-74 % - dostateczny (3)
d) 75 %-89 % - dobry (4)
e) 90 %-100 % - bardzo dobry (5)


Nauczyciel może dodać do oceny „+” przy górnej lub „-” przy dolnej granicy
procentowej.

8. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z historii i społeczeństwa oraz dostosowanie wymagań i procedury
odwoławcze zawarte są w statucie szkoły
9. Standardy oceniania wypowiedzi ustnych
niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
• nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy
jego pomocy,
dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
• udziela odpowiedzi na pytania i wykazuje podstawowe umiejętności o
niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.
dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
• zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i umiejscawia najważniejsze
wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni,
• dokonuje analizy podstawowych tekstów źródłowych,
• pracuje z mapą,

23

• wykazuje się myśleniem przyczynowo – skutkowym na wybranym
przykładzie,
• tylko częściowo wykazuje się samodzielnością.
dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wymagania podstawowe i dodatkowo: potrafi samodzielnie
rozwiązywać problemy, prawidłowo formułuje wnioski, wykazuje się dobrą
znajomością mapy historycznej.
bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wymagania podstawowe i dodatkowo: prawidłowo interpretuje procesy
historyczne, samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania,
zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach, rozwiązuje samodzielnie
zadania problemowe.
10. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu
Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry”,
 aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym.,
 samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji; jest inicjatorem
rozwiązywania problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej,
 potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji i w oparciu o nie
rozszerzyć swą wiedzę historyczną,
 potrafi uporządkować zebrany materiał, przechowywać go i wykorzystywać,
 potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych,
 zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się
kategoriami historycznymi (myślenie przyczynowo – skutkowe),
 wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją,
 biegle posługuje się mapą, szkicem, planem sytuacyjnym,
 uczestniczy w konkursach, olimpiadach historycznych i osiąga sukcesy na
szczeblu wojewódzkim albo krajowym,
 posiada szeroką wiedzę i potwierdza ją w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
 biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązać nowy problem.
Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela,
 aktywnie uczestniczy w lekcji,
 postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny,
 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem
nauczania,
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
nowych sytuacjach,
 biegle posługuje się mapą, szkicem, planem sytuacyjnym,
 dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,
 poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami,
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potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie
wykorzystywać,
 uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach
przedmiotowych,
 opanował pełny zakres wiedzy określony programem nauczania.
Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 aktywnie uczestniczy w lekcji,
 potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji,
 postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub - w przypadku zadań
trudniejszych - pod kierunkiem nauczyciela,
 aktywnie uczestniczy w lekcji,
 dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,
 umie dobrze posługiwać się mapą historyczną, szkicem, planem sytuacyjnym,
 posługuje się poznanymi pojęciami historycznymi,
 podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym,
 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
klasie w stopniu przekraczającym wymagania podstawowe.
Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 podejmuje się samodzielnego wykonania prac o średnim stopniu trudności.
 posługuje się mapą historyczną, szkicem, planem sytuacyjnym.
 wykazuje znajomość pojęć historycznych.
 w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.
 Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych.
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 posiada luki w wiadomościach, jednak po korekcie nauczyciela potrafi wykonać
polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych w programie,
szeregowania wydarzeń w ciągach chronologicznych, dostrzegania związków
między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą, rozróżniania podstawowych
typów źródeł informacji historycznej, rozumienia prostego tekstu źródłowego,
 włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela,
 jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu,
 potrafi przy dużej pomocy nauczyciela odtworzyć efekty pracy kolegów i
odwzorować zaprezentowane przez innych elementy wiedzy,
 potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaśnić znaczenie prostych pojęć,
 dysponuje niepełną, fragmentaryczną wiedzą określoną programem nauczania.
Poważne braki w obszarze wiedzy historycznej nie przekreślają możliwości
dalszej nauki, uczeń może je usunąć w dłuższym okresie.
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń
wymagających zastosowania treści faktów historycznych, elementarnych pojęć i
prostych umiejętności,
 nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowanego na lekcji materiału
historycznego,
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nie rozumie prostych związków między faktami historycznymi, a także ich
przyczyn i skutków,
nie zna podstawowych pojęć,
odmawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych
przez grupę,
swoją postawą uniemożliwia pracę innym,
braki wiedzy są na tyle duże, iż nie rokują one nadziei na ich usunięcie, nawet w
dłuższym okresie przy pomocy nauczyciela.
wyraźny brak zainteresowania przedmiotem. Nie zna podstawowych pojęć
historycznych. Braki uniemożliwiają uczniowi kontynuację nauki.

11. Elementy oceny /wpływ na ocenę
 zawartość merytoryczna /znajomość faktografii/ - 40 %,
 sposób argumentacji - 25%
 stosowanie terminologii historycznej – 25 %
 sposób prezentacji - 10 %.
12. Aktywność na lekcjach
 Jest oceniana znakiem plus (+). Uzyskanie 5 „plusów” oznacza uzyskanie
oceny bardzo dobrej.
 Aktywność na lekcji nie polega na cytowaniu notatek z zeszytu czy
podręcznika, ale na wykazaniu się umiejętnością oceniania i wnioskowania
/zwłaszcza jeśli te oceny i wnioski są ciekawe i dojrzałe/ oraz posiadaniem
wiedzy wykraczającej poza podręcznik.
 Za pracę na lekcji można również otrzymać „minus” (‐) – np. w sytuacji, gdy
uczeń nie wykonuje poleceń /jeśli będzie ono polegało na pracy np. z tekstem
źródłowym zamieszczonym w podręczniku, to brak podręcznika nie jest
żadnym argumentem/. Uzyskanie 5 „minusów” oznacza ocenę
niedostateczną.
13. Informacje dodatkowe
 Ocena semestralna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną poszczególnych
ocen uzyskanych w semestrze.
 Jeden sprawdzian w roku szkolnym może być niezaliczony i nie przekreśla to
możliwości promocji do klasy programowo wyższej.
 Uczeń, który zakwalifikował się do okręgowego /i wyższego/ etapu olimpiady
lub innego ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu , otrzymuje bardzo
dobrą lub celującą /w zależności od rangi konkursu/ ocenę końcową.
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Szczegółowe zasady oceniania - klasa I
Źródła informacji i metody komunikacji
dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Podaje kilka przykładów
źródeł informacji.
Uruchamia program
edukacyjny i szuka
informacji na zadany temat, np. w encyklopedii
multimedialnej.

Określa pojęcia: technologia informacyjna,
społeczeństwo
informacyjne. Rozumie
pojęcie: program
multimedialny.

Rozumie związki i
zależności między
informatyką a technologią
informacyjną. Zna
zagadnienia związane z
korzystaniem z
niewłaściwych źródeł
informacji.

Poprawnie selekcjonuje
wyszukane informacje.
Potrafi korzystać ze źródeł
informacji w sposób
wybiórczy. Dokonuje
dokładnej klasyfikacji źródeł
informacji.

Rozumie, w jakim
kierunku postępuje rozwój
źródeł informacji.
Sprawnie korzysta z
możliwości różnych
metod wyszukiwania
informacji.

Wymienia kilka
zastosowań Internetu.
Wie, co to jest adres email i strona WWW.
Wchodzi na stronę o podanym adresie.
Wyszukuje informacje w
Internecie wg prostego
hasła. Porusza się po
stronie WWW. Redaguje
i wysyła prosty list
elektroniczny.

Omawia znaczenie
Internetu dla rozwoju
własnego i rozwoju kraju.
Szuka informacji w
Internecie, konstruując
złożone hasło. Potrafi
wymienić podstawowe
zastosowania i możliwości
Internetu. Redaguje, wysyła
i odbiera listy
elektroniczne. Dołącza
załączniki do listu. Stosuje
podstawowe zasady
netykiety. Zna inne sposoby
komunikowania się przez
Sieć. Potrafi skorzystać z
jednej z nich, np. czat.

Potrafi właściwie zawęzić
obszar poszukiwań, aby
szybko odszukać
informacje. Potrafi szybko
dotrzeć do strony ostatnio
przeglądanej. Określa
właściwości konta
pocztowego. Dba o formę
listu i jego pojemność.
Ozdabia listy, załączając
rysunek, dodając tło.
Przedstawia rozwój
Internetu. Wymienia usługi
internetowe. Potrafi znaleźć
interesującą go grupę
dyskusyjną i przejrzeć
dyskusję na dany temat.

Potrafi zastosować różne
narzędzia do
wyszukiwania informacji.
Prawidłowo porządkuje
ważne strony w strukturze
folderów. Uzasadnia na
przykładach zalety Internetu i
zagrożenia, jakie przynosi.
Rozróżnia formy
komunikowania się przez
Sieć. Rozumie różnice
między bezpośrednią
komunikacją typu czat a
grupą dyskusyjną. Zapisuje
się do grupy i uczestniczy w
dyskusji.

Potrafi formułować
własne wnioski i
spostrzeżenia dotyczące
rozwoju Internetu, jego
znaczenia dla różnych
dziedzin gospodarki i dla
własnego rozwoju. Potrafi
fachowo ocenić znaczenie
technologii
komunikacyjnej w
przekazie informacji. Zna
najnowsze osiągnięcia w
tej dziedzinie.

Wymienia przykłady
usług i form działania
opartych na technologii
informacyjnej, np. ebanki, e-sklepy, enauka.

Potrafi omówić zalety i
wady korzystania z różnych
usług opartych na
technologii informacyjnej.

Potrafi omówić sposoby
komunikacji z
wykorzystaniem telefonu
komórkowego, m.in. SMSy. Rozumie znaczenie
nowych form działania, tzw.
e-form. Potrafi zrobić
zakupy w e-sklepie.

Wie, jak komunikować się,
wykorzystując Internet i
telefon, także komórkowy.
Wie, na czym polega
wideokonferencja. Wyjaśnia
działanie e- banku. Potrafi
założyć własne konto. Zna
znaczenie podpisu
elektronicznego.

Potrafi przedstawić własne
wnioski z analizy zalet i
wad uzależniania różnych
dziedzin życia od
Internetu. Rozumie zasady
szyfrowania wiadomości.
Potrafi przeprowadzić
wideokonferencje (jeśli
szkoła ma odpowiedni
sprzęt).

Wie, jakie są
podstawowe zasady
korzystania z
oprogramowania
komputerowego.

Zna zasady prawne
dotyczące korzystania z
cudzych materiałów.

Wie, co to jest licencja na
program i wymienia jej
rodzaje.

Zna i stosuje w praktyce
podstawowe zasady prawa i
etyki dotyczące korzystania z
Internetu i programów
komputerowych.

Zna i potrafi interpretować
ważniejsze przepisy prawa
autorskiego dotyczące
korzystania z różnych
źródeł informacji i
ochrony programów
komputerowych.
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Środki i narzędzia TI
dopuszczający
Wymienia części
składowe zestawu
komputerowego. Podaje
przykłady urządzeń
zewnętrznych. Wymienia
podstawowy zestaw
oprogramowania, który
może być zainstalowany
na komputerze.

dostateczny
Określa pojęcia: środki i
narzędzia technologii
informacyjnej. Omawia
ogólne przeznaczenie
urządzeń TI. Podaje
przykłady urządzeń. Zna
rodzaje programów
komputerowych i potrafi
określić ich
przeznaczenie.

dobry

bardzo dobry

celujący

Potrafi określić funkcje i
podstawowe parametry
urządzeń TI. Omawia
rodzaje pamięci
masowych. Zauważa
podobieństwa w działaniu
programów. Rozumie rolę
systemu operacyjnego.
Wymienia popularne
systemy.

Wymienia podstawowe
układy mieszczące się na
płycie głównej.
Charakteryzuje ich parametry.
Wie, w jakim celu tworzy się
partycje na dysku twardym.
Potrafi omówić działanie
aparatu i kamery cyfrowej.
Potrafi scharakteryzować
różne systemy operacyjne.

Potrafi dobrać pełną
konfiguracje sprzętu i
oprogramowania do danego
zastosowania. Potrafi
posłużyć się aparatem i
kamerą cyfrową - przenieść
zdjęcia, filmy do pamięci
komputera. Dokonuje
analizy porównawczej
różnych systemów
operacyjnych.

Posługuje się komputerem Posługuje się skanerem.
i urządzeniami TI w
Wie, co to znaczy
podstawowym zakresie. zainstalować i
Zakłada własne foldery. odinstalować program.
Przemieszcza się po
Potrafi określić, ile
strukturze folderów.
wolnego miejsca jest na
Drukuje własne prace.
dysku.

Potrafi zainstalować
program komputerowy.
Zna narzędzia potrzebne
do utrzymania porządku
na komputerze. Potrafi
przeprowadzić
standardowy test
komputera.

Instaluje sterowniki urządzeń.
Dba o prawidłowe
funkcjonowanie komputera,
przeprowadzając wszystkie
niezbędne testy.

Radzi sobie z niektórymi
problemami związanymi z
wadliwym działaniem
sprzętu. Potrafi przyspieszyć
działanie komputera,
rozszerzyć pamięć RAM.
Potrafi korzystać z
zaawansowanych
programów, np. Edytor
Rejestru.

Wie, co to jest sieć
komputerów i dlaczego
komputery łączy się w
sieć.

Wymienia podstawowe
klasy sieci. Rozumie
pojęcie logowania się do
sieci. Samodzielnie
zakłada konto e-mail.
Wie, jak podłączyć się do
Internetu. Charakteryzuje
ogólnie strukturę
Internetu. Wymienia
sposoby podłączenia się
do Internetu.

Omawia podstawowe sposoby
łączenia komputerów w sieć.
Samodzielnie konfiguruje
połączenie internetowe. Wie,
co to jest protokół sieciowy
TPC/IP. Potrafi udostępniać
zasoby komputera. Rozumie
system domen.
Charakteryzuje szczegółowo
sposoby dostępu do Internetu.

Opisuje szczegółowo drogę
pakietu danych w Internecie.
Potrafi mapować zasoby
komputera. Wie, co to jest
maska podsieci.

Tworzy profil
użytkownika. Wyjaśnia,
jakie szkody mogą
wyrządzić wirusy oraz
jakie zagrożenia wynikają
z faktu podłączenia
komputera do Internetu.
Przedstawia ogólnie etapy
rozwoju urządzeń i
środków TI

Archiwizuje dane na
nośnikach zewnętrznych.
Instaluje odpowiednie
oprogramowanie do ochrony
zasobów komputera. Ocenia
rozwój urządzeń i środków
TI. Formułuje własne wnioski
i opinie.

Potrafi użyć program Kopia
zapasowa. Potrafi
reinstalować system
operacyjny. Zna najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie
rozwoju urządzeń TI. Potrafi
dokonać analizy
porównawczej tego rozwoju
na przestrzeni ostatnich lat.

Wie, co jest potrzebne,
aby mieć dostęp do
Internetu. Wymienia
sposoby podłączenia się
do Internetu.

Potrafi uporządkować
Omawia przyczyny utraty
swoje pliki, przenosząc czy danych. Rozumie
kopiując do odpowiednich znaczenie ochrony
folderów. Kopiuje pliki na danych. Potrafi spakować i
dyskietkę. Sprawdza, czy rozpakować pliki.
na dysku twardym lub na
dyskietce nie ma wirusów.
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Metody opracowywania złożonych dokumentów tekstowych, w tym grafiki
dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Poprawnie stosuje
wyróżnienia w tekście,
korzystając ze zmian
parametrów czcionki.
Wykonuje podstawowe
operacje blokowe na
tekście - kopiowanie,
wycinanie, wklejanie.
Wstawia tabelę i
wykonuje podstawowe
operacje na jej
komórce. Zapisuje
dokument w pliku w
folderze domyślnym.

Planuje układ dokumentu.
Dostosowuje formę tekstu do
jego przeznaczenia.
Właściwie dzieli tekst na
akapity. Zna podstawowe
zasady redagowania tekstu.
Poprawia tekst, wykorzystując
możliwości wyszukiwania i
zamiany znaków, słownik,
synonimy. Stosuje tabulację i
wcięcia. Wykorzystuje edytor
równań do pisania prostych
wzorów. Potrafi podzielić
tekst na kolumny. Stosuje
automatyczną numerację i
wypunktowanie.

Zmienia parametry strony ustawienia marginesów,
orientację strony, rozmiar
papieru. Znajduje błędy
redakcyjne w tekście. Stosuje
różne typy tabulatorów,
potrafi zmienić ich ustawienia
w całym tekście. Stosuje
konspekty numerowane.
Wykonuje konwersję tekstu
na tabelę i odwrotnie. Zna
podstawowe zasady pracy z
długim tekstem (redaguje
nagłówek, stopkę wstawia
numery stron). Redaguje
wzory matematyczne
zawierające znak O, kreskę
ułamkową. Zapisuje plik w
dowolnym formacie.

Potrafi stosować różne style
tekstu. Pracuje z długim
dokumentem, tworzy spis
treści. Stosuje przypisy.
Tworzy dowolne wzory,
wykorzystując edytor
równań. Umieszcza własne
przyciski w pasku narzędzi.
Tworzy skróty. Wie, w jakim
celu stosuje się twardy
podział wiersza i strony.
Samodzielnie wyszukuje
opcje menu potrzebne do
rozwiązania dowolnego
problemu. Potrafi zmienić
układ klawiatury w celu
napisania wypracowania w
innym języku.

Tworzy własne style
tekstu. Korzysta z
podziału tekstu na
sekcje. Potrafi utworzyć
własne makro. Potrafi
umieścić tytuły
rozdziałów ze spisu
treści w nagłówku.
Przygotowuje
profesjonalny tekst pismo, sprawozdanie, z
zachowaniem
wszystkich zasad
redagowania i
formatowania tekstów.

Włącza rysunek do
tekstu, stosując
wybraną przez siebie
metodę. Potrafi
wykonać
podstawowe operacje
na wstawionym
rysunku. Ozdabia tekst
gotowymi rysunkami,
obiektami z galerii
edytorów tekstu.
Wykorzystuje
autokształty dostępne w
edytorze.

Formatuje rysunek (obiekt)
wstawiony do tekstu. Zmienia
jego rozmiary. Oblewa
tekstem lub stosuje inny układ
rysunku względem tekstu.
Grupuje wstawione obiekty.

Wstawia dowolne obiekty do
tekstu. Rozumie mechanizmy
wstawiania obiektów
(osadzenie, połączenie).
Wykorzystuje podstawowe
możliwości edytora grafiki do
obróbki rysunku. Zapisuje
plik graficzny w wybranym
formacie

Przygotowuje tekst
zawierający informacje z
różnych źródeł, np.
Internetu. Umieszcza w
tekście dowolne obiekty i
odpowiednio je formatuje.
Rozumie działanie
mechanizmu „łącz z
plikiem". Sprawnie korzysta
ze skanera. Rozumie, co to
jest rozdzielczość. Rozróżnia
rodzaje grafiki: wektorowa,
rastrowa. Potrafi zastosować
odpowiedni format pliku
graficznego.

Potrafi zeskanować
tekst i przetworzyć go
do postaci znakowej.
Potrafi samodzielnie
odszukać możliwości
edytora grafiki i
wykorzystać je do
obróbki rysunku. Dba o
rozmiar pliku, gdy
wstawia różne obiekty.
Wie, w jakim formacie
powinien być zapisany.
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Metody stosowania TI w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin nauki i życia codziennego
dopuszczający
Zna podstawowe
zastosowania arkusza
kalkulacyjnego. Zna
zasadę adresowania
względnego. Potrafi
zaznaczyć zadany blok
komórek. Ustawia
liczbowy format danych.
Samodzielnie pisze
formułę wykonującą
jedno z czterech
podstawowych działań
arytmetycznych
(dodawanie,
odejmowanie, mnożenie,
dzielenie). Potrafi
zastosować kopiowanie i
wklejanie formuł.
Korzysta z kreatora
wykresów do utworzenia
prostego wykresu.
Zapisuje utworzony
arkusz we wskazanym
folderze docelowym.

Potrafi wymienić
możliwości aparatu i
kamery cyfrowej.

dostateczny
Rozróżnia zasady
adresowania. Potrafi
tworzyć formuły
wykonujące bardziej
zaawansowane obliczenia
(potęgowanie,
pierwiastkowanie z
zastosowaniem nawiasów).
Korzysta z opcji wstawiania
funkcji. Tworzy wykres
składający się z wielu serii
danych, dodając do niego
odpowiednie opisy. Potrafi
zastosować numerowanie
stron w dokumencie. Potrafi
wstawić nagłówek. Ustawia
inne formaty danych poza
liczbowym. Zna
najważniejsze zasady
bezpieczeństwa przy
otwieraniu dokumentów
zawierających makra.
Przygotowuje dokument
arkusza kalkulacyjnego do
wydruku (dostosowuje
orientację strony, ustawia
marginesy, ustala podział
stron oraz dopasowuje
dokument do strony).
Wie, że z komputera można
wysłać faks. Wczytuje do
komputera zdjęcie
wykonane aparatem
cyfrowym według
wskazówek nauczyciela.
Potrafi wysłać zdjęcie w
formie załącznika do listu email. Zna ograniczenia
pojemnościowe plików
wysyłanych jako załączniki
do listów email.

dobry

bardzo dobry

celujący

Zna zastosowania
najważniejszych funkcji
wbudowanych w arkusz. Zna
zastosowania różnych typów
wykresów. Potrafi narysować
wykres wybranej funkcji
matematycznej. Umie
rozwiązywać równania z
jedną niewiadomą za pomocą
arkusza. Potrafi wstawić
nagłówek niestandardowy.
Potrafi ustawić drukowanie
nagłówków kolumn dla
tabeli kilkustronicowej.
Stosuje blokowanie okienek
przy pracy z dużą tabelą.
Sortuje listę alfabetycznie
według pojedynczego
kryterium. Automatycznie
numeruje listę. Potrafi
wstawić długi tekst do
komórki. Stosuje
autoformatowanie.

Wie, jak używać arkusza
przy rozwiązywaniu zadań
szkolnych (przede wszystkim
z matematyki i fizyki).
Potrafi układać rozbudowane
formuły z zastosowaniem
funkcji warunkowych.
Stosuje elementy formularzy
w celu ułatwienia obsługi
przygotowywanych arkuszy.
Potrafi stosować filtry,
selekcjonować dane na
podstawie zaawansowanych
kryteriów. Potrafi rejestrować
makra, stosować je w celu
uproszczenia często
powtarzanych czynności.

Umie pisać własne
makra (edytując kod
źródłowy). Potrafi
wykorzystywać
zaawansowane
elementy
formularzy, np. listy,
przyciski opcji,
pokrętła. Potrafi
przeprowadzić analizę
przykładowego
problemu i opracować
właściwy algorytm
obliczeń Zna działanie
i zastosowanie
większości funkcji
dostępnych w arkuszu.

Pod kierunkiem nauczyciela
wysyła faks z komputera.
Poprawnie redaguje i wysyła
list email z kilkoma
załącznikami. Przestrzega
zasad dotyczących objętości
przesyłanych załączników,
Posługuje się programem do
zgrywania muzyki na dysk
twardy. Potrafi wykonać
zdjęcie aparatem cyfrowym.
Posługuje się programem do
odtwarzania muzyki z
komputera.

Samodzielnie wysyła faks z
komputera. Potrafi
zainstalować z płyty
instalacyjnej program do
faksowania oraz sterownik
drukarki. Dokonuje obróbki
zdjęć. Wie, jak korzystać z
radia i telewizji za pomocą
komputera.

Potrafi samodzielnie
opracować pod
względem
dźwiękowym i
graficznym film
nakręcony za pomocą
kamery cyfrowej.
Potrafi wykonać album
elektroniczny
zawierający
odpowiednio
opracowane zdjęcia
wykonane aparatem
cyfrowym.
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Metody prezentacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej
dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Rozumie działanie
przeglądarki WWW. Wie, w
jaki sposób są zbudowane
strony WWW. Zna
najważniejsze narzędzia do
tworzenia stron. Wie, na czym
polega tworzenie strony.

Potrafi przygotować prostą
stronę, używając
dowolnego edytora
graficznego. Umie tworzyć
akapity i wymuszać podział
wiersza, dodawać nagłówki
do tekstu, zmieniać krój i
wielkość czcionki. Wie, jak
wstawiać linie
rozdzielające. Umie
wstawiać hiperłącza,
korzystać z kotwic.
Rozumie strukturę plików
HTML.

Potrafi tworzyć proste
strony w języku HTML,
używając edytora
tekstowego. Zna funkcje i
zastosowanie
najważniejszych
znaczników HTML. Potrafi
wstawiać obrazki do
utworzonych stron,
dostosowywać ich
parametry (np. oblewanie
tekstem). Umie tworzyć
listy wypunktowane i
numerowane. Zna
nazewnictwo kolorów.

Umie wstawiać tabele
do tworzonych stron i je
formatować. Publikuje
utworzone strony w
Internecie, korzystając z
protokołu FTP. Wie, jak
dostosowywać nagłówki
META strony, aby
polskie znaki
wyświetlały się
poprawnie. Wie, jak
umieścić na utworzonej
stronie

Zna zagadnienia
dotyczące promowania
stron WWW. Potrafi
stworzyć własny,
rozbudowany serwis
WWW i przygotować go
w taki sposób, żeby
wyglądał estetycznie i
zachęcał do odwiedzin.
Zna większość
znaczników HTML.
Potrafi wstawiać do
utworzonych stron proste
skrypty napisane w języku
JavaScript.

Zna podstawowe zasady
tworzenia prezentacji. Tworzy
prezentację składającą się z
kilku slajdów z
zastosowaniem animacji
niestandardowych. Stosuje tło
we wszystkich slajdach.
Wstawia do slajdu tekst,
kliparty, grafikę. Zapisuje
prezentację we wskazanym
folderze docelowym. Potrafi
uruchomić pokaz slajdów.

Zmienia kolejność slajdów.
Usuwa niepotrzebne slajdy.
Potrafi wstawić nowy slajd.
Ustawia przejścia
poszczególnych slajdów.
Wie, do czego służą
poszczególne widoki
slajdów. Potrafi ustawić
inne tło dla każdego slajdu.
Wstawia do slajdu
wykresy, tabele, równania
matematyczne, efekty
dźwiękowe.

Pracuje z widokami
slajdów. Wstawia dźwięki z
plików spoza listy
standardowej. Stosuje
podkład muzyczny do
prezentacji.

Stosuje hiperłącza.
Potrafi zastosować
schemat
organizacyjny. Potrafi
przygotować prezentację
do publikacji w
Internecie.

Potrafi samodzielnie
zaprojektować i
przygotować
multimedialną prezentację
na wybrany temat,
cechującą się ciekawym
ujęciem zagadnienia,
interesującym układem
slajdów. Stosuje
wszystkie elementy
podane w
wymaganiach na oceny
niższe.
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Wymagane umiejętności na poszczególne oceny szkolne - klasa II
Zasady działania komputera
dopuszczający
Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna
pojęcie systemu
pozycyjnego. Wymienia
części składowe zestawu
komputerowego, podaje
ich parametry i
przeznaczenie. Rozróżnia
rodzaje pamięci
komputera, określa ich
własności i
przeznaczenie. Wie, co to
jest system operacyjny, i
korzysta z jego
podstawowych funkcji.
Wykonuje podstawowe
operacje na plikach i folderach.

dostateczny
Wie, co to jest system
binarny, i potrafi dokonać
zamiany liczby z systemu
dziesiętnego na binarny i
odwrotnie. Potrafi
sklasyfikować środki
(urządzenia) i narzędzia
(oprogramowanie)
technologii informacyjnej.
Wie, jak działa komputer.
Wyjaśnia rolę procesora.
Rozumie organizację
pamięci komputerowych.
Potrafi omówić funkcje
systemu operacyjnego. Zna
zasady ochrony plików.
Potrafi nadać podstawowe
atrybuty plikom, jak też
wyszukać poszczególne
pliki.

dopuszczający
Wie, co to jest algorytm.
Określa dane do zadania
oraz wyniki. Zna
podstawowe zasady
graficznego
prezentowania
algorytmów: podstawowe
rodzaje bloków, ich
przeznaczenie i sposoby
umieszczania w
schemacie blokowym.
Potrafi narysować
(odręcznie) schemat
blokowy algorytmu
liniowego.

dostateczny
Wymienia przykłady
czynności i działań w życiu
codziennym oraz zadań
szkolnych, które uważa się
za algorytmy. Zna pojęcie
specyfikacji zadania. Zna
wybrane sposoby
prezentacji algorytmów.
Przedstawia algorytm w
postaci listy kroków.
Tworzy schemat blokowy
algorytmu z warunkiem
prostym i pętlą. Podczas
rysowania schematów
blokowych potrafi
wykorzystać Autokształty z
edytora tekstu. Korzysta z
programu edukacyjnego do
symulacji działania
algorytmu skonstruowanego
w postaci schematu
blokowego.

dobry
Potrafi wykonać działania
arytmetyczne na liczbach
binarnych (dodawanie i
odejmowanie). Zna system
szesnastkowy i potrafi
wykonać konwersję liczb
binarnych na liczby w
systemie szesnastkowym i
odwrotnie. Analizuje
model logiczny komputera.
Wie, co to jest kod ASCII.
Potrafi wymienić rodzaje
aktualnie używanych
komputerów. Zna metody
wyszukiwania plików.

bardzo dobry
Potrafi omówić dokładnie działanie
procesora. Potrafi wykonać
dowolną konwersję pomiędzy
systemem dziesiętnym,
dwójkowym i szesnastkowym. Zna
sposób zapisu liczby całkowitej i
rzeczywistej
(zmiennoprzecinkowej). Umie
wymienić przynajmniej dwa
systemy operacyjne i podać ich
najważniejsze funkcje. Zna
zaawansowane metody
wyszukiwania i odzyskiwania
plików. Zna przynajmniej jeden
algorytm szyfrowania danych.
Potrafi zaszyfrować i odszyfrować
prosty tekst.

celujący
Zna operacje logiczne na
liczbach binarnych i
przesunięcia bitowe.
Potrafi zapisać w języku
programowania
wysokiego poziomu
algorytm konwersji liczb z
dowolnego systemu
pozycyjnego na inny.
Wykonuje sprawnie
operacje na liczbach
zapisanych w różnych
systemach pozycyjnych.
Potrafi odzyskać utracony
plik, stosując
zaawansowane metody.
Potrafi omówić różne
systemy operacyjne,
wskazać ich najważniejsze
funkcje. Samodzielnie
wyszukuje informacje na
temat kompresji i
szyfrowania danych. Zna
kilka sposobów
szyfrowania informacji.
Potrafi zapisać algorytm
szyfrowania w postaci
programu. Zna działanie
algorytmu kompresji.

Rozwiązywanie problemów algorytmicznych
dobry
Określa zależności między
problemem, algorytmem a
programem
komputerowym. Potrafi
odpowiedzieć na pytanie,
czy istnieją działania, które
nie mają cech algorytmów.
Przedstawia dokładną
specyfikację dowolnego
zadania. Zna znaczenie i
działanie instrukcji
symbolicznego języka
programowania
(pseudojęzyka). Potrafi
zapisać algorytm z
warunkami
zagnieżdżonymi i pętlą w
wybranej postaci. Potrafi
skonstruować algorytm z
warunkami
zagnieżdżonymi i pętlą za
pomocą programu
edukacyjnego.
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bardzo dobry
Zapisuje dowolny algorytm w
wybranej przez siebie postaci
(notacji), m.in. w pseudojęzyku.
Zapisuje algorytmy z pętlą
zagnieżdżoną. Potrafi
przeprowadzić szczegółową analizę
poprawności konstrukcji schematu
blokowego. Analizuje działanie
algorytmu dla przykładowych
danych. Stosuje swobodnie
oprogramowanie edukacyjne do
graficznej prezentacji i analizy
algorytmów.

celujący
Przestrzega zasad zapisu
algorytmów w zadanej
postaci (notacji). Potrafi
trafnie dobrać do
algorytmu sposób
prezentacji. Stosuje
poznane metody
prezentacji algorytmów w
opisie zadań (problemów)
z innych przedmiotów
szkolnych oraz różnych
dziedzin życia. Potrafi
samodzielnie zapoznać się
z nowym programem
edukacyjnym
przeznaczonym do
konstrukcji schematów
blokowych. Potrafi
zaproponować własny
pseudojęzyk.

Techniki algorytmiczne i algorytmy klasyczne
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
Określa sytuacje
Potrafi odróżnić algorytm
Analizuje algorytmy, w których Zna metodę „dziel i
Rozumie dokładnie technikę
warunkowe. Podaje
liniowy od algorytmu z
występują iteracje. Zna sposoby zwyciężaj" , algorytm
rekurencji (znaczenie stosu).
przykłady zadań, w których warunkami (z
zakończenia iteracji. Określa generowania liczb
Potrafi ocenić, kiedy warto
występują sytuacje
rozgałęzieniami). Zna pojęcie kroki iteracji. Potrafi zapisać w Fibonacciego, schemat
stosować iterację, a kiedy
warunkowe. Wie, na czym iteracji i rozumie pojęcie
wybranej notacji np. algorytm Hornera. Omawia ich
rekurencję. Zna trudniejsze
polega powtarzanie tych
algorytmu iteracyjnego.
sumowania n liczb, algorytm iteracyjną realizację i potrafi algorytmy, np. wieże Hanoi,
samych operacji. Potrafi
Podaje ich przykłady. Wie, od obliczania silni, znajdowania przedstawić jeden z nich w problem ośmiu hetmanów. Zna
omówić, na przykładzie,
czego zależy liczba
minimum w ciągu n liczb,
wybranej notacji. Zna inne
inne techniki sortowania, np.
algorytm znajdowania
powtórzeń.
algorytm rozwiązywania
algorytmy sortowania, np.
sortowanie przez scalanie
najmniejszego z trzech
Potrafi omówić algorytm
równania liniowego. Zna
kubełkowe, przez wstawianie. ciągów i metodę szybką. Potrafi
elementów.
porządkowania elementów
iteracyjną postać algorytmu
Zna przynajmniej jeden
zapisać je w różnych notacjach
(metodą przez wybór) na
Euklidesa. Zna przynajmniej
algorytm numeryczny, np.
(również w języku
praktycznym przykładzie, np. dwie techniki sortowania, np. obliczanie wartości
programowania wysokiego
wybierając najwyższego
bąbelkowe i przez wybór.
pierwiastka kwadratowego. poziomu). Zna inne algorytmy
ucznia z grupy. Omawia i
Określa problemy, w których Wskazuje różnicę między
numeryczne, np. wyznaczanie
analizuje wybrane techniki
występuje rekurencja i podaje rekurencją a iteracją. Zna
miejsca zerowego funkcji.
sortowania w postaci
przykłady „zjawisk
rekurencyjną realizację
Korzysta samodzielnie z
gotowych schematów
rekurencyjnych" - wziętych z wybranych algorytmów, np. dodatkowej literatury.
blokowych, skonstruowanych życia i zadań szkolnych. Zna silnię i algorytm Euklidesa.
w programie edukacyjnym. rekurencyjną realizację
Potrafi zamienić algorytm
wybranego algorytmu, np. silni, zapisany iteracyjnie na postać
liczb Fibonacciego, NWD.
rekurencyjną.

Wymagane umiejętności na poszczególne oceny szkolne - klasa III
Analiza algorytmów
dopuszczający
Potrafi zanalizować
przebieg algorytmu dla
przykładowych danych i
ocenić w ten sposób jego
poprawność.

dostateczny
Potrafi ocenić poprawność
działania algorytmu i jego
zgodność ze specyfikacją.
Określa liczbę prostych
działań zawartych w
algorytmie.

dobry
Rozumie, co to jest złożoność
algorytmu i potrafi określić
liczbę operacji
wykonywanych na
elementach zbioru w
wybranym algorytmie
sortowania.

bardzo dobry
Potrafi porównać złożoność
różnych algorytmów tego
samego zadania dla tych
samych danych. Wie, kiedy
algorytm jest uniwersalny.

celujący
Ocenia złożoność czasową i
pamięciową algorytmu. Zna
odpowiednie wzory.

Zasady programowania w języku C++
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
Zna klasyfikację języków Zapisuje program w czytelnej Potrafi prezentować złożone
Wie, jaka jest różnica między Ocenia efektywność działania
programowania. Zna
postaci - stosuje wcięcia,
algorytmy (z podprogramami) językiem wysokiego poziomu programu. Wie, na czym polega
ogólną budowę programu w komentarze. Rozumie pojęcia: w C++. Zna rekurencyjne
a językiem maszynowym;
programowanie obiektowe i
języku C++ i najważniejsze implementacja, kompilacja, realizacje prostych algorytmów. potrafi określić rolę procesora zdarzeniowe. Potrafi stosować
elementy języka - słowa
uruchomienie, testowanie.
Rozumie i stosuje zasady
i pamięci operacyjnej w
techniki programowania
kluczowe, instrukcje,
Rozumie znaczenie i działanie programowania strukturalnego. działaniu programów. Potrafi dynamicznego lub
wyrażenia, zasady składni. podstawowych instrukcji
Wie, na czym polega różnica realizować nawet bardzo
programowania obiektowego.
Potrafi zrealizować prosty wybranego języka C++.
pomiędzy przekazywaniem
złożone algorytmy. Potrafi
Zna i rozumie podobieństwa i
algorytm liniowy w języku Rozróżnia i poprawia błędy parametrów przez referencję i prezentować algorytmy
różnice w strukturze programu
C++; potrafi skompilować i kompilacji i błędy wykonania. przez wartość w funkcjach C++. rekurencyjne w postaci
zapisanego w różnych językach
uruchomić gotowy
Potrafi zrealizować algorytmy Wie, jakie znaczenie ma zasięg programu; potrafi zamienić programowania - w deklaracji
program.
iteracyjne w języku C++. Zna działania zmiennej. Rozumie rozwiązanie iteracyjne
zmiennych i procedur, w
podstawowe zasady
zasady postępowania przy
algorytmu na rekurencyjne. składni i zasadach działania
poprawnego
rozwiązywaniu problemu
Zapisuje w postaci programu poszczególnych procedur.
programowania; testuje
metodą zstępującą. Zna zasady wybrane algorytmy
Sprawnie korzysta z
tworzone programy; wie, jak działania wybranych
sortowania.
dodatkowej, fachowej
uniknąć problemów, takich algorytmów sortowania.
Opracowuje złożony program literatury.
jak np. zapętlenie się
w kilkuosobowej grupie programu.
umie podzielić zadania,
ustalić sposoby
przekazywania danych
pomiędzy procedurami.

Dobór struktur danych do rozwiązywanego problemu
dopuszczający
Wymienia przykłady prostych
struktur danych. Potrafi
zadeklarować zmienne typu
liczbowego (całkowite,
zmiennoprzecinkowe) i stosować je
w zadaniach.

dostateczny
Wie, czym jest zmienna w
programie i co oznacza
przypisanie jej konkretnej
wartości. Rozróżnia
struktury danych: proste i
złożone. Podaje przykłady.
Deklaruje typy złożone.

dobry

bardzo dobry

Potrafi zastosować Rozumie, na czym
łańcuchowy i
polega dobór struktur
tablicowy typ
danych do algorytmu.
danych w
Potrafi zastosować
strukturalny typ
zadaniach.
danych.
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celujący
Zna dynamiczne struktury danych. Potrafi
zastosować zmienne typu
wskaźnikowego w zadaniach. Zna
struktury listowe, np. stos, kolejkę, listę,
drzewo, graf. Potrafi je wykorzystać przy
rozwiązywaniu określonych problemów,
Rozumie i potrafi zastosować klasy
obiektowe języka C++

Sieci komputerowe i bazy danych
dopuszczający

dostateczny

dobry

Zna pojęcie sieci komputerowej, Wymienia korzyści płynące z Zna znaczenie protokołu w
potrafi wymienić jej rodzaje. Zna korzystania z sieci. Zna
sieciach lokalnych oraz
pojęcie logowania. Potrafi
podstawowe klasy i topologie TCP/IP. Wie, na czym
wymienić kilka cech pracy w
sieciowe. Potrafi wymienić
polega wymiana informacji
sieci, odróżniających ją od pracy urządzenia i elementy
w sieci. Zna zasady pracy w
na autonomicznym komputerze. sieciowe oraz omówić ich
sieci. Potrafi omówić
Zna kilka sposobów połączenia z ogólne przeznaczenie. Zna
zagrożenia płynące z sieci.
Internetem.
cechy systemu działającego w Charakteryzuje różne
szkolnej pracowni. Orientuje połączenia z Internetem;
się - w zakresie podstawowym potrafi omówić przesyłanie
- w działaniu Internetu.
pakietów danych w
Internecie.

bardzo dobry
Zna schemat działania sieci
komputerowych. Potrafi
wymienić zalety i wady
różnych topologii sieci.
Charakteryzuje topologie
gwiazdy, magistrali i
pierścienia. Umie z pomocą
nauczyciela zrealizować małą
sieć komputerową skonfigurować jej składniki,
udostępnić pliki, dyski,
drukarki, dodać
użytkowników.

celujący
Omawia szczegółowo model
warstwowy sieci. Omawia
różne systemy sieciowe.
Dokonuje ich analizy
porównawczej. Potrafi
samodzielnie zbudować małą
sieć domową.

Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań
dopuszczający
Potrafi omówić historię
komputerów. Umie wskazać
ogólny kierunek zmian w
technologiach
komputerowych. Zna
podstawowe zasady netykiety.

dostateczny

dobry

Potrafi określić nowoczesne Potrafi wskazać nowości w
trendy w zastosowaniu
zakresie usług
urządzeń komputerowych. Jest internetowych oraz
w stanie omówić prawne i
odszukać informacje na
społeczne aspekty
temat najnowszych
zastosowania informatyki.
pomysłów na komputery.

bardzo dobry

celujący

Przygotowuje analizę
porównawczą, pokazującą na
przestrzeni wielu lat rozwój
informatyki, w tym sieci
komputerowych, oraz
multimediów.

Wskazuje tendencje w
rozwoju informatyki i jej
zastosowania, dostrzegając
przeobrażenia w tej
dziedzinie w kraju i na
świecie.

bardzo dobry

celujący

Relacyjne bazy danych
dopuszczający

dostateczny

dobry

Podaje obszary zastosowań Rozumie metody przetwarzania Projektuje relacyjną bazę
Potrafi wytłumaczyć pojęcie
baz danych - na przykładach z danych na przykładzie gotowej danych składającą się z
relacji. Projektuje relacyjną
najbliższego otoczenia bazy danych. Określa
dwóch tabel połączonych
bazę danych składającą się z
szkoły, instytucji naukowych, podstawowe pojęcia (rekord,
relacją (na zadany temat). trzech lub większej liczby
społecznych i gospodarczych. pole, typ pola). Samodzielnie
Projektuje formularz i raport tabel. Samodzielnie ustala
Podaje przykłady programów tworzy w jednej tabeli bazę
według wskazówek
zawartość bazy (rodzaj
do tworzenia baz danych.
danych, składającą się z kilku pól nauczyciela. Zna zasady
informacji). Zna kilka
Potrafi wykonać podstawowe różnych typów. Projektuje
definiowania kluczy
rodzajów formularzy i
operacje na bazie danych
przykładowy formularz i raport. podstawowych. Drukuje
raportów, w tym raporty w
przygotowanej w jednej tabeli Potrafi wykonywać operacje
wybrane rekordy,
postaci wykresów. Umie
(wprowadzanie, redagowanie, przetwarzania danych w bazie
formularze i raporty. Łączy zaprojektować samodzielnie
sortowanie, wyszukiwanie, składającej się z kilku rekordów. informacje z bazy danych z wygląd formularza i raportu.
prezentacja). Potrafi
Zna zasady przygotowania
dokumentami innych
Zna pojęcie indeksu. Odróżnia
uporządkować bazę rosnąco korespondencji seryjnej.
programów, np. edytora
sortowanie od indeksowania.
lub malejąco według jednego
tekstu czy arkusza
Potrafi w tworzonej bazie
lub kilku pól.
kalkulacyjnego.
ustalić klucze indeksu.

Zna dokładnie wybrany
program do projektowania
baz danych. Potrafi
samodzielnie zaprojektować
bazę danych, korzystając z
wybranego narzędzia
(programu). Projekt bazy
opiera na rzeczywistych
informacjach, aby można
było wykorzystać ją w
praktyce, np. w szkole czy w
domu. Sprawnie korzysta z
dodatkowej, fachowej
literatury.

Dobór struktur danych do rozwiązywanego problemu
dopuszczający
Wymienia przykłady prostych
struktur danych. Potrafi
zadeklarować zmienne typu
liczbowego (całkowite,
zmiennoprzecinkowe) i stosować je
w zadaniach.

dostateczny
Wie, czym jest zmienna w
programie i co oznacza
przypisanie jej konkretnej
wartości. Rozróżnia
struktury danych: proste i
złożone. Podaje przykłady.
Deklaruje typy złożone.

dobry
bardzo dobry
Potrafi zastosować Rozumie, na czym
łańcuchowy i
polega dobór struktur
tablicowy typ
danych do algorytmu.
danych w
Potrafi zastosować
zadaniach.
strukturalny typ
danych.
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celujący
Zna dynamiczne struktury danych. Potrafi
zastosować zmienne typu
wskaźnikowego w zadaniach. Zna
struktury listowe, np. stos, kolejkę, listę,
drzewo, graf. Potrafi je wykorzystać przy
rozwiązywaniu określonych problemów,
Rozumie i potrafi zastosować klasy
obiektowe języka C++

Programowanie z wykorzystaniem SQL
dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Zna podstawowe konstrukcje Zna zasady wyszukiwania
Opierając się na profesjonalnej
języka zapytań. Wie, co to jest informacji w bazie z
literaturze, potrafi
język SQL. Potrafi
wykorzystaniem języka
samodzielnie zapisywać
przeanalizować przykład
zapytań. Potrafi zapisać
złożone kwerendy z
zapytania utworzonego w
złożone kwerendy, korzystając wykorzystaniem języka
języku SQL. Z pomocą
z wybranej instrukcji, np.
zapytań. Potrafi efektywnie
nauczyciela potrafi zapisać
SELECT; stosuje jej główne wykorzystywać bazę danych z
Programowanie
z
wykorzystaniem
SQL
prostą kwerendę, korzystając z klauzule. Z poziomu języka
poziomu j ęzyka PHP - potrafi
języka zapytań. Potrafi
PHP potrafi pobierać dane z uaktualniać zapisane w bazie
dopuszczający
dostateczny
bardzo dobry
celujący
połączyć siędobry
z bazą danych z bazy i odpowiednio
je
dane.
poziomu języka PHP.
prezentować na stronie WWW.
Wyszukuje informacje w
Tworzy samodzielnie
Zna podstawowe konstrukcje Zna zasady wyszukiwania
Opierając się na profesjonalnej
bazie, korzystając wyłącznie z kwerendy (proste i
języka zapytań. Wie, co to jest informacji w bazie z
literaturze, potrafi
gotowych kwerend i narzędzi złożone), korzystając z
język SQL. Potrafi
wykorzystaniem języka
samodzielnie zapisywać
wbudowanych do programu. wbudowanych do
przeanalizować
przykład
zapytań. Potrafi zapisać
złożone kwerendy z
Tworzenie
grafiki
komputerowej
programu narzędzi.
zapytania utworzonego w
złożone kwerendy, korzystając wykorzystaniem języka
języku SQL. Z pomocą
z wybranej instrukcji, np.
zapytań. Potrafi efektywnie
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
nauczyciela potrafi zapisać
SELECT; stosuje jej główne wykorzystywać bazę danych z
prostą kwerendę, korzystając z klauzule. Z poziomu języka
poziomu j ęzyka PHP - potrafi
języka zapytań. Potrafi
PHP potrafi pobierać dane z uaktualniać zapisane w bazie
połączyć się z bazą danych z bazy i odpowiednio je
dane.
poziomu języka PHP.
prezentować na stronie WWW.
Wyszukuje informacje w
Tworzy samodzielnie
bazie, korzystając wyłącznie z kwerendy (proste i
gotowych kwerend i narzędzi złożone), korzystając z
wbudowanych do programu. wbudowanych do
programu narzędzi.

Tworzenie grafiki komputerowej
dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Potrafi retuszować obrazy
Potrafi tworzyć prostą
Rozumie różnicę pomiędzy
Potrafi tworzyć
Tworzy dowolną grafikę
rastrowe, potrafi rysować
grafikę wektorową, potrafi plikami GIF i JPG, wie, na
skomplikowaną grafikę
wektorową, wykorzystuje
proste figury wektorowe,
przemieszczać figury
czym polega kompresja stratna komputerową w edytorze
zaawansowane opcje edytora,
potrafi dokonywać
pomiędzy warstwami,
w plikach JPG, potrafi tworzyć graficznym, zna i stosuje różne w tym modele barw, filtry i
transformacji figur:
potrafi edytować kształt średnio złożoną grafikę z
funkcje zaawansowane
transformacje graficzne.
skalowania, obrotów, ścinania, figury, potrafi
wykorzystaniem różnych
programu, umie korzystać z
rozciągania, odbicia lustrzane, eksportować grafikę
narzędzi edytora.
przezroczystości oraz opcji
potrafi stosować różne
wektorową do pliku GIF
powtarzania operacji.
wypełnienia figur
lub JPG.
wektorowych.
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Tworzenie animacji FLASH z wykorzystaniem ActionScript
dopuszczający

dostateczny

Potrafi wykorzystywać
podstawowe narzędzia
graficzne i tworzyć prostą
animację pokładową i
pośrednią typu motion tween.

Potrafi posługiwać się
transformacjami kształtu i
wypełnienia, dodawać
obrazy GIF i JPG,
tworzyć animację na
wielu warstwach.

dobry
Potrafi stosować w tworzonej
grafice proste polecenia
ActionScript, które wpływają
na sposób odtwarzania filmu,
umie wykorzystywać symbole
biblioteczne.

bardzo dobry
Tworzy zaawansowane
animacje w środowisku
FLASH, stosuje skrypty
ActionScript zawierające
zmienne, potrafi
wyeksportować animację do
postaci pliku swf i użyć go na
własnej stronie WWW.

celujący
Posługuje się obiektami w
ActionScript, tworzy
interaktywne animacje
wykorzystujące zdarzenia
generowane przez
użytkownika.

Programowanie w JavaScript
dopuszczający
Zna sposoby osadzania
skryptów JavaScript w kodzie
HTML strony WWW, potrafi
tworzyć proste programy w
JavaScript

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Potrafi umieszczać
Potrafi stworzyć prostą
Tworzy interaktywne strony Tworzy zaawansowane
programy w języku
aplikacj ę obliczeniową w
WWW, które w pełni
aplikacje JavaScript, które
JavaScript w osobnych
języku JavaScript, umie
wykorzystują język JavaScript. wykorzystują obiekty i
plikach i łączyć je z
pobierać dane z formularzy i
zdarzenia. Zna model
wieloma stronami WWW, umieszczać wyniki obliczeń na
obiektowy dokumentu HTML,
umie umieszczać proste stronach WWW.
umie posługiwać się
polecenia JavaScript w
własnościami obiektów
znacznikach HTML.
HTML.
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Podstawa prawna
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1534)
• Podstawa programowa z języka angielskiego, IV etap edukacyjny
• Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Program nauczania
Wymagania szczegółowe zawarte są w Programie nauczania języka angielskiego.
Kurs kontynuacyjny (IV.1 - zakres podstawowy i zakres rozszerzony) dla szkół
ponadgimnazjalnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od roku 2012.
Wydawnictwo: Express Publishing & Egis. Autor: M. Kębłowska.

Poziomy zaawansowania
Na początku roku szkolnego uczniowie każdej klasy pierwszej rozwiązują test
kwalifikacyjny (placement test), który pozwala na ocenienie poziomu umiejętności
językowych i przydzielenie ich do odpowiedniej grupy.
1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
- sprawdziany,
- kartkówki,
- odpytywanie ustne,
- obserwacja pracy/aktywności ucznia w czasie lekcji,
- matura próbna,
- wypracowania,
- pisemne zadania domowe.
2. Obszary aktywności podlegające ocenianiu
- umiejętność mówienia (speaking),
- umiejętność czytania (reading),
- umiejętność pisania (writing),
- umiejętność słuchania (listening),
- praca domowa,
- aktywność,
- praca na lekcji,
- znajomość struktur gramatycznych,
- znajomość słownictwa,
- przygotowanie do zajęć
- udział w konkursach i olimpiadach,
- prace projektowe,
- nieobowiązkowe prace dodatkowe.
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3. Określenie procentowe poszczególnych ocen
sprawdzian
a) 0 % - 44 % punktów - niedostateczny (1)
b) 45 % - 58 % punktów - dopuszczający (2)
c) 59 % - 75 % punktów - dostateczny (3)
d) 76 % - 89 % punktów - dobry (4)
e) 90 % - 99 % punktów - bardzo dobry (5)
f) 100% punktów – celujący (6)
kartkówki
a) 0 % - 49 % punktów - niedostateczny (1)
b) 50 % - 59 % punktów - dopuszczający (2)
c) 60 % - 74 % punktów - dostateczny (3)
d) 75 % - 89 % punktów - dobry (4)
e) 90 % - 100 % punktów - bardzo dobry (5)
f) 100 % punktów + zadanie dodatkowe – celujący (6)

prace typu maturalnego
a)
b)
c)
d)
e)

0% - 29% punktów – niedostateczny (1)
30% - 50% punktów - dopuszczający (2)
51% - 74% punktów - dostateczny (3)
75% - 89% punktów – dobry (4)
90% - 100% punktów – bardzo dobry (5)

Nauczyciel może dodać do oceny „+” przy górnej lub „-” przy dolnej granicy procentowej.
4.Ogólne kryteria na semestralne / roczne oceny szkolne
Ocena: celujący
Uczeń:
- spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą w zakresie wszystkich sprawności
językowych,
- spełnia wymagania ponadprogramowe np. uzyskując dodatkową wiedzę poprzez
samodzielną pracę i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień,
- stosuje bardzo szeroki zakres struktur gramatycznych i leksykalnych,
- swoją wiedzą wyróżnia się na tle grupy językowej,
- angażuje się w projekty językowe,
- uzyskuje znaczące wyniki w konkursach pozaszkolnych.
Uzyskanie kilku ocen celujących z kartkówek (np. ze słówek) lub wypracowań nie
oznacza otrzymania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego. Należy wziąć
pod uwagę wszystkie formy oceniania, a w szczególności sprawdziany.
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Ocena: bardzo dobry
Uczeń:
- opanował materiał programowy w stopniu bardzo dobrym,
- posługuje się szerokim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych
przewidzianych dla zakresu podstawowego lub rozszerzonego, z łatwością je
rozróżnia i potrafi poprawnie stosować,
- potrafi sformułować krótką kilkuzdaniową lub bardziej rozbudowaną wielozdaniową
wypowiedź ustną i pisemną w całości spójną i logiczną,
- wypowiada się komunikatywnie w formie ustnej i pisemnej, choć w jego
wypowiedzi pojawiają się sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne niezakłócające
komunikacji,
- rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w tekstach pisanych,
słuchanych i mówionych,
- potrafi właściwie wykorzystać różne źródła pomocy naukowych,
- bez pomocy nauczycieli umie samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w nowej
sytuacji,
- zawsze przygotowany jest do zajęć lekcyjnych.

Ocena: dobry
Uczeń:
- opanował materiał programowy w stopniu dobrym,
- posługuje się dość szerokim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych
przewidzianych dla zakresu podstawowego lub rozszerzonego i na ogół poprawnie
potrafi je stosować,
- potrafi sformułować krótką kilkuzdaniową lub bardziej rozbudowaną wielozdaniową
wypowiedź ustną i pisemną w większości spójną i logiczną,
- rozumie większość kluczowych informacji zawartych w tekstach pisanych,
słuchanych i mówionych,
- wypowiada się komunikatywnie w formie ustnej i pisemnej, choć w jego
wypowiedzi pojawiają się nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne
niezakłócające komunikacji,
- jest aktywny na lekcji,
- jest sporadycznie nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych.

Ocena: dostateczny
Uczeń:
- opanował materiał programowy w stopniu podstawowym, pozwalającym na
rozumienie najważniejszych zagadnień,
- posługuje się dość wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatyczny
przewidzianych
dla zakresu podstawowego lub rozszerzonego, częściowo je rozróżnia i stosuje często
popełniając błędy,
- próbuje formułować krótką kilkuzdaniową lub bardziej rozbudowaną
wielozdaniową wypowiedź ustną i pisemną, ale bywa ona niespójna i nielogiczna,
- próbuje wypowiadać się ustnie i pisemnie, ale w jego wypowiedzi pojawiają się
liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które częściowo zakłócają komunikację,
- rozumie część kluczowych informacji zawartych w tekstach pisanych, słuchanych i
mówionych,
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- często bez pomocy nauczyciela nie potrafi wykorzystać źródeł informacji, ale
jednocześnie umie wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności,
- pracuje w miarę systematycznie.

Ocena: dopuszczający
Uczeń:
- nie opanował dostatecznie materiału programowego,
- posługuje się bardzo wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych
przewidzianych dla zakresu podstawowego lub rozszerzonego, z trudnością je
rozróżnia, popełniając liczne błędy,
- próbuje sformułować krótką kilkuzdaniową lub bardziej rozbudowaną
wielozdaniową wypowiedź ustną i pisemną, ale przeważnie jest ona niespójna i
nielogiczna,
- rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w tekstach pisanych, słuchanych i
mówionych,
- próbuje wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej, ale popełnia bardzo liczne
błędy gramatyczne i leksykalne, które znacznie zakłócają komunikację,
- potrafi wykonać tylko zadania o niewielkim stopniu trudności, bardzo często przy
pomocy nauczyciela,
- nie pracuje systematycznie.

Ocena: niedostateczny
Uczeń:
- nie opanował wiadomości programowych w zakresie pozwalającym mu na przejście
do wyższego poziomu kształcenia,
- dysponuje bardzo ograniczonym zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych
przewidzianych dla zakresu podstawowego lub rozszerzonego,
- próbuje sformułować krótką kilkuzdaniową lub bardziej rozbudowaną
wielozdaniową wypowiedź ustną i pisemną, ale jest ona całkowicie niespójna i
nielogiczna lub nie na temat,
- próbuje wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej, ale popełnia bardzo liczne
błędy gramatyczne i leksykalne, które całkowicie zakłócają komunikację,
- nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności,
- z trudem lub całkowicie nie potrafi zrozumieć informacji przekazywanych ustnie lub
pisemnie,
- nie wykazuje chęci do nauki oraz do poprawy uzyskanych ocen niedostatecznych lub
zaliczenia materiału wynikającego z nieobecności,
- ma znaczne braki w ocenach spowodowane absencją na lekcjach.
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5. Kryteria oceniania prac pisemnych typu maturalnego na poziomie podstawowym
Treść

Spójność i logika wypowiedzi
2 pkt - wypowiedź jest w całości lub większości spójna i logiczna zarówno na poziomie
poszczególnych zdań, jak i całego tekstu
1 pkt - wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań, jak i
całego tekstu
0 pkt - wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych
do powiązania w całość fragmentów
Zakres środków językowych
2 pkt - zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań
1 pkt - ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki
językowe o wysokim stopniu pospolitości
0 pkt - bardzo ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są wyłącznie
najprostsze środki językowe
Poprawność środków językowych
2 pkt – brak błędów; nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie
zakłócające komunikację
1 pkt – liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację; bardzo
liczne błędy niezakłócające komunikacji
0 pkt – liczne błędy zakłócające komunikację; bardzo liczne błędy czasami lub często
zakłócające komunikację

6. Kryteria oceniania prac pisemnych typu maturalnego na poziomie rozszerzonym
Spójność i logika wypowiedzi
2 pkt - wypowiedź zawiera najwyżej 2 usterki w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie
zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu
1 pkt - wypowiedź zawiera od 3 do 5 usterek w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie
zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu
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0 pkt - wypowiedź zawiera 6 lub więcej usterek w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie
zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu
Zakres środków językowych
3 pkt - szeroki zakres środków językowych; w pracy występują dość liczne fragmenty
charakteryzujące się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych
środków językowych
2 pkt - zadowalający zakres środków językowych; w pracy występuje kilka fragmentów
charakteryzujących się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych
środków językowych, jednak w większości użyte są struktury o wysokim stopniu pospolitości
1 pkt - ograniczony zakres środków językowych; w pracy użyte są głównie struktury o
wysokim stopniu pospolitości
0 pkt - bardzo ograniczony zakres środków językowych; w pracy użyte są wyłącznie struktury
o wysokim stopniu pospolitości
Zgodność z poleceniem (elementy treści i formy)
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Ostateczną liczbę punktów za zgodność z poleceniem ustala się na podstawie
oceny elementów treści i elementów formy, zgodnie z Tabelą C.

Poprawność środków językowych

Poprawność językowa
nieliczne błędy językowe
liczne błędy językowe
bardzo liczne błędy językowe

Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna)
liczne/bardzo liczne błędy
nieliczne błędy zapisu
zapisu
3 p.
2 p.
2 p.
1 p.
1 p.
0 p.

Uwagi dodatkowe
1. Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest: nieczytelna lub
całkowicie niezgodna z poleceniem/tematem, lub niekomunikatywna dla odbiorcy (np.
napisana fonetycznie).
2. Jeżeli wypowiedź zawiera mniej niż 160 słów (poziom rozszerzony) przyznaje się 0
punktów za zakres i poprawność środków językowych.
3. Jeżeli wypowiedź zawiera 60 słów lub mniej (poziom podstawowy), jest oceniana
wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów.
4. Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 punktów w kryterium zgodności z poleceniem,
we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów.
5. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. zdający napisał tylko
wstęp), przyznaje się 0 punktów w każdym kryterium.
6. Jeżeli za wypowiedź przyznano 1 punkt w kryterium zgodności z poleceniem, we
wszystkich pozostałych kryteriach można również przyznać maksymalnie po 1 punkcie.
7. W ocenie poprawności językowej w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną
dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów zapisu.
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7. Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych typu maturalnego
Sprawność komunikacyjna

Od uzyskanej w ten sposób liczby punktów można odjąć punkty, w zależności od
zakresu pomocy, jakiej zdający potrzebuje ze strony egzaminującego.
Zakres środków leksykalno – gramatycznych
4 pkt - szeroki zakres środków leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada
się na tematy proste i złożone; formułując wypowiedź na tematy złożone, rzadko stosuje
słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny
3 pkt - zadowalający zakres środków leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie
wypowiada się na tematy proste i złożone; formułując wypowiedź na tematy złożone stosuje
jednak głównie słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły,
interesujący, fajny
2 pkt - ograniczony zakres środków leksykalno-gramatycznych; zdający dość swobodnie
wypowiada się na tematy proste, tematy bardziej złożone sprawiają mu kłopoty
1 pkt - bardzo ograniczony zakres środków leksykalno-gramatycznych; zdający ma kłopoty z
wypowiadaniem się na tematy proste
0 pkt - brak wypowiedzi LUB wypowiedź niekomunikatywna; zdający nie jest w stanie
wypowiedzieć się nawet na tematy bardzo proste
Poprawność środków leksykalno - gramatycznych
4 pkt - sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji
3 pkt - dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji lub czasami
zakłócające komunikację
2 pkt - liczne błędy leksykalne i gramatyczne, zakłócające komunikację
1 pkt - bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne, w znacznym stopniu zakłócające
komunikację
0 pkt - brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

Wymowa
2 pkt - brak błędów w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji
1 pkt - błędy w wymowie czasami zakłócają komunikację
0 pkt - błędy w wymowie często zakłócają komunikację LUB uniemożliwiają zrozumienie
komunikatu ; brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna
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Płynność wypowiedzi
2 pkt - w wypowiedzi nie występują pauzy LUB występują pauzy, które czasem są
nienaturalne, jednak nie zakłócają odbioru komunikatu
1 pkt - pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne; zakłócają czasami odbiór
komunikatu
0 pkt - pauzy w wypowiedzi występują bardzo często i są nienaturalne; zakłócają odbiór
komunikatu; brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

8. Inne postanowienia
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją swoje nieprzygotowanie dwa razy w semestrze (nie
dotyczy ono jednak zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, wypowiedzi ustnych,
wypracowań domowych). Za każdy następny brak przygotowania otrzymuje ocenę
niedostateczną.
2. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi pociąga za sobą
wpisanie oceny niedostatecznej.
3. W przypadku nieuczciwej postawy w czasie odpowiedzi, kartkówki, sprawdzianu,
wypracowania (ściąganie, podpowiadanie, spisywanie, plagiat itp.) uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości jej poprawy.
4. Jeżeli z przyczyn losowych (udokumentowanych) uczeń nie może pisać
sprawdzianu/kartkówki w wyznaczonym terminie z całą klasą, powinien to uczynić w czasie
uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie uzgodni takiego terminu w ciągu tygodnia od
powrotu do szkoły po nieobecności lub nie podejdzie do sprawdzianu/kartkówki w
wyznaczonym czasie, nauczyciel może uznać, że sprawdzany materiał nie został opanowany
w stopniu umożliwiającym wystawienie oceny pozytywnej. Nauczyciel ma wówczas prawo
bez zapowiedzi przeprowadzić taki sprawdzian/kartkówkę uczniowi nieobecnemu na
sprawdzianie/kartkówce w pierwotnym terminie (dotyczy to również ucznia, który nie
uczestniczył w teście z przyczyn nieusprawiedliwionych).
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DRUGI JĘZYK OBCY:
FRANCUSKI, HISZPAŃSKI,
NIEMIECKI, ROSYJSKI
JĘZYK ŁACIŃSKI DLA
MEDYKÓW
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Podstawa prawna
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1534)
• Podstawa programowa z języków francuskiego, hiszpańskiego, łacińskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, IV etap edukacyjny
• Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Programy nauczania
Wymagania szczegółowe zawarte są w:
 Programie nauczania języka francuskiego / hiszpańskiego / niemieckiego / rosyjskiego.
Kurs kontynuacyjny (IV.1- zakres podstawowy) oraz kurs początkujący (IV.0 – zakres
podstawowy) dla szkół ponadgimnazjalnych,
 Programie nauczania języka łacińskiego dla szkół ponadgimnazjalnych - zgodnie z nową
podstawą programową obowiązującą od roku 2012.
1. Przygotowanie ucznia do pracy na lekcji
1) Na lekcjach języków obcych uczeń jest zobowiązany posiadać zeszyt przedmiotowy,
ćwiczenia, podręcznik lub dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela (karty
pracy itp.).
2) Zaleca się zakup nowych podręczników; w podręcznikach używanych, odkupionych od
innych uczniów należy usunąć wszystkie zrobione przez nich wpisy (np.: wymazać),
w przeciwnym razie zostaną one uznane jako praca niesamodzielna. Uzupełnionych
książek ćwiczeń nauczyciel nie dopuści do użytku.
3) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwukrotnie w semestrze, w
przypadku języka łacińskiego jednokrotnie (o nieprzygotowaniu uczeń ma obowiązek
poinformować nauczyciela na początku lekcji).
4) Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek,
sprawdzianów i prac pisemnych, których termin został ustalony wcześniej.
5) Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia ucznia z udziału w lekcji.
6) Przez nieprzygotowanie rozumie się brak pisemnych prac domowych i/lub
przygotowania do wypowiedzi ustnych oraz brak ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego,
jeżeli powinna się w nich znajdować praca domowa.
2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
- sprawdziany,
- testy sprawdzające rozumienie ze słuchu lub rozumienie tekstu pisanego,
- testy typu maturalnego,
- kartkówki,
- pisemne i ustne zadania domowe,
- odpytywanie ustne,
- obserwacja pracy/aktywności ucznia w czasie lekcji,
- praca pozalekcyjna.
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3. Narzędzia stosowane w ocenianiu osiągnięć ucznia
a) Sprawdziany:
 są obowiązkowe,
 zapowiadane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem,
 w przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności ucznia termin i miejsce
napisania sprawdzianu wyznacza nauczyciel,
 w przypadku nieobecności ucznia tylko na danej lekcji lub tylko w danym dniu
uczeń pisze zmienioną wersję testu na następnej lekcji z tego języka obcego,
 są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego,
b) testy sprawdzające rozumienie ze słuchu lub rozumienie tekstu pisanego oraz
testy typu maturalnego:
 nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi,
 dopuszcza się łączenie różnych typów testów w ramach jednej pracy klasowej,
c) kartkówka:
 niepoprzedzona wcześniejszą zapowiedzią może obejmować ostatnią lekcję lub
pracę domową,
 poprzedzona wcześniejszą zapowiedzią może obejmować wyznaczony przez
nauczyciela zakres materiału, np. słownictwo, struktury gramatyczne,
d) praca domowa:
 jest obowiązkowa,
 ocena pracy domowej uwzględnia przede wszystkim stopień samodzielności
wykonania pracy, poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym oraz
estetykę wykonania,
 może zostać uznana za niesamodzielną w przypadku popełnienia plagiatu
z Internetu lub innego źródła i oceniona na ocenę negatywną,
e) wypowiedź ustna lub pisemna
na zadany temat lub obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji,
f) praca i aktywność ucznia na lekcji,
a w szczególności: zaangażowanie, szybkie, skuteczne i adekwatne reagowanie
w sytuacjach językowych, wiedza merytoryczna, umiejętność współpracy z innymi
uczniami.
Uczniowie aktywnie biorący udział we wszystkich formach pracy na lekcji mają
możliwość zdobycia „+” (plusa). Zdobycie pięciu plusów daje ocenę bardzo dobrą,
a czterech – dobrą.
g) praca pozalekcyjna
np. udział w konkursach, projektach, wymianie międzynarodowej, wykonanie pomocy
dydaktycznych lub innej pracy dodatkowej.
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4.Skala ocen i sposób przeliczania uzyskanych punktów na oceny
Sprawdziany, testy rozdziałowe, testy sprawdzające rozumienie ze słuchu lub rozumienie
tekstu pisanego:
0 – 44 %
niedostateczny (1)
45 – 58 %
dopuszczający (2)
59 – 75 %
dostateczny (3)
76 – 89 %
dobry (4)
90 – 99 %
bardzo dobry (5)
100 %
celujący (6)
Testy typu maturalnego:
0 - 29 %
30 - 50 %
51 - 74 %
75 - 89 %
90 - 99 %
100 %

niedostateczny (1)
dopuszczający (2)
dostateczny (3)
dobry (4)
bardzo dobry (5)
celujący (6)

0 – 49 %
50 – 59 %
60 – 74 %
75 – 89 %
90 – 100 %

niedostateczny (1)
dopuszczający (2)
dostateczny (3)
dobry (4)
bardzo dobry (5)

Kartkówki:

Nauczyciel może dodać do oceny „+” przy górnej lub „-” przy dolnej granicy procentowej.
5.Ogólne kryteria semestralne/końcoworoczne ocen szkolnych
Ocena celujący
Uczeń:
- spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą w zakresie wszystkich sprawności
językowych,
- spełnia wymagania ponadprogramowe, np. uzyskując dodatkową wiedzę poprzez
samodzielną pracę i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień,
- stosuje bardzo szeroki zakres struktur gramatycznych i leksykalnych,
- swoją wiedzą wyróżnia się na tle grupy językowej,
- angażuje się w projekty językowe,
- uzyskuje znaczące wyniki w olimpiadach językowych i konkursach pozaszkolnych.
Uzyskanie kilku ocen celujących z kartkówek (np. ze słówek) lub wypracowań nie
oznacza otrzymania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego. Należy wziąć
pod uwagę wszystkie formy oceniania, a w szczególności sprawdziany.
Ocena bardzo dobry
Uczeń:
- opanował materiał programowy w stopniu bardzo dobrym,
- posługuje się szerokim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych
przewidzianych dla zakresu podstawowego lub rozszerzonego, z łatwością je
51

rozróżnia i potrafi poprawnie stosować,
- potrafi sformułować krótką kilkuzdaniową lub bardziej rozbudowaną wielozdaniową
wypowiedź ustną i pisemną w całości spójną i logiczną,
- wypowiada się komunikatywnie w formie ustnej i pisemnej, choć w jego
wypowiedzi pojawiają się sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne niezakłócające
komunikacji,
- rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w tekstach pisanych,
słuchanych i mówionych,
- potrafi właściwie wykorzystać różne źródła pomocy naukowych,
- bez pomocy nauczycieli umie samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w nowej
sytuacji,
- zawsze przygotowany jest do zajęć lekcyjnych,
- bardzo aktywnie działa na terenie szkoły, propagując naukę języków obcych.
Ocena dobry
Uczeń:
- opanował materiał programowy w stopniu dobrym,
- posługuje się dość szerokim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych
przewidzianych dla zakresu podstawowego lub rozszerzonego i na ogół poprawnie
potrafi je stosować,
- potrafi sformułować krótką kilkuzdaniową lub bardziej rozbudowaną wielozdaniową
wypowiedź ustną i pisemną w większości spójną i logiczną,
- rozumie większość kluczowych informacji zawartych w tekstach pisanych,
słuchanych i mówionych,
- wypowiada się komunikatywnie w formie ustnej i pisemnej, choć w jego
wypowiedzi pojawiają się nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne
niezakłócające komunikacji,
- jest aktywny na lekcji,
- jest sporadycznie nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych.
Ocena dostateczny
Uczeń:
- opanował materiał programowy w stopniu podstawowym, pozwalającym na
rozumienie najważniejszych zagadnień,
- posługuje się dość wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych
przewidzianych dla zakresu podstawowego, częściowo je rozróżnia i stosuje, często
popełniając błędy,
- próbuje formułować krótką kilkuzdaniową lub bardziej rozbudowaną
wielozdaniową wypowiedź ustną i pisemną, ale bywa ona niespójna i nielogiczna,
- próbuje wypowiadać się ustnie i pisemnie, ale w jego wypowiedzi pojawiają się
liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które częściowo zakłócają komunikację,
- rozumie część kluczowych informacji zawartych w tekstach pisanych, słuchanych
i mówionych,
- często bez pomocy nauczyciela nie potrafi wykorzystać źródeł informacji, ale
jednocześnie umie wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności,
- pracuje dość systematycznie.
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Ocena dopuszczający
Uczeń:
- nie opanował dostatecznie materiału programowego,
- posługuje się bardzo wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych
przewidzianych dla zakresu podstawowego lub rozszerzonego, z trudnością je
rozróżnia, popełniając liczne błędy,
- próbuje sformułować krótką kilkuzdaniową lub bardziej rozbudowaną
wielozdaniową wypowiedź ustną i pisemną, ale przeważnie jest ona niespójna i
nielogiczna,
- rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w tekstach pisanych, słuchanych
i mówionych,
- próbuje wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej, ale popełnia bardzo liczne błędy
gramatyczne i leksykalne, które znacznie zakłócają komunikację,
- potrafi wykonać tylko zadania o niewielkim stopniu trudności, bardzo często przy
pomocy nauczyciela,
- nie pracuje systematycznie.
Ocena niedostateczny
Uczeń:
- nie opanował wiadomości programowych w zakresie pozwalającym mu na przejście
do wyższego poziomu kształcenia,
- dysponuje bardzo ograniczonym zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych
przewidzianych dla zakresu podstawowego lub rozszerzonego,
- próbuje sformułować krótką kilkuzdaniową lub bardziej rozbudowaną
wielozdaniową wypowiedź ustną i pisemną, ale jest ona całkowicie niespójna i
nielogiczna lub nie na temat,
- próbuje wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej, ale popełnia bardzo liczne
błędy gramatyczne i leksykalne, które całkowicie zakłócają komunikację,
- nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności,
- z trudem lub całkowicie nie potrafi zrozumieć informacji przekazywanych ustnie lub
pisemnie,
- nie wykazuje chęci do nauki oraz do poprawy uzyskanych ocen niedostatecznych lub
zaliczenia materiału wynikającego z nieobecności,
- ma znaczne braki w ocenach spowodowane absencją na lekcjach.
6.Kryteria oceniania prac pisemnych typu maturalnego na poziomie podstawowym
Treść
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Spójność i logika wypowiedzi
2 pkt - wypowiedź jest w całości lub większości spójna i logiczna zarówno na poziomie
poszczególnych zdań, jak i całego tekstu.
1 pkt - wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań, jak
i całego tekstu.
0 pkt - wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych
do powiązania w całość fragmentów.
Zakres środków językowych
2 pkt - zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.
1 pkt - ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki
językowe o wysokim stopniu pospolitości.
0 pkt - bardzo ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są wyłącznie
najprostsze środki językowe.
Poprawność środków językowych
2 pkt – brak błędów; nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie
zakłócające komunikację.
1 pkt – liczne błedy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację; bardzo
liczne błędy niezakłócające komunikacji.
0 pkt – liczne błędy zakłócające komunikację; bardzo liczne błędy czasami lub często
zakłócające komunikację.
7.Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych typu maturalnego
Sprawność komunikacyjna

Od uzyskanej w ten sposób liczby punktów można odjąć punkty, w zależności od
zakresu pomocy, jakiej zdający potrzebuje ze strony egzaminującego.
Zakres środków leksykalno-gramatycznych
4 pkt - szeroki zakres środków leksykalno - gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada
się na tematy proste i złożone; formułując wypowiedź na tematy złożone, rzadko stosuje
słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny.
3 pkt - zadowalający zakres środków leksykalno - gramatycznych; zdający swobodnie
wypowiada się na tematy proste i złożone; formułując wypowiedź na tematy złożone stosuje
jednak głównie słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły,
interesujący, fajny.
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2 pkt - ograniczony zakres środków leksykalno - gramatycznych; zdający dość swobodnie
wypowiada się na tematy proste, tematy bardziej złożone sprawiają mu kłopoty.
1 pkt - bardzo ograniczony zakres środków leksykalno - gramatycznych; zdający ma kłopoty z
wypowiadaniem się na tematy proste.
0 pkt - brak wypowiedzi LUB wypowiedź niekomunikatywna; zdający nie jest w stanie
wypowiedzieć się nawet na tematy bardzo proste.
Poprawność środków leksykalno-gramatycznych
4 pkt - sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji.
3 pkt - dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji lub czasami
zakłócające komunikację.
2 pkt - liczne błędy leksykalne i gramatyczne, zakłócające komunikację.
1 pkt - bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne, w znacznym stopniu zakłócające
komunikację.
0 pkt - brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna.
Wymowa
2 pkt - brak błędów w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji.
1 pkt - błędy w wymowie czasami zakłócają komunikację.
0 pkt - błędy w wymowie często zakłócają komunikację LUB uniemożliwiają zrozumienie
komunikatu; brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna.
Płynność wypowiedzi
2 pkt - w wypowiedzi nie występują pauzy LUB występują pauzy, które czasem są
nienaturalne, jednak nie zakłócają odbioru komunikatu.
1 pkt - pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne; zakłócają czasami odbiór
komunikatu.
0 pkt - pauzy w wypowiedzi występują bardzo często i są nienaturalne; zakłócają odbiór
komunikatu; brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna.

8.Obniżenie wymagań edukacyjnych
a) Podczas pracy z uczniem z dysleksją rozwojową należy:








unikać wyrywania do odpowiedzi w celu umożliwienia przypomnienia wiadomości,
koncentracji, opanowania napięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź,
podczas oceny wypowiedzi pisemnych – oceniać odrębnie merytoryczną stronę
pracy i odrębnie poprawność pisowni, nie uwzględniając tej drugiej oceny w
ostatecznej klasyfikacji,
zmniejszyć liczbę zadań (poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy
czasie lub wydłużyć czas pracy ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania,
zaakceptować pismo drukowane lub pismo na komputerze,
zamienić pracę pisemną na wypowiedź ustną, jeżeli pismo ucznia jest trudne do
odczytania,
stosować częste pochwały oraz unikać porównań z wynikami pracy innych uczniów.

b) Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
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c) W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję
zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,
motywowania do pracy i oceniania małych sukcesów.
9.Inne postanowienia
1. Uczeń ma prawo zgłosić na lekcji swoje nieprzygotowanie dwa razy w semestrze (nie
dotyczy ono jednak zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, wypowiedzi ustnych,
wypracowań domowych). Za każdy następny brak przygotowania otrzymuje ocenę
niedostateczną.
2. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi pociąga za sobą
wpisanie oceny niedostatecznej.
3. W przypadku nieuczciwej postawy w czasie odpowiedzi, kartkówki, sprawdzianu,
wypracowania (ściąganie, podpowiadanie, spisywanie, plagiat itp.) uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości jej poprawy.
4. Jeżeli z przyczyn losowych (udokumentowanych) uczeń nie może pisać sprawdzianu
w wyznaczonym terminie z całą klasą, powinien to uczynić w czasie uzgodnionym
z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie uzgodni takiego terminu w ciągu tygodnia od powrotu do
szkoły po nieobecności lub nie podejdzie do sprawdzianu w wyznaczonym czasie,
nauczyciel może uznać, że sprawdzany materiał nie został opanowany w stopniu
umożliwiającym wystawienie oceny pozytywnej. Nauczyciel ma wówczas prawo bez
zapowiedzi przeprowadzić taki sprawdzian uczniowi nieobecnemu na sprawdzianie
w pierwotnym terminie (dotyczy to również ucznia, który nie uczestniczył w pracy
klasowej z przyczyn nieusprawiedliwionych).
5. Sprawdziany, testy, kartkówki i inne prace pisemne nauczyciel jest zobowiązany
poprawić i oddać uczniom w ciągu dwóch tygodni.
6. Ocena semestralna lub roczna nie stanowi średniej arytmetycznej z uzyskanych ocen
cząstkowych. Brane są pod uwagę systematyczna praca na lekcji i stosunek do
przedmiotu.
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JĘZYK POLSKI
WIEDZA O KULTURZE
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Podstawa prawna
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1534)
• Podstawa programowa z języka polskiego oraz wiedzy o kulturze, IV etap edukacyjny
• Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
- ustne: odpowiedź ustna, udział w dyskusji, referat,
- pisemne: praca klasowa, sprawdzian, test ze znajomości lektur, kartkówka, prace
domowe, próbne egzaminy,
- praca w grupach,
- aktywność na lekcjach,
- prace dodatkowe, udział w konkursach,
- prowadzenie zeszytu,
- inne formy.
2. Kryteria oceny
2.1 Ocenianie prac pisemnych
Prace pisemne typu maturalnego są oceniania wg kryteriów zamieszczonych w
informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Ocena rozprawki – poziom podstawowy
A. Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu
- stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu - 6 pkt
- stanowisko jest częściowo adekwatne do problemu podanego w poleceniu - 3 pkt
- stanowisko jest nieadekwatne lub brak stanowiska - 0 pkt
B. Uzasadnienie stanowiska
- trafne, szerokie i pogłębione - 18 pkt
- trafne i szerokie - 12 pkt
- trafne, ale wąskie - 8 pkt
- uzasadnienie częściowe - 4 pkt
- brak uzasadnienia stanowiska - 0 pkt
C. Poprawność rzeczowa
- brak błędów rzeczowych - 4 pkt
- nie więcej niż jeden błąd rzeczowy - 2 pkt
- błędy rzeczowe - 0 pkt
D. Zamysł kompozycyjny
- kompozycja funkcjonalna - 6 pkt
- zaburzenia funkcjonalności kompozycji - 3 pkt
- brak zamysłu kompozycyjnego - 0 pkt
E. Spójność lokalna
- pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności - 2 pkt
- znaczne zaburzenia spójności - 1 pkt
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- wypowiedź niespójna - 0 pkt
F. Styl tekstu
- styl stosowny - 4 pkt
- styl częściowo stosowny - 2 pkt
- styl niestosowny - 0 pkt
G. Poprawność językowa
- brak błędów lub nieliczne błędy nierażące - 6 pkt
- liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 3 pkt
- liczne błędy rażące - 0 pkt
H. Poprawność zapisu
- zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
- liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 2 pkt
- liczne błędy rażące - 0 pkt
Uwaga
Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w
pozostałych kategoriach.
Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B - 0 punktów, egzaminator nie
przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach
A, B i C.
Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje
0 punktów.

Ocena interpretacji utworu poetyckiego – poziom podstawowy
A. Koncepcja interpretacyjna
- niesprzeczna z utworem, spójna i obejmująca sensy niedosłownie - 9 pkt
- niesprzeczna z utworem, ale niespójna i/lub obejmująca w większości znaczenia
dosłowne - 6 pkt
- częściowo sprzeczna z utworem - 3 pkt
- brak koncepcji lub koncepcja całkowicie sprzeczna z utworem - 0 pkt
B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej
- trafne i pogłębione - 15 pkt
- trafne, ale niepogłębione - 10 pkt
- częściowo trafne - 5 pkt
- brak trafnych argumentów uzasadniających interpretację - 0 pkt
C. Poprawność rzeczowa
- brak błędów rzeczowych - 4 pkt
- nie więcej niż jeden błąd rzeczowy - 2 pkt
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- błędy rzeczowe - 0 pkt
D. Zamysł kompozycyjny
- kompozycja funkcjonalna - 6 pkt
- zaburzenia funkcjonalności kompozycji - 3 pkt
- brak zamysłu kompozycyjnego - 0 pkt
E. Spójność lokalna
- pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności - 2 pkt
- znaczne zaburzenia spójności - 1 pkt
- wypowiedź niespójna - 0 pkt
F. Styl tekstu
- styl stosowny - 4 pkt
- styl częściowo stosowny - 2 pkt
- styl niestosowny - 0 pkt
G. Poprawność językowa
- brak błędów lub nieliczne błędy nierażące - 6 pkt
- liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 3 pkt
- liczne błędy rażące - 0 pkt
H. Poprawność zapisu
- zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
- liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 2 pkt
- liczne błędy rażące - 0 pkt
Uwaga
Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w
pozostałych kategoriach.
Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B - 0 punktów, egzaminator nie
przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach
A, B i C.
Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0
punktów.
Ocena wypowiedzi argumentacyjnej - poziom rozszerzony
A. Określenie problemu
- zgodne z tekstem i pełne - 9 pkt
- zgodne z tekstem, ale niepełne- 6 pkt
- częściowo zgodne z tekstem - 3 pkt
- brak określenia problemu lub problem niezgodny z tekstem - 0 pkt
B. Sformułowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu
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- stanowisko adekwatne do tekstu i pełne - 9 pkt
- stanowisko adekwatne do tekstu, ale niepełne - 6 pkt
- stanowisko częściowo adekwatne do tekstu - 3 pkt
- brak stanowiska lub stanowisko nieadekwatne do tekstu - 0 pkt
C. Poprawność rzeczowa
- brak błędów rzeczowych - 2 pkt
- jeden błąd rzeczowy lub więcej błędów rzeczowych - 0 pkt
D. Zamysł kompozycyjny
- kompozycja funkcjonalna - 6 pkt
- zaburzenia funkcjonalności kompozycji - 3 pkt
- brak zamysłu kompozycyjnego - 0 pkt
E. Spójność lokalna
- pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności - 2 pkt
- znaczne zaburzenia spójności - 1 pkt
- wypowiedź niespójna - 0 pkt
F. Styl tekstu
- stosowny - 4 pkt
- częściowo stosowny - 2 pkt
- niestosowny - 0 pkt
G. Poprawność językowa
- brak błędów lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
- liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 2 pkt
- liczne błędy rażące - 0 pkt
H. Poprawność zapisu
- zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
- liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 2 pkt
- liczne błędy rażące - 0 pkt
Uwaga
Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w
pozostałych kategoriach.
Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B - 0 punktów, egzaminator nie
przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
Jeśli praca składa się z mniej niż 300 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach
A, B i C. Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający
otrzymuje 0 punktów.
Ocena interpretacji porównawczej – poziom rozszerzony
A Koncepcja porównywania utworów:
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- niesprzeczna z utworami i spójna - 6 pkt
- niesprzeczna z utworami i częściowo spójna - 4 pkt
- częściowo sprzeczna z utworami - 2 pkt
- sprzeczna z utworami lub brak koncepcji - 0 pkt
B Uzasadnienie tezy interpretacyjnej
- trafne, pogłębione - 12 pkt
- trafne, ale niepogłębione - 8 pkt
- częściowo trafne - 4 pkt
- brak trafnych argumentów uzasadniających interpretację porównawczą - 0 pkt
C Poprawność rzeczowa
- brak błędów rzeczowych - 2 pkt
- jeden błąd rzeczowy lub więcej błędów rzeczowych - 0 pkt
D Zamysł kompozycyjny
- kompozycja funkcjonalna - 6 pkt
- zaburzenia funkcjonalności kompozycji - 3 pkt
- brak zamysłu kompozycyjnego - 0 pkt
E Spójność lokalna
- pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności - 2 pkt
- znaczne zaburzenia spójności - 1 pkt
- wypowiedź niespójna - 0 pkt
F

Styl tekstu
- stosowny - 4 -pkt
- częściowo stosowny - 2 pkt
- niestosowny - 0 pkt

G. Poprawność językowa
- brak błędów lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
- liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 2 pkt
- liczne błędy rażące - 0 pkt
H Poprawność zapisu
- zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
- liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 2 pkt
- liczne błędy rażące - 0 pkt
Uwaga
Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w
pozostałych kategoriach.
Jeśli w kategorii A praca uzyska 2 punkty, a w kategorii B - 0 punktów, egzaminator nie
przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
Jeśli praca składa się z mniej niż 300 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach
A, B i C. Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający
otrzymuje 0 punktów.
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Przeliczenie punktów na oceny w wypowiedzi typu maturalnego

Ocena - %

cel. – 100 %
bdb. – 90-99 %
db. – 75-89 %
dst. – 51-74 %
dop. – 30-50 %
ndst. – 0-29 %

Matura (całość)
poziom podstawowy

Czytanie ze
zrozumieniem

Wypracowanie –
poziom podstawowy

Wypracowanie –
poziom rozszerzony

(maks. 70 pkt)

(maks. 20 pkt)

(maks. 50 pkt)

(maks. 40 pkt)

70
63 - 69
53 - 62
36 - 52
21 – 35
0 - 20

20
18 - 19
15 - 17
11 - 14
6 – 10
0-5

50
45 - 49
38 - 44
26 - 37
15 - 25
0 – 14

40
36 - 39
30 - 35
21 - 29
12 - 20
0 - 11

2.2 Prace pisemne – praca klasowa, sprawdzian, , kartkówka, prace domowe
Ocena słownie

Liczba punktów w %

celujący

100

bardzo dobry

90 - 99

dobry

76 - 89

dostateczny

59 - 75

dopuszczający

45 - 58

niedostateczny

0- 44

2.3 Prace pisemne – kartkówki, test ze znajomości lektur
Ocena słownie

Liczba punktów w %

celujący

100 + zad. dodatkowe

bardzo dobry

90 - 100

dobry

75 - 89

dostateczny

60 - 74

dopuszczający

50 - 59

niedostateczny

0-49

2.4. Ocenianie odpowiedzi ustnej:
celujący: pełna, bezbłędna i erudycyjna odpowiedź zawierająca treści pozaprogramowe,
dalsze wymogi – jak na ocenę bardzo dobrą,
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bardzo dobry: pełna, bezbłędna odpowiedź pod względem merytorycznym, trójdzielna
kompozycja wypowiedzi, dojrzałość sądów, pod względem językowym wypowiedź
swobodna, sprawna językowo i z bogatym słownictwem,
dobry: odpowiedź poprawna i spójna logicznie, dopuszczalne usterki merytoryczne,
widoczna próba samodzielnego formułowania wniosków i ocen, styl poprawny, dopasowany
do sytuacji danej wypowiedzi, dopuszczalne drobne błędy językowe,
dostateczny: powierzchowna odpowiedź, dopuszczalne nieliczne błędy rzeczowe,
dopuszczalne zakłócenia w kompozycji i spójności wypowiedzi, odtwórcze myślenie i
wnioskowanie, styl ogólnie poprawny, błędy językowe, dopuszczalna pomoc nauczyciela,
dopuszczający: nieporadne formułowanie odpowiedzi, brak spójności, chaotyczność, błędy
językowe, ubogie słownictwo przy zachowaniu komunikatywności.
3. Ogólne kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne opisane są w Statucie Szkoły.
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Podstawa prawna
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1534)
• Podstawa programowa MATEMATYKA – IV etap edukacyjny
• Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
1. Formy aktywności uczniów na lekcjach matematyki:
 prace pisemne:
- praca klasowa – obejmująca zakres materiału maksymalnie jednego działu
programowego i trwająca 1 - 2 godziny lekcyjne,
- praca pisemna typu maturalnego obejmująca materiał co najmniej dwóch działów
programowych i trwająca co najmniej 1 godzinę lekcyjną,
- kartkówka - obejmująca wiadomości z maksymalnie 3 ostatnich lekcji, trwająca
5 -15 minut,
 odpowiedzi ustne:
- obejmujące wiadomości z trzech ostatnich lekcji,
- prezentacja rozwiązania zadania,
- dyskusja nad rozwiązaniem problemu w czasie lekcji,
 zadania domowe,
 prezentacja pracy w grupie.
2. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne
Wymagania szczegółowe zawarte zostały w planach wynikowych programu nauczania
matematyki w liceach i technikach, zakres podstawowy i zakres rozszerzony, autorzy:
Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna PAZDRO.
3. Wskaźniki przeliczania punktacji na stopnie
Procentowe wskaźniki przeliczania punktacji pracy na poszczególne stopnie szkolne
dotyczące prac klasowych i kartkówek znajdują się w statucie szkoły (art. 67).
W ocenie prac pisemnych typu maturalnego stosuje się następującą zasadę:
0 % - 29 % pkt – ocena niedostateczna
30 % - 50 % pkt - ocena dopuszczająca
51 % - 74 % pkt - ocena dostateczna
75 % - 89 % pkt - ocena dobra
90 % - 100 % pkt - ocena bardzo dobra
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Podstawa prawna
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)
 Podstawa programowa z podstaw przedsiębiorczości, IV etap edukacyjny
 Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Program nauczania
Wymagania szczegółowe zawarte są w programie nauczania podstaw
przedsiębiorczości Odkrywamy na nowo dla szkoły ponadgimnazjalnej - autorzy: J. Korba,
Z. Smutek.
1.Obszary aktywności uczniów
Na lekcjach podstaw przedsiębiorczości ocenie podlegają następujące obszary aktywności
uczniów:
 umiejętność swobodnego formułowania zdań,
 rozwiązywanie problemów,
 poprawność posługiwania się terminologią z podstaw przedsiębiorczości (ze
zrozumieniem),
 rzeczowość wypowiedzi,
 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,
 aktywność na lekcji
 praca w grupach.
 wkład pracy ucznia.
2.Sprawdzanie osiągnięć uczniów
Odbywa się poprzez następujące formy aktywności:
a) wypowiedzi pisemne
• Pisemne prace klasowe (sprawdziany jednogodzinne) zapowiadane są z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym danej klasy.
• Sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje do wglądu najpóźniej po upływie 2
tygodni od daty pisania pracy, w sytuacjach losowych termin oddania prac może być
wydłużony.
• W wyjątkowych sytuacjach losowych termin zaliczenia pracy przez ucznia, po
wcześniejszym uzgodnieniu, może być przez nauczyciela przesunięty.
• Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i następuje wtedy, gdy uczeń otrzymał ocenę
niedostateczną lub na prośbę ucznia. Uczeń pisze ją tylko raz, w terminie nie później niż 2
tygodnie od oddania prac.
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• W przypadku niepisania przez ucznia pracy klasowej (usprawiedliwiona nieobecność
w szkole) lub gdy uczeń w uzasadnionym przypadku został zwolniony przez nauczyciela z
pisania pracy, uczeń ma obowiązek zaliczenia danej partii materiału w formie pisemnej lub
ustnej (umowa z nauczycielem) w ciągu dwóch tygodni od daty pisania przez klasę danej
pracy klasowej. Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne ze wstawieniem oceny
niedostatecznej bieżącej.
• Tzw. kartkówki (10 – 20 min.) mogą obejmować materiał maksymalnie trzech ostatnich
tematów, mogą być przeprowadzane bez uprzedzenia. Sprawdzone i ocenione prace
uczniowie otrzymują najpóźniej po upływie 1 tygodnia od daty pisania. Kartkówki nie
podlegają poprawie i nie są zaliczane przez ucznia w przypadku niepisania.
• Uczeń może raz w semestrze zapomnieć odrobić pracę domową, nieodrobienie pracy
domowej powinno być zgłoszone nauczycielowi przed lekcją, uczeń ma obowiązek
uzupełnienia pracy domowej i przedstawienia jej na najbliższych zajęciach.
• Niedopełnienie tego obowiązku równać się będzie wystawieniu oceny niedostatecznej
bieżącej.
• Pisemne prace klasowe, sprawdziany krótkie i inne prace pisemne, poprawione przez
nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od daty pisania, dawane będą uczniom do wglądu na
lekcji i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca danego roku szkolnego. Rodzic
(prawny opiekun) może zapoznać się z pracą pisemną ucznia, udostępnioną mu przez
nauczyciela, w szkole.
b) wypowiedzi ustne ucznia na lekcjach bieżących i powtórzeniowych , sprawdzające

wiedzę i umiejętności (uczeń może być zapytany przez nauczyciela z trzech ostatnich
tematów),
c) praca w grupach,

d) aktywność (udział w lekcji),
e) wkład pracy ucznia.
3.Przygotowanie do lekcji: uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć
(nie dotyczy to prac klasowych, lekcji powtórzeniowych oraz zajęć, na których wystawiana
jest ocena semestralna/roczna klasyfikacyjna) - dwa nieprzygotowania w semestrze w
przypadku realizacji przedmiotu w wymiarze dwóch godzin w tygodniu.

4.Nauczyciel dostarcza uczniom im oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) informacji
zwrotnej w formie ustnej lub, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pisemnej o:
 jakości pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,
 skuteczności wybranych metod uczenia się,
 poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych,
 wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,
 postępach w nauce,
 szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 zachowaniu ucznia.

69

5.Inne postanowienia
 W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń może być zwolniony z pisania pracy
klasowej, sprawdzianu lub z odpowiedzi ustnej - decyzję podejmuje nauczyciel na
prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna).
 Jeżeli w czasie sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej uczeń korzysta z tzw. ściągi lub
podpowiedzi, a zostanie to stwierdzone przez nauczyciela (np. znalezienie ściągi u
ucznia), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy tej oceny.
 Obowiązkowo na każdej lekcji uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i
podręcznik. W razie ich braku nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną bieżącą.
 Ocena roczna klasyfikacyjna uwzględnia osiągnięcia ucznia z obu semestrów.
6.Skala ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych







celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy
na daną ocenę określony w Statucie Szkoły.

7.Standardy oceniania wypowiedzi ustnych
niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
• nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego
pomocy,
dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
• udziela odpowiedzi na pytania i wykazuje podstawowe umiejętności o niewielkim
stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
• zna i rozumie podstawowe zagadnienia,
• poprawnie korzysta z różnych źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski,
• tylko częściowo wykazuje się samodzielnością,
• w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne,
dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
• dostrzega logiczne związki w obrębie omawianych treści,
• samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne przydatne w
życiu,
• wyjaśnia, uzasadnia, analizuje, porównuje i interpretuje zależności zachodzące
pomiędzy poznanymi zjawiskami i procesami społeczno - gospodarczymi,
• poprawnie stosuje umiejętności i wiadomości objęte programem nauczania,
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bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wymagania podstawowe i dodatkowo:
• wykazuje się dokładnością i szczegółowością w prezentowaniu faktów i wydarzeń,
• swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami źródłowymi do interpretacji
zagadnień,
• zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach,
• swobodnie posługuje się fachową wiedzą z zakresu podstaw przedsiębiorczości.
celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
• wypełnia wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i ponadto:
• wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową,
• ze sprawdzianów testowych otrzymuje ponad 100 % punktów możliwych do
uzyskania + zadanie dodatkowe,
• uczestniczy w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskuje
wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę,
• podejmuje się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole)
znacznie wykraczających poza podstawę programową.
8.Aktywność na lekcjach
 Jest oceniana znakiem plus (+). Uzyskanie 5 „plusów” oznacza uzyskanie oceny
bardzo dobrej.
 Nie polega na cytowaniu notatek z zeszytu czy podręcznika, ale na wykazaniu się
umiejętnością oceniania i wnioskowania /zwłaszcza jeśli te oceny i wnioski są
ciekawe oraz dojrzałe/ oraz posiadaniu wiedzy wykraczającej poza podręcznik.
 Za pracę na lekcji można również otrzymać „minus” (‐) – np. w sytuacji, gdy
uczeń nie wykonuje poleceń /jeśli będzie ono polegało na pracy np. z tekstem
źródłowym zamieszczonym w podręczniku, to brak podręcznika nie jest żadnym
argumentem/. Uzyskanie 5 „minusów” oznacza ocenę niedostateczną.
9.Informacje dodatkowe
 Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną poszczególnych ocen
uzyskanych w semestrze.
 Jeden sprawdzian w roku szkolnym może być niezaliczony i nie przekreśla to
możliwości promocji do klasy programowo wyższej.
 Uczeń, który zakwalifikował się do okręgowego /i wyższego/ etapu olimpiady lub
innego ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu, otrzymuje bardzo dobrą
lub celującą /w zależności od rangi konkursu/ ocenę roczną.
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Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.
W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem
duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.
W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
1. obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania,
2. jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich
zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły),
3. instruktywność – wskazanie na występujące braki,
4. mobilizacja do dalszej pracy.
Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
1. kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie
kształcenia),
2. kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia),
3. kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia),
4. kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia
procesu).
Metody kontroli i oceny:
1. konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką,
ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.),
2. techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy
pomocy zróżnicowanych zadań testowych).
Sposoby oceniania:
wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
1. ilość i jakość prezentowanych wiadomości,
2. zainteresowanie przedmiotem,
3. stosunek do przedmiotu,
4. pilność i systematyczność,
5. umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu,
6. postawa.
Kontrola i ocena w religii nie dotyczą wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także
wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań,
motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za
swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności
postępowania z przyjętą wiarą.
Ocenie podlegają:
1. pisemne prace kontrolne co najmniej raz w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy
jednostki lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto karkówki; zakres ich
materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał
podstawowy. Nauczyciel przechowuje sprawdziany przez 1 rok szkolny,
2. odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji,
3. wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.,
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4. praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco,
5. ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi
ustnej lub pisemnej,
6. zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w
semestrze kompleksowa ocena zeszytu,
7. pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w
kartach obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii,
8. przygotowanie do poszczególnych katechez,
9. korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
10. zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o
charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w
konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną,
11. uczeń ma prawo do zgłaszania dwa razy w semestrze braku przygotowania,
12. inne możliwości stwarzające podstawę oceniania.
Liczba ocen
W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy
oceny cząstkowe.
Poprawianie
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością
poprawiania. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się
bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub rocznej.
Jeżeli uczeń chce uzyskać ocenę wyższą od proponowanej przez nauczyciela na
koniec I semestru lub roku szkolnego, musi napisać sprawdzian z całości materiału
realizowanego odpowiednio w I semestrze lub całym roku szkolnym. Powiadamia o tym
nauczyciela na piśmie w ciągu 3 dni od poinformowania go o przewidywanej ocenie.
Sprawdzian ten ma formę pisemną, trwa od 45 do 90 minut. Odbywa się w terminie
ustalonym przez nauczyciela religii, ale nie później niż tydzień przed terminem wystawienia
ocen semestralnych lub rocznych.
Klasyfikowanie
Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.
Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny. Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące
zasady: ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych;
znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego
roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów (o ile prezentacja ich
przyjmie formę wypowiedzi ustnej) oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym.
Oceny cząstkowe, semestralne i roczne wystawia się według następującej skali:
– celujący (6),
– bardzo dobry (5),
– dobry (4),
– dostateczny (3),
– dopuszczający (2),
– niedostateczny (1).
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Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz
zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów.
Ocena: NIEDOSTATECZNY
Uczeń:
• 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,
• posiada niepoprawny styl wypowiedzi,
• nie wykazuje się znajomością pacierza,
• nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję,
• lekceważy przedmiot,
• nieodpowiednio zachowuje się na lekcji,
• wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych,
• opuszcza lekcje religii,
• inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.

Wymagania konieczne
Uwarunkowania osiągania oceny: DOPUSZCZAJĄCY
Uczeń:
• opanował konieczne pojęcia religijne,
• posiada luźno zestawiony poziom wiadomości programowych,
• prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności,
• wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień,
• przejawia brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk,
• nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela,
• podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl
wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu,
• prowadzi zeszyt,
• posiada problemy ze znajomością pacierza,
• wykazuje poprawny stosunek do religii,
• inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.

Wymagania podstawowe
Uwarunkowania osiągania oceny: DOSTATECZNY
Uczeń:
• 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,
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• 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.
• Stara się uczestniczyć w życiu parafii.
• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną.
Wymagania rozszerzające
Uwarunkowania osiągania oceny: DOBRY
Uczeń:
• 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,
• podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych,
• wykazuje się dobrą znajomością pacierza,
• w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe,
• podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich,
• systematycznie uczestniczy w zajęciach religii,
• jest zainteresowany przedmiotem,
• włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego,
• wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości,
• postawa ucznia nie budzi wątpliwości,
• stara się być aktywnym podczas lekcji,
• inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.
Wymagania dopełniające
Uwarunkowania osiągania oceny: BARDZO DOBRY
Uczeń:
• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej,
• opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania
religii,
• prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ,
• właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji
nauczyciela,
• umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela,
• wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi,
• posiada pełną znajomość pacierza,
• wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,
76

• aktywnie uczestniczy w religii,
• postępuje bez żadnych zastrzeżeń,
• jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem,
• chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii,
• odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego,
• stara się być świadkiem wyznawanej wiary,
• inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.

Wymagania ponadprogramowe
Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ
Uczeń:
• spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,
• wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu
edukacji,
• prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ,
• samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych,
• wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią
przedmiotową i inną,
• angażuje się w pracach pozalekcyjnych, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce
katechetyczne itp.,
• uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej,
• twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do organizacji i ruchów katolickich,
uczestniczy w pielgrzymkach itp.,
• jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych
zastrzeżeń,
• poznane prawdy wiary stosuje w życiu,
• inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.
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Podstawa prawna
Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane na
podstawie:




Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)
Podstawa programowa z wiedzy o społeczeństwie, IV etap edukacyjny
Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Program nauczania
Wymagania szczegółowe zawarte są w Programie nauczania wiedzy o społeczeństwie
„W centrum uwagi” autorstwa Mariusza Menza dla szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie
podstawowym i rozszerzonym

1.Obszary aktywności uczniów
Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie ocenie podlegają następujące obszary aktywności
uczniów:
 umiejętność swobodnego formułowania zdań,
 prowadzenie rozumowań,
 kształtowanie języka charakterystycznego dla przedmiotu,
 rozwiązywanie problemów,
 poprawność posługiwania się pojęciami (ze zrozumieniem),
 rzeczowość wypowiedzi,
 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,
 aktywność na lekcji,
 praca w grupach (projekt przedmiotowy),
 wkład pracy ucznia,
 sposób prowadzenia zeszytu.
2.Ocenianie bieżące
Ocenianiu bieżącemu podlega aktywność ucznia na lekcji przejawiająca się
gotowością do:
- uczestnictwa w dyskusji,
- stawiania pytań,
- udzielania odpowiedzi na pytanie,
- formułowania problemów do dyskusji,
- wyciągania i formułowania wniosków,
- wyrażania własnych poglądów,
- argumentowania swoich przekonań,
- posługiwania się podręcznikiem,
- posługiwania się aktami prawnymi,
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- posługiwania się wydawnictwami encyklopedycznymi i literaturą popularnonaukową,
- posługiwania się prasą i innymi środkami masowego przekazu.
3.Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez następujące formy aktywności:
1) wypowiedzi pisemne w formie:
 pisemne prace klasowe (sprawdzian 1 – 2 godz.):
a. pisemne prace klasowe zapowiadane są tydzień wcześniej i odnotowane w
dzienniku lekcyjnym danej klasy,
b. sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje do wglądu najpóźniej
po upływie dwóch tygodni od daty pisania pracy, w sytuacjach losowych
termin oddania prac może być wydłużony,
c. w wyjątkowych sytuacjach losowych termin zaliczenia pracy przez ucznia,
po wcześniejszym uzgodnieniu, może być przez nauczyciela przesunięty; w
razie przełożenia sprawdzianu na prośbę uczniów, w uzasadnionych przez
nich okolicznościach, termin pisania sprawdzianu przypada na kolejnej
lekcji,
d. poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i następuje wtedy, gdy uczeń
otrzymał ocenę niedostateczną lub na prośbę ucznia; uczeń pisze ją tylko raz,
w terminie nie później niż 2 tygodnie od oddania prac,
e. w przypadku niepisania przez ucznia pracy klasowej (usprawiedliwiona
nieobecność w szkole) lub gdy uczeń w uzasadnionym przypadku został
zwolniony przez nauczyciela z pisania pracy, uczeń ma obowiązek
zaliczenia danej partii materiału w formie pisemnej lub ustnej (umowa z
nauczycielem) w ciągu dwóch tygodni od daty pisania przez klasę danej
pracy klasowej; niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne ze
wstawieniem oceny niedostatecznej bieżącej,
f. nieobecność nieusprawiedliwiona w czasie pisania pracy klasowej powoduje
wystawienie oceny niedostatecznej z danej pracy,
 sprawdziany krótkie - tzw. kartkówki (10 – 20 min.):
mogą obejmować materiał maksymalnie 3 ostatnich lekcji, mogą być
przeprowadzane bez uprzedzenia. Sprawdzone i ocenione prace uczniowie
otrzymują najpóźniej po upływie tygodnia od daty pisania sprawdzianu.
Kartkówki nie podlegają poprawie (żadne oceny, także niedostateczne) i nie
są zaliczane przez ucznia w przypadku niepisania.
 prace długoterminowe
 prace projektowe
 prace domowe
a. uczeń może raz w semestrze zapomnieć odrobić pracę domową,
nieodrobienie pracy domowej powinno być zgłoszone nauczycielowi przed
lekcją, uczeń ma obowiązek uzupełnienia pracy domowej i przedstawienia
jej na najbliższych zajęciach,
b. niedopełnienie tego obowiązku równać się będzie wystawieniu oceny
niedostatecznej bieżącej.
2) wypowiedzi ustne ucznia na lekcjach bieżących, powtórzeniowych i
syntetyzujących, sprawdzające wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia,
wnioskowania, porównywania, dostrzegania:
uczeń może być zapytany przez nauczyciela z trzech ostatnich lekcji, tzn. ma
obowiązek być przygotowanym do wypowiedzi ustnej z trzech ostatnich
80

3)
4)
5)
6)
7)

8)

lekcji na każdą lekcję wiedzy o społeczeństwie bez względu na liczbę godzin
przedmiotu tygodniowo,
praca w grupach,
aktywność,
wkład pracy ucznia,
znajomość i umiejętność posługiwania się mapą polityczną i administracyjną,
przygotowanie do lekcji:
uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to prac
klasowych, lekcji powtórzeniowych oraz zajęć, na których wystawiana jest ocena
śródroczna/roczna klasyfikacyjna), uwzględniając tygodniową liczbę godzin
przeznaczoną na realizację danego przedmiotu:
a. jedno nieprzygotowanie w semestrze w przypadku realizacji przedmiotu w
ciągu 1 – 2 godzin w tygodniu;
b. dwa nieprzygotowania w semestrze w przypadku realizacji przedmiotu w ciągu
większej niż dwie liczby godzin w tygodniu;
c. nauczyciel odnotowuje w dzienniku zgłoszone nieprzygotowanie,
aktywność poza lekcjami danego przedmiotu.

4.Ustala się następującą hierarchię ocen z wiedzy o społeczeństwie:
1. sprawdziany,
2. odpowiedź ucznia,
3. kartkówki,
4. aktywność,
5. projekt,
6. praca w grupach,
7. praca domowa, inne prace wykonywane w domu.
5.Inne postanowienia:
 W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń może być zwolniony z pisania pracy
klasowej, sprawdzianu lub z odpowiedzi ustnej - decyzję podejmuje nauczyciel na
prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna).
 Jeżeli w czasie sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej uczeń korzysta z tzw. ściągi lub
podpowiedzi, a zostanie to stwierdzone przez nauczyciela (np. znalezienie ściągi u
ucznia), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy tej oceny.
 Obowiązkowo na każdej lekcji uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i podręcznik.
W razie ich braku nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną bieżącą.
 Ocena roczna klasyfikacyjna uwzględnia osiągnięcia ucznia z obu semestrów.
6.Sposób sprawdzania pisemnych prac klasowych uczniów
W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy
na daną ocenę:
 w przypadku prac klasowych:
a) 0 % - 44 % punktów - niedostateczny (1)
b) 45 % - 58 % punktów - dopuszczający (2)
c) 59 % - 75 % punktów - dostateczny (3)
d) 76 % - 89 % punktów - dobry (4)
e) 90 % - 99 % punktów - bardzo dobry (5)
f) 100 % punktów - celujący (6)
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w przypadku kartkówek:
a) 0 % - 49 % punktów - niedostateczny (1)
b) 50 % - 59 % punktów - dopuszczający (2)
c) 60 % - 74 % punktów - dostateczny (3)
d) 75 % - 89 % punktów - dobry (4)
e) 90 % - 100 % punktów - bardzo dobry (5)
g) 100 % punktów + zadanie dodatkowe – celujący (6)



prac typu maturalnego:
a) 0% - 29% - niedostateczny (1)
b) 30% - 50% - dopuszczający (2)
c) 51% - 74% - dostateczny (3)
d) 75% - 89% - dobry (4)
e) 90% - 99 % - bardzo dobry (5)
f) 100 % - celujący (6)

 Nauczyciel może dodać do oceny „+” przy górnej lub „-” przy dolnej granicy
procentowej.


Powyższy sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów może ulec zmianie
w zależności od stopnia trudności realizowanych treści nauczania. Dopuszcza się
obniżenie skali oceniania w przypadku osób posiadających orzeczenie lub opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

7.Standardy oceniania wypowiedzi ustnych
Niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
 nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego
pomocy,
dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
 udziela odpowiedzi na pytania i wykazuje podstawowe umiejętności o niewielkim
stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
 zna i rozumie podstawowe pojęcia,
 tylko częściowo wykazuje się samodzielnością,
dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
 spełnia wymagania podstawowe i dodatkowo:
 potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy,
 prawidłowo formułuje wnioski,
bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
 spełnia wymagania podstawowe i dodatkowo:
 samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania,
 zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach,
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rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe.

8.Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu
Ocenę CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który:
* posiada szeroką wiedzę w zakresie przedmiotu,
* systematycznie pracuje nad pogłębieniem wiedzy, czyta książki spoza kanonu lektur,
interesuje się wydarzeniami bieżącymi,
* uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach,
* wykazuje się dużą aktywnością na lekcji,
* nie ma żadnych problemów z konstruowaniem wypowiedzi ustnej – swobodnie operuje
posiadaną wiedzą, jego wypowiedzi są logiczne, spójne i świadczą o dostrzeganiu
związków przyczynowo – skutkowych,
* zabiera głos w dyskusji i potrafi swobodnie bronić swojego stanowiska,
* potrafi przeprowadzić analizę i interpretację trudnych tekstów źródłowych i powiązać
ją z posiadaną wiedzą,
* z większości sprawdzianów pisemnych w semestrze i w roku szkolnym otrzymał ocenę
celującą,
Ocenę BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który:
* posiada wiedzę w zakresie programu nauczania,
* wykazuje zainteresowanie problematyką społeczną, polityczną, prawną i jest aktywny
na lekcji,
* wykonuje dobrowolnie dodatkowe zadania wykraczające poza podstawowe wymagania
programowe,
* uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych,
* swobodnie i precyzyjnie umiejscawia fakty w czasie i przestrzeni,
* prawidłowo konstruuje swoje wypowiedzi ustne posługując się przy tym bogatym
słownictwem i właściwymi pojęciami,
* bierze swobodny udział w dyskusji i równie swobodnie broni swojego stanowiska,
* potrafi samodzielnie zanalizować tekst źródłowy o znacznym stopniu trudności i
powiązać swoją interpretację z wiedzą, którą posiada,
* z większości sprawdzianów w semestrze i w roku szkolnym otrzymał ocenę bardzo
dobrą.
Ocenę DOBRY otrzymuje uczeń, który:
* dysponuje wiedzą i umiejętnościami wymaganymi w programie nauczania,
* jest aktywny na lekcji i podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym,
* poprawnie konstruuje swoje wypowiedzi ustne, dostrzega związki przyczynowo ‐
skutkowe (ale nie wszystkie), potrafi ocenić omawiane przez siebie zjawiska i procesy
społeczne, polityczne (niestety nie zawsze), a w jego wypowiedziach pojawiają się
drobne błędy rzeczowe,
* poprawnie stosuje pojęcia,
* bierze udział w dyskusji i potrafi uzasadnić swoje stanowisko,
* potrafi dokonać samodzielnej analizy i interpretacji tekstu źródłowego o średnim
stopniu trudności, ale nie zawsze potrafi powiązać ją z posiadaną wiedzą pozaźródłową,
* większość jego sprawdzianów w semestrze i w roku szkolnym została oceniona na
ocenę dobrą.
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Ocenę DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:
* opanował materiał przewidziany w programie nauczania w stopniu zadowalającym,
* potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych w
programie o średnim stopniu trudności,
* potrafi poprawnie opisać procesy społeczne,
* dostrzega proste zależności przyczynowo – skutkowe, ale jego oceny są ogólnikowe a
czasem ich brak,
* jego wypowiedzi ustne mają charakter głównie odtwórczy (czyli mniej lub bardziej
dosłownie cytuje np. notatkę z zeszytu), pojawiają się w niej błędy rzeczowe i
sporadycznie błędnie używa pojęć,
* potrafi poprawnie zanalizować tekst źródłowy o niezbyt dużym stopniu trudności,
* większość sprawdzianów w semestrze i w roku szkolnym zaliczył na ocenę
dostateczną,
* nie zawsze wykazuje się aktywnością na lekcji.
Ocenę DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który:
* posiada braki w zakresie wiedzy i umiejętności (w odniesieniu do wymagań
przewidzianych programem nauczania), ale po korekcie lub pomocy ze strony
nauczyciela potrafi w miarę poprawnie stosować posiadaną wiedzę i umiejętności,
* posiada umiejętności, które w przyszłości (w następnym semestrze lub następnej klasie)
pozwolą na uzupełnienie braków,
* ma duże problemy z konstruowaniem wypowiedzi ustnej – np. nie potrafi samodzielnie
zaprezentować swojej wiedzy i umiejętności i konieczna jest pomoc nauczyciela,
* jego wiedza jest słabo uporządkowana, a czasem tylko luźno powiązana z tematem,
* ma duże problemy z stosowaniem pojęć, czasem stosuje je błędnie i w wypowiedziach
trafiają się często błędy rzeczowe (o mniejszym stopniu ważności),
* przy pomocy nauczyciela potrafi dokonać analizy prostego tekstu źródłowego, ale
często nie potrafi powiązać jej z posiadaną wiedzą,
* nie potrafi sformułować i obronić swojego zdania w dyskusji,
* z większości sprawdzianów w semestrze i w roku szkolnym otrzymał ocenę (co
najmniej) dopuszczającą,
* w zasadzie nie wykazuje się aktywnością na lekcji.
Ocenę NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:
* nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania – jego
braki są tak duże, że nie pozwalają na kontynuację nauki na dalszym etapie kształcenia,
* nie potrafi nawet w przybliżeniu umiejscowić faktów i procesów społecznych w czasie
i przestrzeni,
* nie zna lub błędnie stosuje podstawowe pojęcia,
* nie dostrzega najprostszych związków przyczynowo – skutkowych,
* jest bierny na lekcjach i nie bierzesz udziału w dyskusji,
* z większości sprawdzianów w semestrze otrzymał ocenę niedostateczną.
9.Element oceny / wpływ na ocenę





Zawartość merytoryczna /znajomość faktografii/ - 40%.
Sposób argumentacji – 25 %.
Stosowanie terminologii historycznej – 25 %.
Sposób prezentacji – 10 %.
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10.Aktywność na lekcjach




Jest oceniana znakiem plus (+). Uzyskanie 5 „plusów” oznacza uzyskanie oceny bardzo
dobrej.
Aktywność na lekcji nie polega na cytowaniu notatek z zeszytu czy podręcznika, ale na
wykazaniu się umiejętnością oceniania i wnioskowania /zwłaszcza jeśli te oceny i wnioski
są ciekawe i dojrzałe/ oraz posiadaniem wiedzy wykraczającej poza podręcznik.
Za pracę na lekcji można również otrzymać „minus” (‐) – np. w sytuacji, gdy uczeń nie
wykonuje poleceń /jeśli będzie ono polegało na pracy np. z tekstem źródłowym
zamieszczonym w podręczniku, to brak podręcznika nie jest żadnym argumentem/.
Uzyskanie 5 „minusów” oznacza ocenę niedostateczną.
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1. Właściwie pojęta kontrola i ocena procesu wychowania fizycznego powinna służyć:
1) rozpoznawaniu poziomu rozwoju psychomotorycznego uczniów,
2) wdrażaniu uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny własnych
umiejętności ruchowych, sprawności fizycznej, rozwoju fizycznego, wiedzy z
zakresu kultury fizycznej, zachowań i postaw,
3) obiektywnemu pomiarowi osiągnięć uczniowskich,
4) zainteresowaniu uczniów aktywnością ruchową,
5) zwiększeniu zainteresowania rodziców problemem zdrowia, stanu rozwoju
fizycznego własnych dzieci.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę:
1) przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
2) postępy ucznia, czyli poziom zmian w stosunku do diagnozy początkowej i jego
psychofizycznych predyspozycji oraz możliwości,
3) postawę, czyli stosunek do przeciwnika, zaangażowanie w przebieg zajęć, stosunek
do własnej aktywności,
4) rezultaty, czyli informacje o osiągniętych wynikach, dokładności wykonywania
zadań, poziomie zdobytej wiedzy.
3. Szczegółowe kryteria oceniania z wychowania fizycznego wiążą się z oceną umiejętności,
postępów w sprawności fizycznej, wiadomości, frekwencji i gotowości do zajęć.
4. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:
1) spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,
2) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
3) aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły i zajęciach pozaszkolnych,
4) organizuje lub współorganizuje imprezy o charakterze sportowym lub
prozdrowotnym,
5) jest reprezentantem szkoły w zawodach sportowych,
6) zajmuje punktowane miejsca w trakcie zawodów międzyszkolnych na szczeblu
miejskim, rejonowym czy wojewódzkim,
7) pełni funkcję kapitana, grupowego, sędziego,
8) ma właściwy stosunek do przedmiotu i nauczyciela,
9) rozumie, zna oraz systematycznie stosuje zasady zdrowego stylu życia,
10) aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach,
11) wyróżnia się estetyką stroju, prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia,
12) jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego, w szkole i środowisku.
5. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) całkowicie opanował materiał określony programem nauczania przedmiotu,
2) aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach,
3) ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i
dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w
programie,
4) systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w
osobistym usprawnianiu,
5) posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je
w praktycznym działaniu,
6) uczestniczy we wszystkich zajęciach,
7) ma właściwy stosunek do przedmiotu i nauczyciela,
8) czynnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły,
9) wyróżnia się estetyką stroju, prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.
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6. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
1) dysponuje dobrą sprawnością motoryczną,
2) opanował prawie cały materiał programowy,
3) ćwiczenia i zadania wykonuje z małymi błędami technicznymi, niedokładnie,
4) wykazuje zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, czyni widoczne
postępy,
5) posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela,
6) jest obecny na zajęciach, a nieobecności ma usprawiedliwione,
7) ma właściwy stosunek do przedmiotu i nauczyciela,
8) ma motywację do pracy nad usprawnianiem,
9) wyróżnia się estetyką stroju, prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.
7. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami,
2) dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną,
3) ma niechętny stosunek do ćwiczeń,
4) ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i ze znacznymi błędami
technicznymi,
5) wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym,
6) dysponuje małym zakresem wiedzy, której nie potrafi wykorzystać w praktyce,
7) opuszcza zajęcia sporadycznie, niechętnie w nich uczestnicząc,
8) nie interesuje się sportowym życiem szkoły,
9) nie przykłada zbytniej wagi do estetyki stroju oraz wykazuje brak nawyków
higienicznych,
10) ma właściwy stosunek do przedmiotu i nauczyciela,
11) przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego.
8. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości oraz umiejętności w stopniu dostatecznym i ma w tym
zakresie poważne luki,
2) jest mało sprawny fizycznie,
3) wykonuje zadania praktyczne w zakresie typowych umiejętności o niewielkim
stopniu trudności,
4) ma niechętny stosunek do ćwiczeń,
5) w
zajęciach
uczestniczy
niesystematycznie
(bywa
nieobecny
bez
usprawiedliwienia),
6) ma na ogół właściwy stosunek do przedmiotu i nauczyciela,
7) nie przykłada wagi do estetyki stroju,
8) zna zasady zdrowego stylu życia, ale nie stosuje ich w praktyce,
9) na zajęciach przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego.
9. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,
2) posiada niską sprawność motoryczną,
3) nie próbuje wykonać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności, charakteryzuje
się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej,
4) mimo właściwego rozwoju psychofizycznego i motywacji, zachęty ze strony
nauczyciela nie chce przystąpić do sprawdzianu lub w trakcie zadania przerywa
jego wykonywanie,
5) ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w osobistym
usprawnianiu,
6) uczestniczy w zajęciach wybiórczo i bardzo często jest do nich nieprzygotowany,
7) nie przykłada wagi do estetyki stroju,
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10.

11.
12.

13.
14.

8) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela (nie reaguje na jego prośby
i polecenia),
9) na zajęciach wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego, swoją
postawą negatywnie wpływając na grupę.
Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań (w tym braku stroju) w ciągu
semestru. Każdy następny brak stroju skutkuje oceną niedostateczną. Za
nieprzygotowanie uważa się brak odpowiedniego stroju zgodnie z regulaminem sali
gimnastycznej.
Uczeń ma możliwość uzyskania ocen cząstkowych za uczestnictwo w zawodach
sportowych. Ocenę wystawia się po zakończeniu cyklu rozgrywek z danej dyscypliny.
Nauczyciel, wystawiając ocenę za wybrane ćwiczenie, winien wziąć pod uwagę
poprawność wykonania elementu technicznego, indywidualny postęp w opanowaniu
danego elementu, a także możliwości ucznia i wkład jego pracy. Każdy uczeń ma prawo
do dwóch prób podczas oceniania w zależności od trudności elementu technicznego.
Oceniana jest zawsze próba lepsza.
Uczeń po przeprowadzonych próbach powinien umieć dokonać samooceny swojej
sprawności i porównać wyniki z przyjętymi normami.
Podstawowymi sposobami sprawdzania osiągnięć w zakresie wychowania fizycznego są:
sprawdzian umiejętności technicznych z danej dyscypliny, zadania kontrolno –
oceniające, obserwacja ucznia, test sprawności ogólnej.
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