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Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 
i poz. 1954) 

 
2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca  2014 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2014 r. poz. 478) 

 
3. Rozporządzenie MEN 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) 

 
 

Regulamin oceniania 
 
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Radomiu poziom i postępy ucznia  
w opanowaniu wymagań oceniane są zgodnie z podstawą programową i wynikających  
z niej programów nauczania.   
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania.  
Dla wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla oceniania 
rocznego, semestralnego i końcowego, skala ocen jest następująca: 
stopień celujący – 6 
stopień bardzo dobry – 5 
stopień dobry – 4 
stopień dostateczny – 3 
stopień dopuszczający – 2 
stopień niedostateczny – 1. 
Oceny od 2 do 6 są pozytywne, ocena 1 jest negatywna.  
W ocenianiu bieżącym stosowane są oceny z plusem lub minusem 

 
Kryteria wymagań przy stawianiu ocen: 

 

Stopień Stopień 
wyrażony 
słownie 

Otrzymuje uczeń, który: 

6 celujący 
(cel) 

- w sposób całościowy opanował wiedzę i umiejętności 
określone programem nauczania oraz samodzielnie                         
i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami                          
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, 
podejmuje niekonwencjonalne sposoby ich rozwiązywania, 
- poszukuje, porządkuje, wykorzystuje i przetwarza 
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informacje z różnych źródeł, 
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach, zawodach 
sportowych i innych, 
- przyjmuje odpowiedzialność za własne dokonania, naukę, 
poszukiwania informacji oraz ich wykorzystanie, 
- inspiruje pracę w zespole i grupowe decyzje, 
- skutecznie komunikuje się nawet w trudnych sytuacjach, 
- posługuje się pięknym językiem ojczystym, 
- potrafi dokonać trafnej samooceny. 

5 bardzo 
dobry (bdb) 

- opanował pełny zakres  wiedzy i umiejętności określony 
programem nauczania przedmiotu w klasie, 
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, 
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań, problemów w nowych sytuacjach, 
- potrafi efektywnie planować pracę, umiejętnie podejmuje 
decyzje, logicznie porządkuje informacje, samodzielnie 
formułuje wnioski, 
- potrafi operować faktami i dostrzegać między nimi związki 
przyczynowo-skutkowe, analizować i oceniać je, 
- przedstawia zajmująco własny punkt widzenia, potrafi go 
bronić, szanując argumenty innych, 
- efektywnie współdziała w zespole, stymuluje w jakimś 
stopniu twórczą pracę w grupie, 
- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem, 
- potrafi zdobyć się na krytycyzm wobec własnej osoby  
i swoich dokonań. 

4 dobry (db) - opanował wymagany materiał programowy, 
- potrafi stosować zdobytą wiedzę teoretycznie i praktycznie 
w większości sytuacji problemowych, 
- umiejętnie wyjaśnia różne zjawiska, 
- poprawnie formułuje wnioski, 
- wykazuje zainteresowanie wiedzą i poszukuje jej w różnych 
źródłach informacji, 
- skutecznie komunikuje się i efektywnie współpracuje  
w zespole, 
- sprawnie posługuje się językiem ojczystym, 
- dostrzega problemy i często podejmuje próby twórczego  
ich rozwiązania, 
- łączy wiedzę z różnych przedmiotów, 
- potrafi zdobyć się na krytyczną samoocenę. 

3 dostateczny 
(dst) 

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie 
umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, 
 - rozwiązuje typowe zadania o przeciętnym stopniu trudności, 
czasem przy pomocy nauczyciela, 
- zna podstawowe pojęcia, 
- potrafi skutecznie porozumiewać się w typowych sytuacjach, 
- wykorzystuje wiedzę w sposób odtwórczy, 
- podejmuje niekiedy wysiłki brania odpowiedzialności  
za własną naukę, 
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- próbuje planować i organizować swoje uczenie się. 
2 dopuszczają

cy (dop) 
- w ograniczonym zakresie opanował podstawowe 
wiadomości i umiejętności, ale braki nie przekreślają 
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy               
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 
- umie wykazać się wiedzą elementarną, rozwiązuje (często 
przy pomocy nauczyciela) zadania typowe, o niewielkim 
stopniu trudności, 
- nie wykazuje zainteresowania wiedzą. 

1 niedostatec
zny (ndst) 

- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych 
wiadomości i umiejętności, a braki w wiadomościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 
 - nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, 
rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu 
trudności, 
- popełnia błędy, nie udziela odpowiedzi lub udziela błędnych, 
- mimo zachęt wykazuje obojętny albo wręcz lekceważący 
stosunek do nauki, 
- jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć (nie odrabia 
prac domowych, nie przynosi niezbędnych przyborów). 

 
Oceny bieżące z każdej formy pracy ustala nauczyciel danego przedmiotu zgodnie  
z ustaleniami dotyczącymi oceniania przedmiotowego.  
Każdej formie przyporządkowuje się odpowiedni współczynnik wyrażający wagę oceny.  

 
Dla ustalenia ocen z prac pisemnych (sprawdziany, wypracowania, testy, prace klasowe, 
dyktanda) stosowane są progi przeliczeniowe według następującej skali: 

 
100% - 96% ocena celująca (6) 
95% - 86% ocena bardzo dobra (5) 
85% - 70% ocena dobra (4) 
69% - 49% ocena dostateczna (3) 
48% - 31% ocena dopuszczająca (2) 
30% - 0% ocena niedostateczna (1) 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

HISTORIA  

KLASY IV-VIII 

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 
 

a) Formy aktywności i przypisane im wagi : 
 

 
Formy aktywności 
 

 
Waga 

Odpowiedź ustna 4 
Samodzielna praca na lekcji 2 
Praca domowa ( zeszyt ćwiczeń i zeszyt 
przedmiotowy ) 

2 

Zeszyt przedmiotowy 1 
Praca klasowa podsumowująca dział 
Testy diagnozujące 

5 

Kartkówka 4 
Drzewo genealogiczne 3 
Praca z mapą historyczną 3 
Szczególne osiągnięcia w konkursach 
historycznych 

5 

Praca dodatkowa oparta na innych źródłach 
niż podręcznik  ( np. plakat, gazetka, 
referat ) 

3 
 
 

Praca w grupie 2 

Aktywność na lekcji 2 
 Projekt edukacyjny 3  
 Praca ze źródłem historycznym 3  

 

b) Zasady przyznawania plusów i minusów : 
 

Plusy 
 

Minusy 

Uczeń : Uczeń: 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach 
 

-nie posiada zeszytu przedmiotowego, 
zeszytu ćwiczeń, atlasu 

- wykazuje się wiedzą i umiejętnościami 
niepodlegającymi ocenianiu w wyżej 
wymienionej formie 

-nie uczestniczy aktywnie w zajęciach  

- z własnej inicjatywy przynosi pomoc 
przydatną na zajęciach 

- nie udziela odpowiedzi na zadane 
pytanie z lekcji bieżącej 
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2. Zasady usprawiedliwiania nieprzygotowania do lekcji  ( w półroczu ) : 
 Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 
Praca domowa 2 x 2 x 2 x 2 x 2x 
Odpowiedź ustna 2 x 2 x 2 x 2 x 2x 

 

Uwaga : 
Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. 
Po wykorzystaniu wyżej wymienionych możliwości za każdy kolejny brak 
przygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3. Informacje końcowe : 
- Prace klasowe podsumowujące dział (całogodzinne) zapowiadane są                          
z  tygodniowym wyprzedzeniem; poprzedzone są lekcją powtórzeniową   z podaniem 
zakresu materiału, szczegółowy terminarz sprawdzianów podawany jest na bieżąco w 
e- dzienniku; 
- Kartkówki z 3 ostatnich tematów ( 10 – 15 minut ) przeprowadzane są bez 
zapowiedzi i mają rangę odpowiedzi ustnej; 
- Odpowiedź ustna obejmuje 3 ostatnie tematy, a w przypadku lekcji 
powtórzeniowych materiał z całego działu; 
-    Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni; 
-   Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu tygodnia od 
daty powrotu do szkoły; 
-    Osoba ściągająca na sprawdzianie otrzymuje ocenę niedostateczną; 
-   Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej na zasadach ustalonych                
z nauczycielem; 
- Klasyfikacji śródrocznej i rocznej/końcowej dokonuje się na podstawie ocen 
cząstkowych, przy czym większe znaczenie ma ocena ze sprawdzianów, w drugiej 
kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny mają charakter 
wspomagający. 

JĘZYK POLSKI 

                                                 KLASY IV – VIII 
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

a) Formy aktywności i przypisane im wagi : 
 

Formy aktywności 
 

Waga 

Wypracowanie klasowe 5 
Sprawdzian z nauki o języku 5 
Dyktando 5 
Test ze znajomości treści lektury 
Kartkówka 

5 
3 

Praca domowa ( zeszyt przedmiotowy i 
zeszyt ćwiczeń ) 

2 
 

Odpowiedź ustna 4 
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Zeszyt przedmiotowy 1 
Recytacja tekstu 2 
Technika czytania 1 
Szczególne osiągnięcia w konkursach 
polonistycznych 

5 
 

Praca dodatkowa oparta na innych źródłach 
niż podręcznik ( np. plakat, gazetka, referat ) 
 
Praca w grupie 

3 
 
 
1 

 
b) Zasady przyznawania plusów i minusów : 

 

Plusy 
 

Minusy 

Uczeń : Uczeń: 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

 
 

-nie posiada zeszytu przedmiotowego, 
zeszytu ćwiczeń, lektury aktualnie 

omawianej; 
- wykazuje się wiedzą i umiejętnościami 

niepodlegającymi ocenianiu w wyżej 
wymienionej formie; 

-nie uczestniczy aktywnie w zajęciach,  

-z własnej inicjatywy przynosi pomoc 
przydatną na zajęciach. 

- nie udziela odpowiedzi na zadane 
pytanie z lekcji bieżącej 

c) Skala procentowa przyznawania ocen (testy ze znajomości treści lektury  
i sprawdziany z nauki o języku ) – wg skali ze strony 4 
 

d) Zasady oceny dyktand : 
0 – 1 błąd = celująca 

2 błędy = bardzo dobra 
3 błędy = dobra 

4 – 5 błędów = dostateczna 
6- 7 błędów = dopuszczająca 

8 błędów i więcej = niedostateczna 
Uwaga : każde 3 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 błąd ortograficzny 
 

2.   Zasady usprawiedliwiania nieprzygotowania do lekcji  ( w semestrze ) : 
 

 Klasy IV - VIII 
Praca domowa 3 x 
Odpowiedź ustna 3 x 

Uwaga : 

Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza na początku lekcji. 

Po wykorzystaniu wyżej wymienionych możliwości za każdy kolejny brak przygotowania 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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3. Informacje końcowe : 

--Wypracowanie klasowe, sprawdzian z nauki o języku, dyktando, test ze znajomości treści 
lektury  zapowiadane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem; szczegółowy 
terminarz sprawdzianów podawany jest na bieżąco w e - dzienniku; 

-Odpowiedź ustna obejmuje 3 ostatnie tematy, a w przypadku lekcji powtórzeniowych – 
materiał z całego działu; 

-Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni; 

-Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu tygodnia od daty 
powrotu do szkoły; 

-Sprawdziany pisemne udostępniane są rodzicom podczas zebrań i dni otwartych; 

- Osoba ściągająca na sprawdzianie otrzymuje ocenę niedostateczną; 

-Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej na zasadach ustalonych  
z nauczycielem; 

-Klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 
największe znaczenie mają oceny o wadze 4 i 5. Pozostałe oceny mają charakter 
wspomagający; 

PLASTYKA 

KLASY IV - VII 

Forma Waga 
Praca twórcza* 3 
Odpowiedź (ustna, pisemna), praca domowa 2 
Aktywność, przygotowanie do zajęć 
(przybory do pracy praktycznej, zeszyt, 
podręcznik) 

1 

Zadanie dodatkowe (konkurs, udział w 
projekcie) 

4 

 
* istnieje możliwość poprawy w terminie do 2 tygodni po wstawieniu pierwszej oceny - liczy 
się  stopień z poprawy 
 
W/w formy są oceniane w następujący sposób: 

− Odpowiedź pisemna, ustna – stopniami: 1,2,3,4,5,6, 
− Praca twórcza, przygotowanie do zajęć, aktywność – stopniami: 1,2,3,4,5,6, 
− Zadania dodatkowe – stopniami: 5,6 
− Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zajęć ze względu na to, że są to zajęcia 

plastyczne. Ma kilka minut na pożyczenie niezbędnych materiałów od kolegów  
i koleżanek z klasy. 
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− Ocena pracy twórczej obowiązuje wszystkich uczniów, jeżeli są obecni na lekcjach, 
podczas których powstaje praca. W razie nieobecności ucznia na tych zajęciach, fakt 
ten odnotowujemy w dzienniku symbolem „nb”. Uczeń ma dwa tygodnie po ustaniu 
nieobecności na przyniesienie pracy nie później jednak niż do momentu wystawienia 
oceny śródrocznej. Jeżeli uczeń nie odda w/w prac w wyznaczonym terminie, 
otrzymuje stopień niedostateczny. 

− W sytuacji nieobecności w szkole (powyżej tygodnia) spowodowanych stanem 
zdrowia (operacja, pobyt w szpitalu, choroba) uczeń jest zwolniony ze zrobienia pracy 
twórczej (wpis w dzienniku „zw”).  W powyższych wymienionych sytuacjach 
rodzice/prawni opiekunowie ucznia powinni zgłosić ten fakt nauczycielowi 
przedmiotu lub wychowawcy. 

− W szczególnych przypadkach związanych  z brakiem możliwości wykonania pracy 
twórczej wynikającej z choroby lub niepełnosprawności uczeń może być zwolniony  
z jego wykonania (wpis „zw” w dzienniku). 

− W sytuacji wystąpienia wcześniej nieopisanych przyczyn losowych (np. 
przeprowadzka, problemy rodzinne itp.) i po zgłoszeniu przez rodziców/prawnych 
opiekunów lub wychowawcę nauczycielowi przedmiotu wynikłych trudności uczeń 
może być zwolniony z wykonania pracy twórczej (wpis „zw” w dzienniku).   

JĘZYK ANGIELSKI 

KLASY IV - VIII 

Każda forma językowa ma przypisane wagi.  

Formy aktywności 
 

Waga 

Sprawdzian  4 
Test  
Kartkówka 

5 
3 

Praca domowa ( zeszyt przedmiotowy i 
zeszyt ćwiczeń ) 

2 
 

Odpowiedź ustna 4 
Projekt  3 
Udział w konkursie przedmiotowym 5 
Aktywność na lekcji 2 
Pozostałe formy 1 

Uczeń może zdobyć plus (+), jeśli wykazuje się wiedzą i umiejętnościami niepodlegającymi 
ocenianiu w wyżej wymienionych formach. Uczeń może zdobyć minus (-) jeśli nie pracuje na 
lekcji, nie wykonuje zadanego ćwiczenia. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 2 razy 
w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi na początku zajęć.  

Testy całogodzinne zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki (10-15 
minut) mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi. Nauczyciel oddaje sprawdzone i ocenione 
testy w terminie dwóch tygodni. Uczeń ściągający na sprawdzianie otrzymuje ocenę 
niedostateczną. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z testu w terminie ustalonym przez 
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nauczyciela. Uczeń nieobecny na teście ze względów zdrowotnych powinien napisać pracę  
w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.  

JĘZYK ANGIELSKI 

KLASY I - III 

Uczniowie są oceniani poprzez różnorodne formy: testy, odpowiedzi ustne , projekty, prace 
domowe, aktywność na lekcji. Wszystkie formy, oprócz testów, oceniane są również za wkład 
i wysiłek dziecka włożony w wykonanie zadania. 

Informacje dodatkowe: Testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel 
oddaje sprawdzone i ocenione testy w terminie dwóch tygodni. Uczeń ściągający na 
sprawdzianie otrzymuje ostrzeżenie, a przy kolejnym ostrzeżeniu ocenę niedostateczną. 
Uczeń ma możliwość poprawy oceny z testu w terminie ustalonym z nauczycielem. 

Uczeń nieobecny na teście ze względów zdrowotnych powinien napisać pracę w ciągu dwóch 
tygodni od dnia powrotu do szkoły. Za brak pracy domowej lub inne nieprzygotowanie do 
zajęć uczeń dostaje minus (-), trzeci brak pracy domowej oznacza zamianę minusów na ocenę 
niedostateczną. 
 

PRZYRODA 

KLASY IV, VI (w r.szk. 2018/2019) 

1. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia: prace klasowe, odpowiedzi 
ustne, kartkówki, prace domowe, praca w grupach, aktywność na lekcji, prace 
dodatkowe. 

2. Ocenianie prac klasowych – według skali ze strony 4. 
Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej. Poprawa jest dobrowolna  
i musi odbywać się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. 

3. Kartkówki i odpowiedzi ustne. 
Kartkówki to kilkunastominutowe sprawdziany, o których nauczyciel nie ma 
obowiązku wcześniejszego informowania uczniów. Kartkówki i odpowiedzi 
zwykle obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Na prośbę ucznia może on 
przystąpić do poprawy oceny z tych form pracy.  

4. Inne postanowienia. 
- Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny dwa 
razy w półroczu, o ile zgłosi ten fakt przed lekcją. Nie dotyczy to lekcji, na których 
nauczyciel zaplanował pracę klasową lub powtórzenie. 

       - Uczeń ma prawo nie odrobić trzykrotnie w półroczu pracy domowej, jeśli     
            zgłosi  ten fakt przed lekcją. 
5. W e-dzienniku z przedmiotu przyroda stosowane są następujące wagi ocen: 

Praca klasowa – waga 5 
Odpowiedź ustna, kartkówka – waga 4 
Aktywność  – waga 3 
Praca domowa – waga 2 
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Inne formy pracy – waga 1 
 
6. Aktywność: 

Uczeń może otrzymać plus (+) za aktywność na lekcji lub minus (-) za brak pracy 
na lekcji. 
 

BIOLOGIA 

KLASY V - VIII 

1. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia: prace klasowe, odpowiedzi 
ustne, kartkówki, prace domowe, praca w grupach, aktywność na lekcji, prace 
dodatkowe. 

2. Ocenianie prac klasowych – według skali ze strony 4. 
Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej. Poprawa jest dobrowolna  
i musi odbywać się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. 

3. Kartkówki i odpowiedzi ustne. 
Kartkówki to kilkunastominutowe sprawdziany, o których nauczyciel nie ma 
obowiązku wcześniejszego informowania uczniów. Kartkówki i odpowiedzi 
zwykle obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Na prośbę ucznia może on 
przystąpić do poprawy oceny z tych form pracy.  

4. W e-dzienniku z przedmiotu przyroda stosowane są następujące wagi ocen: 
Praca klasowa – waga 5 
Odpowiedź ustna, kartkówka – waga 4 
Aktywność  – waga 3 
Praca domowa – waga 2 
Inne formy pracy – waga 1 

5. Aktywność: 
Uczeń może otrzymać plus (+) za aktywność na lekcji lub minus (-) za brak pracy 
na lekcji. 
 

RELIGIA 

KLASY I –VIII 

Forma  Waga 
Kartkówka 2 
Sprawdzian 4 
Aktywność 2 
Zadania dodatkowe 4 
Praca domowa 2 
Konkursy 4 

 

1. Odpowiedzi ustne: 
            Uczeń otrzymuje oceny za odpowiedź z lekcji bieżących, podstawowych prawd wiary. 
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2.  Odpowiedzi pisemne oceniane są wg skali procentowo – punktowej (ze strony 4): 
Przed rozpoczęciem sprawdzianu uczniowie muszą znać jego punktację, zgodnie 
z procentowymi kryteriami punktacji: 

a. sprawdzian, obejmuje materiał jednego działu, zapowiedziany z  tygodniowym 
wyprzedzeniem, potwierdzony wpisem do dziennika i poprzedzony lekcją 
powtórzeniową, czas trwania do 45 minut 

b. kartkówka – dotyczy maksymalnie trzech ostatnich tematów, nie musi być 
zapowiadana, czas trwania 15 minut. 
 

3. Aktywność 
Ocenie podlegają: zgodność z tematem, poprawność odpowiedzi, sposób prezentacji efektów 
pracy, zaangażowanie, dyscyplina pracy, aktywny udział w lekcji, próby rozwiązywania 
problemów, praca z tekstem źródłowym, ćwiczenia, notatki, plansze, rysunki, przygotowanie 
inscenizacji, prezentacje, album, zbieranie informacji. 

4. Zadania domowe 
Stopień zrozumienia zadania, poprawność merytoryczna, samodzielność. 
 

5. Zeszyt uczniowski – uzupełnione lekcje, zadania i jego estetyka. 
Uczeń może uzyskać ocenę cząstkową za osiągnięcia w konkursach 

            przedmiotowych: 

- ocenę celującą za zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie na etapie szkolnym    
  oraz za udział w konkursie międzyszkolnym. 
- ocenę bardzo dobrą za otrzymanie wyróżnienia w konkursie na etapie szkolnym. 

6. Poprawa ocen 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy pisemnej  
w terminie 2 tygodni od otrzymania oceny w formie określonej przez nauczyciela. 
 

OCENA KLASYFIKACYJNA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 
Wystawianie oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen bieżących, przy 
czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności konkursy, odpowiedzi 
ustne, kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające. 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

1.Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeżeli: 
 systematycznie i solidnie pracował przez cały rok, 
 korzystał z możliwości poprawiania ocen, 
    zgłosi nauczycielowi chęć poprawienia oceny nie później niż 7 dni od otrzymania 

informacji przewidywanej ocenie rocznej 
 wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do uzyskania wyższej 

oceny. 
2. Uczeń musi wywiązać się z powierzonych zadań w terminie nie późniejszym niż dwa dni  
przed      rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
3. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 i 2 powoduje ustalenie oceny 
rocznej  takiej, jak przewidywana. 
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MATEMATYKA 
 

KLASY IV – VIII 
 

1.W każdym półroczu ocenianiu podlegają: 
a) Godzinne prace klasowe po każdym dziale - zapowiedziane z tygodniowym  
wyprzedzeniem. 
b) Sprawdziany (do 20 min) - zapowiedziane, obejmujące kilka tematów. 
c) Kartkówki (do 15 min) - niezapowiedziane, obejmujące najwyżej trzy ostatnie tematy. 
Dla ustalenia ocen cyfrowych w wyżej wymienionych pracach pisemnych stosowane są progi 
przeliczeniowe według skali ze strony 4. 
d) Odpowiedzi ustne. 
e) Prace domowe, zeszyt ćwiczeń. 
f) Aktywność na lekcjach (zgłaszanie się ucznia na zajęciach, samodzielna praca na lekcji, 
praca w grupie - zaangażowanie ucznia, przygotowanie do lekcji). 
2. Odpowiedzi ustne,  prace domowe oraz aktywność  mogą być oceniane za pomocą plusów, 
minusów i odpowiednich stopni.  
3.W każdym półroczu uczeń może trzykrotnie usprawiedliwić swoje nieprzygotowanie 
do lekcji - nie dotyczy zapowiedzianych  prac pisemnych. Za czwartym i każdym następnym 
razem otrzymuje ocenę niedostateczną.  
4. Na lekcjach geometrii uczeń ma obowiązek posiadać sprawne przybory geometryczne - 
ekierka, linijka, cyrkiel, kątomierz.  
5. Za sześć plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą. 
6. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
7. Każdej ocenie przyporządkowuje się odpowiedni współczynnik, wyrażający wagę oceny.  
 

Forma  Waga oceny 
Praca klasowa 5 
Sprawdzian 4 
Kartkówka 3 
Odpowiedź ustna 3 
Praca domowa, zeszyt ćwiczeń 2 
Aktywność, prace dodatkowe 1  
Szczególne osiągnięcia w konkursach 
matematycznych  

5 

 
8. Jeśli uczeń opuścił  pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien ją  napisać  
w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 
 
 

MUZYKA 

KLASY IV – VII 
 
Stopień niedostateczny – dla uczniów, którzy: 
- nie spełnili wymogów na stopień dopuszczający, 
- pomimo zachęty, nie uczestniczyli w pracy podczas zajęć lekcyjnych, ignorowali uwagi 
nauczyciela. 
Stopień dopuszczający – dla uczniów, którzy: 
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- opanowali w bardzo ograniczonym zakresie elementarne wiadomości 
i umiejętności określone w minimum programowym, 
- wykonują, przy pomocy nauczyciela, proste ćwiczenia i uczestniczą w zabawach, 
- są słabo aktywni na lekcjach, 
- wykazują znikome zainteresowanie przedmiotem, 
- śpiewają piosenki i muzykują przy pomocy nauczyciela. 
 Stopień dostateczny – dla uczniów, którzy: 
- przyswoili najważniejsze wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, 
- podejmują samodzielne próby śpiewu i muzykowania, 
- uczestniczą w ćwiczeniach i zabawach muzycznych, 
- potrafią współpracować w grupie, 
- śpiewają piosenki z poprawnym wykonaniem jednego z elementów (melodii, rytmu, dykcji), 
 - podają podstawowe schematy taktowania, 
- wymieniają wartości rytmiczne, 
- instrumentach perkusyjnych po uprzednim zachęceniu przez nauczyciela, 
- rozpoznają brzmienie niektórych instrumentów muzycznych. 
Stopień dobry – dla uczniów, którzy: 
- stosują zdobytą wiedzę muzyczną w praktyce, 
- aktywnie uczestniczą w działaniach muzycznych na lekcji, chętnie śpiewają i grają na 
instrumentach muzycznych 
- poprawnie wykonują piosenki z uwzględnieniem swoich możliwości, 
- znają w stopniu dobrym wiadomości muzyczne, 
- wykorzystują w praktyce przyrządy ułatwiające muzykowanie   
 - rozpoznają zmiany tempa i dynamiki w trakcie słuchania utworów, 
- rozróżniają podane wartości rytmiczne, 
- wykonują wybrane schematy taktowania, 
- wykorzystują oznaczenia tempa, dynamiki, artykulacji w działaniach muzycznych, 
- rozpoznają brzmienie większości instrumentów muzycznych, 
- rozróżniają kierunek i zmiany kształtu linii melodycznej, 
- potrafią zapisać symbole graficzne poznanych wartości rytmicznych, 
 Stopień bardzo dobry – dla uczniów, którzy: 
- opanowali i wykorzystują w praktyce wszystkie, określone w programie nauczania danej 
klasy, wiadomości i umiejętności, 
- bezbłędnie śpiewają wyuczone piosenki (znają tekst i melodię), 
- analizują utwory pod względem tempa, dynamiki i artykulacji, 
- aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach prowadzonych na lekcji, grze na instrumentach, 
- biorą udział w akademiach i uroczystościach na terenie szkoły i poza nią, 
- z dużą łatwością rozpoznają brzmienie instrumentów muzycznych, 
- stosują zasady prawidłowej emisji głosu, 
- posługują się w praktyce poznaną terminologią muzyczną, 
- uczestniczą w koncertach i przedstawieniach muzycznych, 
- potrafią korzystać z dostępnych źródeł informacji w celu uzyskania określonych 
wiadomości, 
- dbają o higienę głosu. 
 Stopień celujący – dla uczniów, którzy: 
- przejawiają szczególne zainteresowania muzyką, 
- kształcą się dodatkowo w szkołach muzycznych, ogniskach     muzycznych, 
- wykazują się zaangażowaniem i twórczą inicjatywą w działaniach grupowych, 
- są utalentowani muzycznie i rozwijają swój talent poprzez śpiew i grę na instrumentach  
w różnego rodzaju zespołach wokalno – instrumentalnych, 
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- orientują się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie, 
- potrafią uzasadnić swoje upodobania muzyczne, 
- wykorzystują zdobytą wiedzę w pozalekcyjnych działaniach muzycznych, 
- aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły i regionu, 
- są laureatami konkursów muzycznych, 
- opracowują tematy lekcyjne w oparciu o wyszukane materiały. 
Waga wszystkich ocen z przedmiotu muzyka wynosi 1. 
 

INFORMATYKA   

KLASY IV– VIII       
 
 

Wymagania edukacyjne 

1. Przygotowanie uczniów do posługiwania się techniką komputerową w prostych 
zastosowaniach praktycznych. 

2. Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego 
wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

3. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia ich zdrowia wynikające z niewłaściwego korzystania 
z urządzeń i programów komputerowych. 

4. Kształtowanie umiejętności analizowania zadań szkolnych i prostych problemów 
praktycznych. 

Jawność ocen 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 
edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

Dostosowanie wymagań 

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                          
w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć 
uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych. 

Obszary aktywności podlegające ocenie 

Na zajęciach, niezależnie od wymiaru tygodniowego zajęć, uczeń oceniany jest  
w następujących obszarach: 

- aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zleconych  
w trakcie zajęć przez nauczyciela, podejmowanie merytorycznej dyskusji itp., 

- stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej 
nauczania zajęć komputerowych oraz wymagań programowych, 

- stosowanie przez ucznia języka informatycznego, 

- przygotowanie do zajęć, 
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- udział w konkursach i turniejach organizowanych przez szkołę lub inne podmioty, 

- samodzielne prace ucznia – prace domowe, referaty, prezentacje, 

- umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania                  
w grupie. 

Podstawy ustalania oceny 

 Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie: 

-  wyników bieżących sprawdzianów praktycznych, 

- obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć, 

- oceny samodzielnie wykonywanych prac, 

Założenia ogólne 

- Sprawdziany praktyczne są obowiązkowe. 

- Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych pisze go                 
w terminie ustalonym z nauczycielem, 

- Niedostateczna ocena uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona                      
w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem, 

- Bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa umiejętność obsługi i wykorzystanie 
komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych. 

- Nauczyciel może wyciągnąć wobec ucznia konsekwencje, gdy ten łamie lub nie przestrzega 
regulaminu szkolnej pracowni komputerowej (obniżenie oceny z zachowania). 

-  W przypadku dłuższych zadań uczniowie mogą przechowywać efekty swojej pracy                    
w komputerze i kontynuować zadanie na kolejnych zajęciach. 

Kryteria oceny śródrocznej i rocznej/końcowej   

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:  

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania,  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii fachowej oraz  
proponuje rozwiązania nietypowe,  

-  jego wypowiedzi mają przemyślaną konstrukcję, nie zawierają żadnych błędów, 

 - osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach lub konkursach, albo posiada inne porównywalne 
osiągnięcia.   

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  
określonych programem nauczania 

- umie sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego  i w pełni 
wykorzystuje jego możliwości,  
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- swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, trafnie i umiejętnie dobierając je 
do wykonywania zadań w nowych sytuacjach,  

- dobrze zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania i swobodnie  je 
stosuje,  

- stosuje posiadaną wiedzę w wykonywanych samodzielnie zadaniach praktycznych,  

- samodzielnie proponuje metody i rozwiązuje złożone zadania i problemy  (ujęte programem 
nauczania) wykorzystując różnorodne oprogramowanie,  

- w pełni samodzielnie buduje wypowiedzi, popełniając sporadycznie drobne pomyłki.   

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności zawarte                        
w podstawie programowej  

- zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania,  

- umie uruchamiać programy komputerowe,  

- umie sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego,  

- swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym w wykonywaniu typowych zadań,  

- w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy.   

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone  
programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 
programowej 

- zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania,  

- umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania prostych zadań w typowych 
sytuacjach,  

- umie uruchamiać programy komputerowe,  

- umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego,  

- umie posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym do wykonywania 
typowych zadań o niewielkim stopniu trudności,  

- w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne.   

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy 
programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 
wiedzy w ciągu dalszej nauki,  

- rozumie pytania i polecenia,  

- zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania,  

- umie uruchomić komputer i uruchamiać programy komputerowe,  

- umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego  w elementarnym 
zakresie,  
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- umie posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym w elementarnym 
zakresie,  

- umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych czynności  w bardzo 
prostych sytuacjach,  

- w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne.   

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 
określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu   

- nie zna pojęć informatycznych występujących w materiale nauczania,  

- nie umie stosować posiadanych wiadomości do wykonywania elementarnych czynności 
praktycznych w bardzo prostych sytuacjach, 

- nie rozumie pytań i poleceń,  

- nie umie posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym,  

- w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne.   

Informacje dodatkowe: 

 Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia,                    
u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie 
wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.  

Wszystkie oceny w e-dzienniku będą miały wagę   1. 

TECHNIKA 

KLASA IV – VI 
 

(w r.szk. 2018/2019 w kl. VI występuje przedmiot „zajęcia techniczne”) 
 

1. Przedmiotowy system oceniania jest oparty o zasady wewnątrzszkolnego oceniania.   

2. Kryteria wymagań na poszczególne oceny uczeń poznaje w pierwszym tygodniu nauki.   

3. Uczeń otrzymuje oceny za:  - zadania  praktyczne - referaty, prace domowe, zeszyt 
przedmiotowy - aktywność na lekcji - pracę dodatkową przydzieloną przez nauczyciela - 
udział w konkursach  - inne formy aktywności na lekcji np.: pomoce dydaktyczne do 
pracowni, dekoracje, plansze i inne - przygotowanie się do lekcji   

4. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej/końcowej będą otrzymane oceny 
cząstkowe. 

5. Uczeń, który opuszcza zajęcia i nie wykona przynajmniej połowy prac praktycznych 
przewidzianych w semestrze nie może uzyskać oceny wyższej niż dostateczny.   
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6. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej śródrocznej musi on zaliczyć 
zakres wiadomości i wykonać pracę zleconą przez nauczyciela w terminie ustalonym przez 
nauczyciela.   

7. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu, który podlega ocenie przynajmniej raz  
w roku szkolnym.   

8. Zasady obniżenia oceny śródrocznej lub rocznej: - uczeń często przychodzi 
nieprzygotowany,  - nie przynosi zeszytu,  - nie odrabia zadań domowych,  - nie przynosi 
materiałów potrzebnych do wykonywania zadań,  - nie przestrzega przepisów BHP i swoim 
zachowaniem stanowi zagrożenie dla zespołu klasowego.    

9. Nauczyciel może podnieść ocenę nawet o 1 stopień uczniowi, który wyróżnia się 
aktywnością na lekcjach, wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach, ma wyjątkowe 
zdolności manualne, bierze aktywny udział w pracach wyznaczonych przez nauczyciela,   
a także pomaga uczniom słabszym i mniej uzdolnionym. 

Kryteria oceny śródrocznej i rocznej/końcowej  

Wiadomości   

- stopień opanowania i stosowania wiadomości w praktyce  

- aktywność w czasie zajęć  

- gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych 

Umiejętności   

- właściwe wykorzystanie informacji technicznej  

- stosowanie przez ucznia języka technicznego  

- posługiwanie się przyborami i przyrządami    

Organizacja  i bezpieczeństwo   

- przygotowanie do zajęć  

- posiadanie zeszytu, przyborów lub materiałów wymaganych przez nauczyciela itd.,  

- ład i porządek na stanowisku  

- umiejętność pracy w zespole  

Dokumentacja   

- systematyczność prowadzenia (zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia itp.) 

- poprawność - estetyka   

Zadania praktyczne   

- samodzielność   
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- poprawność wykonania  

- estetyka i dokładność wykonania    

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia,  
u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie 
wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.  

Wszystkie oceny w e-dzienniku będą miały wagę   1. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

KLASY IV - VIII 
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę przede 

wszystkim:    

− wysiłek wkładany przez ucznia; 
− wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć; 
− systematyczność udziału ucznia w zajęciach; 
− aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej; 
− zaangażowanie ucznia podczas zajęć z wychowania fizycznego; 
− stopień opanowania wymagań podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie: 

sprawności motorycznej, poziomu umiejętności ruchowych i poziomu wiadomości na 
lekcji wychowania fizycznego; 

− uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych – frekwencja; 
− przygotowania do zajęć; 
− postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego; 
− społecznego zaangażowania w krzewieniu kultury fizycznej; 
− udziału w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych. 

 
2. Podstawa programowa. 

2.1.Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego.     
                             

Uczeń: 
− wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera; 
− wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość  tlenową, siłę 

mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz z pomocą 
nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki; 

− dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela 
interpretuje ich wyniki; 

− ocenia własną postawę ciała. 
2.2.Trening zdrowotny. 

 
Uczeń: 

− mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku; 
− wymienia zasady i metody hartowania organizmu; 
− demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz 

ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; 
− wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku i rzutu; 
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− wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył; 
− wykonuje prosty układ gimnastyczny. 

 
2.3.Sporty całego życia i wypoczynek. 

 
 Uczeń: 

− organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, 
− stosując prze pisy w formie uproszczonej; 
− stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, 
− , podanie piłki  oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza, rzut i strzał piłki do            
− omawia zasady aktywnego wypoczynku. 

  
2.4.Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.  

 
Uczeń: 

− omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 
− korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; 
− stosuje zasady samoasekuracji; 
− omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach; 
− omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem; 
− dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz 

warunków atmosferycznych. 
 

2.5.Sport. 
 
Uczeń: 

− wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji 
sportowej; 

− uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady 
„czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry,   się decyzjom 
sędziego, podziękowania za wspólną grę; 

− wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania. 
   

2.6.Taniec.  
 

Uczeń: 
− wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki; 
− wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece. 

 
3. Ocenianie odbywa się za pomocą: 
 

− Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji-strój sportowy, współdziałanie w grupie, 
przygotowywanie dodatkowych ćwiczeń i materiałów, pomoc w rozkładaniu  
i sprzątaniu  sprzętu sportowego. 

− Testów sprawności fizycznej. 
− Sprawdzianów wiadomości. 
− Odpowiedzi ustnych. 
− Sprawdzianów umiejętności ruchowych. 
− Aktywności. 
− Udziału w zawodach sportowych. 
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4. Kryteria oceniania śródrocznego i rocznego/końcowego z wychowania fizycznego. 
 
− celujący – uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wyniki 

sprawdzianów przewyższają normy na ocenę bardzo dobrą. Poziom opanowania 
umiejętności technicznych przewyższa wymagania. Zastosowanie umiejętności                    
w praktycznym działaniu jest doskonałe w różnych dyscyplinach  
i konkurencjach. Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w konkursach, zawodach, 
tworzeniu nowych rozwiązań. Jest twórczy i bardzo zaangażowany na lekcji. Rozwija 
swoje uzdolnienia ruchowe. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź 
też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną, rekreacją ruchową, 
sportem. Reprezentuje szkołę w rozgrywkach sportowych.  
 

− bardzo dobry – systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną  
i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu. Opanował większość 
umiejętności ruchowych. Bardzo dobrze radzi sobie w większości dyscyplin 
sportowych. Posiada duży zasób wiedzy z zakresu wychowania fizycznego, rekreacji 
ruchowej, sportu. Umie zastosować wiedzę w samodzielnym rozwiązywaniu zadań  
sprawnościowych. Podejmuje duży wysiłek, stara się, jest twórczy. Ma godną 
naśladowania postawę koleżeńską i sportową. Uczeń prowadzi sportowy i higieniczny 
tryb życia, jest systematyczny i dobrze przygotowany do zajęć. Uczestniczy w życiu 
sportowym szkoły, bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych. Jego postawa społeczna, 
zaangażowanie i stosunku do wychowania  fizycznego nie budzą najmniejszych 
zastrzeżeń.   
 

− dobry – przez cały semestr uczeń dysponuje dobrą sprawnością motoryczną. 
Dopuszcza się dwukrotny nieusprawiedliwiony brak stroju. Ćwiczenia wykonuje 
prawidłowo z małymi błędami technicznymi. Opanował większość umiejętności 
ruchowych lecz w różnym stopniu. Wykazuje tendencje do poprawy wyników. Potrafi 
poprawić ocenę na sprawdzianie umiejętności. Nie potrzebuje większych zachęt do 
pracy nad osobistym usprawnianiem,  wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym 
zakresie. Radzi sobie w większości dyscyplin sportowych. Zna większość zagadnień  
i pojęć  z zakresu wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu. Sprawnie 
posługuje się wiedzą . Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy  
w zajęciach pozalekcyjnych. Jego postawa społeczna i stosunek do wychowania  
fizycznego nie budzi większych zastrzeżeń.  Podejmuje wysiłek, stara się  - na miarę 
swoich możliwości. 
 

− dostateczny – przez cały semestr uczeń dysponuje przeciętną sprawnością 
motoryczną.  Osiąga wyniki według norm na ocenę dostateczną. Posiada tylko 
podstawowe umiejętności ruchowe.  Ćwiczenia wykonuje niepewnie z dużymi 
błędami technicznymi. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu. Nie bardzo daję sobie 
radę w kilku dyscyplinach. Zna podstawowe pojęcia  i zagadnienia  z zakresu 
wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu. Nie bierze udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych. Sporadycznie wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów 
(zadania sprawnościowego). Uczestniczy w lekcji, mało się stara. Przeszkadza 
kolegom. Przejawia braki  w zakresie  postawy społecznej i w stosunku do 
wychowania  fizycznego. 
 

− dopuszczający – przez cały semestr uczeń posiada słabą sprawność fizyczną. Osiąga 
wyniki znacznie poniżej oceny dostatecznej. Opanował  minimalną ilość wiadomości. 
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Nie radzi sobie w większości dyscyplin. Ćwiczenia wykonuje niepewnie z znacznymi  
błędami technicznymi. Wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu motorycznym. 
Ma minimalny zasób pojęć i wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, rekreacji 
ruchowej, sportu. Nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce. Nie wkłada 
wysiłku, nie stara się. Sporadycznie ćwiczy. Narusza zasady dyscypliny w czasie 
trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne  
i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. 
 

− niedostateczny –  przez cały semestr uczeń posiada bardzo słabą sprawność fizyczną. 
Nie przystępuje lub nie kończy  sprawdzianów mimo możliwości. Ćwiczenia 
wykonuje z bardzo dużymi błędami technicznymi, lub nie potrafi ich wykonać. Nie 
dokonuje żadnych postępów w usprawnianiu się. Nie bierze udziału  w zajęciach 
pozalekcyjnych, nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły. Nie rozróżnia 
nazewnictwa stosowanego na lekcji wychowania fizycznego i pojęć związanych ze 
sportem. Nawet z pomocą nie umie rozwiązać problemu, zadania sprawnościowego. 
Nie wykonuje ćwiczeń i poleceń. Jest notorycznie nieprzygotowany. Ma lekceważący 
stosunek do zajęć, dezorganizuje pracę, stwarza niebezpieczeństwo dla siebie i innych. 
Stosunek ucznia do kultury fizycznej i jego postawa społeczna jest negatywna. 

Uczeń, który uprawia dowolną dyscyplinę sportu w klubie sportowym bądź 
reprezentuje szkołę w zawodach sportowych może otrzymać ocenę śródroczną  
i roczną/końcową wyższą o jeden stopień. Uczeń trenujący zobowiązany jest 
dostarczyć nauczycielowi zaświadczenie z klubu o swoich sukcesach. Uczeń, który 
uprawia dowolną dyscyplinę sportu w sposób rekreacyjny, może otrzymać 
podwyższenie oceny śródrocznej lub rocznej o 0,5. 

5. Ocenianie według średniej ważonej. 

Dla obliczania średniej ważonej przyjęto następujące wagi ocen:  

− waga 3  

− waga 2  

− waga 1 

 * dla oceny poprawianej obowiązuje formuła podwyższająca daną wagę o 2:  

− waga oceny 3 -> waga oceny poprawianej 5  

− waga oceny 2 -> waga oceny poprawianej 4  

− waga oceny 1 -> waga oceny poprawianej 3  

Ze względu na specyfikę przedmiotu przyjęto przyporządkowanie wag dla poszczególnych 
form:  

 

Rodzaj formy sprawdzającej  
 

Waga oceny 
cząstkowej  

Waga oceny 
poprawionej  

Kolor oceny                   
w systemie  

 
− zaangażowanie ucznia 

 
               

 
             

 
 



Przedmiotowe Zasady Oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Radomiu 

24 

 

− przygotowanie do zajęć  
− udział w zawodach 

sportowych  
 

 
                3 

 
         5 

 
     czerwony 

− opanowanie 
poszczególnych 
indywidualnych 
umiejętności sportowych  

− udział w zajęciach 
pozalekcyjnych o 
charakterze sportowym  

 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

zielony 

− test wiedzy  
− gry i zabawy zespołowe 
− ćwiczenia 

ogólnorozwojowe  
− rozgrzewka  

 

 
 

1 

 
 

3 

czarny 
fioletowy 

 
       niebieski 

 

Oceny śródroczne i roczne/końcowe wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen 
cząstkowych zawartych w następujących przedziałach: 

Ocena Przedział 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

5,51 – 6,00 
4,51 – 5,50 
3,51 – 4,50 
2,51 - 3,50 
1,51 – 2,50 
0,00 – 1,50 

 

Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas 
zajęć wychowania fizycznego. Przyjmuje się, że:  

 
- sprawność motoryczną ocenia się dwa razy w roku szkolnym (w I i II semestrze),  

- umiejętności ruchowe od 3 do 6 razy w semestrze,  

- wiadomości – co najmniej raz w roku szkolnym  

- inne komponenty ocenia się w zależności od potrzeb i możliwości, na bieżąco,  

- w przypadku, gdy postawa ucznia, jego poziom umiejętności i postęp sprawności 
motorycznej w drugim semestrze zmieni się znacząco, uczniowi można podnieść ocenę 
roczną/końcową.  

6. Kontrakt zawierany z uczniem na początku roku szkolnego. 

− Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 

− Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
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−  Uczeń ma obowiązek poznać i przestrzegać zasady bhp na lekcji wychowania 
fizycznego. 

− Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję wychowania fizycznego strój 
sportowy  : obuwie, koszulkę, spodenki, dresy. Wstęp na salę gimnastyczną tylko                    
w obuwiu sportowym(jasne spody). 

− Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia: czynne uczestnictwo  w lekcji, 
sumienne i staranne  wywiązywanie się z obowiązków wynikających  
z przedmiotu, zaangażowanie w  przebieg lekcji, przygotowanie do zajęć, właściwy 
stosunek do przeciwnika i własnego ciała, opanowanie wiadomości 
i umiejętności przewidzianych dla  poszczególnych klas zgodnie  
z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, dokonywanie samooceny  
i samokontroli własnej sprawności fizycznej, aktywności na  lekcji, udział  
w zawodach sportowych oraz udział w  zajęciach klubu sportowego. 

− Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych 
rozumiane jako brak stroju, co nauczyciel odnotowuje jako „minus” w rubryce 
„postawa  wobec  w-f”.. Za każde kolejne, nieusprawiedliwione nieprzygotowanie 
uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

− Dodatkowo dziewczęta mają możliwość niećwiczenia dwa dni w miesiącu  
z powodu niedyspozycji. 

− Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań  lekarskich powinien uczestniczyć we 
wszystkich formach zajęć na lekcji wychowania fizycznego.  

− W przypadku zwolnienia całkowitego z wychowania fizycznego w dokumentacji  
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

− Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego 
pierwsza lub ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi  
i dyrekcji oświadczenia rodziców, że w tym czasie biorą za niego odpowiedzialność. 

− Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących procedur oceniania                          
(z powodu nieobecności bądź nie brania czynnego udziału w lekcji ), ma obowiązek  
poddania się tej formie w ciągu dwóch tygodni od dnia ustalonego przez nauczyciela. 
W tej  sytuacji w dzienniku lekcyjnym w rubryce z ocenami wpisuje  się „nieobecny” 
Jeżeli uczeń skorzystał z możliwości zaliczenia  nauczyciel wymazuje zapis 
„nieobecny”  a wpisuje ocenę cząstkową, którą otrzymał uczeń z zaliczenia. Jeżeli 
uczeń nie skorzystał z możliwości  zaliczenia nauczyciel  wpisuje ocenę 
niedostateczną. 

− Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  

− Testy sprawności fizycznej, sprawdziany wiadomości i umiejętności ruchowych oraz 
odpowiedzi ustne są obowiązkowe i zapowiadane z wyprzedzeniem wraz  
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z zakresem materiału jaki będzie oceniany.  

− Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej  
ze sprawdzianu umiejętności ruchowych i wiadomości w terminie do jednego 
tygodnia od dnia poinformowania o ocenie. Poprawioną ocenę odnotowujemy  
w dzienniku lekcyjnym obok oceny poprawionej, przy czym ta ostatnia jest brana pod 
uwagę przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej/końcowej. 

− Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż  
50 % (mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze) jest 
nieklasyfikowany. 

− Uczniowie niećwiczący mają obowiązek pomagać nauczycielowi w organizacji lekcji. 

− Uczniowie nie mają prawa przebywać na sali gimnastycznej w czasie przerwy bez 
opieki nauczyciela.  

− Wyznaczeni uczniowie pobierają klucze od szatni po czym wychodząc zamykają 
drzwi i przekazują klucze nauczycielowi prowadzącemu.  

− Spóźnienie na lekcję wychowania fizycznego ucznia powyżej 15 min. bez 
usprawiedliwienia traktowane jest jako nieobecność. 

− Wyjście  ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela. 

− Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy oraz porządek w szatniach. 

− Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja 
szkoły oraz prowadzący zajęcia  nie odpowiadają. 

GEOGRAFIA  
 KLASA VII – VIII 

 

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania 

1. Użyteczność 

Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie 
przez ucznia pozwala osiągnąć założone cele nauczania. 

2. Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania 

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela do 
wyciągania wniosków z dotychczasowej współpracy. 

3. Wielowątkowość 

Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał 
możliwość zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i oryginalności. 

4. Otwartość 

Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych. Proces oceniania powinien  być otwarty na analizę i weryfikację. 
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5. Pewność wnioskowania 

Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien gwarantować pewność co do 
umiejętności ucznia. 

6. Spójność wewnętrzna 

Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, 
standardami oceniania oraz z programem rozwoju szkoły. 

Formy i zasady bieżącego oceniania 

Prace pisemne w klasie 

Zakres treści nauczania Częstotliwość Zasady przeprowadzania 

jeden dział obszerny lub 
dwa mniejsze działy 

przy 2 h tygodniowo minimum 
dwie prace klasowe w półroczu 

• zapowiadane przynajmniej                                      
z tygodniowym wyprzedzeniem 

• informacja o pracy klasowej 
zanotowana wcześniej w 
kalendarium klasy dziennika 
elektronicznego   

• pracę klasową poprzedza 
powtórzenie materiału nauczania 

materiał nauczania z 
trzech ostatnich lekcji 

przy 2 h tygodniowo minimum 
jedna kartkówka w półroczu 

• zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem 

Prace pisemne w domu 

materiał nauczania   z bieżącej 
lekcji lub przygotowanie 
materiału dotyczącego nowego 
tematu (nauczanie odwrócone) 

przy 2 h tygodniowo 
minimum jedna  praca w 
półroczu 

• zróżnicowane zadania zgodnie                                      
z realizowanym materiałem 

zgodnie z tematami lekcji nie mniej niż raz w półroczu • zasady prowadzenia zeszytu ćwiczeń 
powinny zostać ustalone na pierwszej 
lekcji 

• ocenie podlega zarówno 
poprawność merytoryczna 
rozwiązywanych zadań, jak i 
estetyka oraz systematyczność 

• prace badawcze i obserwacje 
wskazane w podstawie 
programowej 

• zadania związane z projektami 
edukacyjnymi 
– wykonywanie plakatów, 
prezentacji PowerPoint do 
bieżącego materiału 

raz w półroczu • zadania kierowane do pracy w grupach 
lub dla uczniów szczególnie 
zainteresowanych biologią 

Odpowiedzi ustne 

materiał nauczania z trzech 
ostatnich lekcji 

minimum jedna w półroczu bez zapowiedzi 

lekcja bieżąca lub lekcje 
powtórzeniowe 

częstotliwość dowolna, 
w zależności od 
predyspozycji uczniów 

uczniowie sami zgłaszają się                                  
do odpowiedzi lub są wyznaczani                    
przez nauczyciela 
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bieżący  materiał nauczania jedna lub dwie oceny  
w półroczu 

• oceniana jest aktywność, 
zaangażowanie, umiejętność pracy                    
w grupie lub w parach 

• w ocenianiu można uwzględnić ocenę 
koleżeńską lub samoocenę, uzasadniając 
ją w informacji zwrotnej 

 

Pozostałe zasady oceniania 

1. Pisemne prace klasowe i  kartkówki 

• Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. 
• W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową  

w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. 
• Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na 

pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 
• Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową i kartkówkę. Obie oceny są wpisywane do 

dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa, nawet jeśli jest niższa od 
poprawianej. 

• Poprawy prac klasowych i kartkówek odbywają się na bieżąco, czyli nie później niż 
trzy tygodnie od wpisania oceny do dziennika.  
 

2. Ocenianie prac klasowych – według skali ze strony 4. 

3. Odpowiedzi ustne 

• Przy wystawianiu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia 
uczniowi informacji zwrotnej. 

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia raz 
w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku, 
zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi. 

4. Prace domowe 

• Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, ale musi ją uzupełnić na 
następną lekcję. 

5. Praca na lekcji 

Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

• aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych. 
• przygotuje materiały do lekcji odwróconej. 
• dostanie pięć plusów za aktywność na lekcji (może również dostać ocenę 

niedostateczną za trzy minusy). 
 

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena 
śródroczna i ocena roczna. Wystawia   je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form 
aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych. 
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JĘZYK NIEMIECKI 

 KLASA VII - VIII  
 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela 
przedmiotu o zakresie wymagań oraz o sposobie i zasadach oceniania. 

2. Uczeń może otrzymać ocenę za sprawdzian pisemny, kartkówkę pisemną, odpowiedź 
ustną, pracę domową, aktywność na lekcji, projekt edukacyjny.  Każda ocena ma przypisaną 
wagę oceny:  

Sprawdzian pisemny – waga 5 
Odpowiedź ustna, kartkówka – waga 4 
Aktywność  – waga 3 
Praca domowa – waga 2 
Projekt edukacyjny, zadanie dodatkowe, inne formy pracy – waga 1 
 

3. Wszystkie prace pisemne- sprawdziany, testy, kartkówki- sprawdzane są wg skali 
punktowej, a punkty przeliczane są na oceny zgodnie ze skalą procentową ze strony 4.  

4. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy 
będą podawane przez nauczyciela  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Poprzedzone 
są lekcją powtórzeniową z podaniem zakresu materiału. 

5. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) obejmujące bieżący materiał lekcyjny  
(3 ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje) mogą być przeprowadzane bez 
wcześniejszych zapowiedzi.  

6. Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni. Poprawa sprawdzianów 
pisemnych jest dobrowolna i powinna odbyć się w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny.  
W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie uczeń ma 2 tygodnie od daty powrotu do 
szkoły na napisanie zaległego sprawdzianu. Osoba ściągająca na sprawdzianie otrzymuje 
najpierw ostrzeżenie od nauczyciela, a w przypadku ponownej pracy niesamodzielnej ocenę 
niedostateczną. 

7. Za wyjątkową aktywność uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą,  
a sześć plusów ocenę celującą. 

8. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, 
zeszytu przedmiotowego uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. 
Uczeń może zgłosić nauczycielowi w ciągu semestru 2 razy nieprzygotowania do zajęć.  
Po wykorzystaniu wyżej wymienionych możliwości za każdy kolejny brak przygotowania 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9. Na początku każdej lekcji sprawdzane jest opanowanie słownictwa/ gramatyki  
z poprzedniej lekcji na forum klasy.  
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CHEMIA I FIZYKA 

KLASA VII - VIII 

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 
a) Formy aktywności i przypisane im wagi : 

 

 
Formy aktywności 
 

 
Waga 

Sprawdzian podsumowujący dział 5 

Szczególne osiągnięcia w konkursach historycznych 
 

5 

Klasówka z zapowiedzianej partii materiału 4 

Doświadczenie uczniowskie 3 

Odpowiedź ustna 3 

Praca dodatkowa oparta na innych źródłach niż 
podręcznik  
Praca w grupie 

3 
 

Praca na lekcji 2 

aktywność 2 

krótka kartkówka 
 

2 

Praca dodatkowa 2 

Praca domowa ( karta pracy i zeszyt przedmiotowy ) 
 

1 

Zeszyt przedmiotowy 
 

1 

 

b) Skala procentowa przyznawania ocen ( sprawdziany i klasówki) – strona 4 
 
 

2. Zasady usprawiedliwiania nieprzygotowania do lekcji (w półroczu): 
 
Praca domowa 2 x 

Odpowiedź ustna 2 x 
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Uwaga : 
Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji 
(zaraz po sprawdzeniu listy obecności). 
Po wykorzystaniu wyżej wymienionych możliwości za każdy kolejny brak 
przygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3. Informacje końcowe : 
 
- Prace klasowe podsumowujące dział (całogodzinne) zapowiadane są  
z dwutygodniowym wyprzedzeniem; poprzedzone są lekcją powtórzeniową  
z podaniem zakresu materiału, szczegółowy terminarz sprawdzianów podawany jest 
na bieżąco w e- dzienniku; 
 
- Kartkówki z 4 ostatnich tematów ( 10 – 15 minut) przeprowadzane są bez 
zapowiedzi i nie podlegają poprawie, ponieważ mają za zadanie sprawdzenie 
systematyczności pracy ucznia; 
 
- Odpowiedź ustna obejmuje 4 ostatnie tematy, a w przypadku lekcji 
powtórzeniowych materiał z całego działu; 
 
- Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni; 
 
- Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch 
tygodnia od daty powrotu do szkoły; 
 
- Osoba ściągająca na sprawdzianie otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może jej 
poprawić; Traci również szansę na poprawę oceny semestralnej. 
 
- Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej na zasadach ustalonych  
z nauczycielem; 
 
- Klasyfikacji śródrocznej i rocznej/końcowej dokonuje się na podstawie ocen 
cząstkowych, przy czym większe znaczenie ma ocena ze sprawdzianów, w drugiej 
kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny mają charakter 
wspomagający. 
- Ocena wyższa na semestr wystawiana jest, jeśli uczeń ubiegający się o daną ocenę 
uzyskał w semestrze, z co najmniej jednego sprawdzianu ocenę cząstkową, o jaką się 
ubiega oraz jego średnia ważona wynosi np. 4,51 jeśli stara się o ocenę bardzo dobrą. 
Jeśli natomiast uczeń ubiegający się o daną ocenę nie uzyskał ze sprawdzianu żadnej 
oceny, o jaką się stara wówczas jego średnia ważona musi wynosić, co najmniej np. 
4,75 jeśli stara się o ocenę bardzo dobrą. 
 
- Jeśli uczeń stara się o ocenę semestralną wyższą niż proponowana wówczas 
powinien napisać test semestralny w pierwszym semestrze lub roczny w drugim 
semestrze i uzyskać z niego odpowiednia ilość punktów w przeliczeniu na procenty. 
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- Ocenę celującą można uzyskać ze sprawdzianów, klasówek z zapowiedzianego 
materiału oraz konkursów i olimpiad oraz zakwalifikowanie się do wyższego etapu. 
 
- Jeśli uczeń jest nieobecny na zajęciach jego obowiązkiem jest samodzielne 
nadrobienie zaległości tak, by mógł uczestniczyć w pełni w kolejnych zajęciach. 
 
- Na dzień otwarty rodzic przynosi uzupełniony zeszyt przedmiotowy ucznia. 
 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
KLASA VIII 

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 
a) Formy aktywności i przypisane im wagi 

 
Formy aktywności 
 

 
Waga 

Odpowiedź ustna 4 
Samodzielna praca na lekcji 
 

2 

Praca domowa  
 

2 

Zeszyt przedmiotowy 1 
Praca klasowa podsumowująca dział 
 

5 

Kartkówka 
 

4 

Prasówka 
 

3 

Projekt 
 

3 

Szczególne osiągnięcia w konkursach 
historycznych 
 

5 

Praca dodatkowa oparta na innych 
źródłach niż podręcznik ( np. plakat, 
gazetka, referat ) 

3 
 
 

 

b) Zasady przyznawania plusów i minusów 

Plusy /4 =BDB/ 
 

Minusy /4=NDST/ 

Uczeń : Uczeń: 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
 

- nie posiada zeszytu przedmiotowego,  



Przedmiotowe Zasady Oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Radomiu 

33 

 

- wykazuje się wiedzą i umiejętnościami 
niepodlegającymi ocenianiu w wyżej 
wymienionej formie, 
 

- nie uczestniczy aktywnie w zajęciach,  

- z własnej inicjatywy przynosi pomoc 
przydatną na zajęciach. 
 

- nie udziela odpowiedzi na zadane 
pytanie z lekcji bieżącej. 

 

c) Zasady usprawiedliwiania nieprzygotowania do lekcji  (w półroczu) 
SEMESTR ILOŚĆ 
nieprzygotowania do 
lekcji   

2 razy  

 
Uwaga 
Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. 
Po wykorzystaniu wyżej wymienionych możliwości za każdy kolejny brak 
przygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3. Informacje końcowe 

- Prace klasowe podsumowujące dział ( całogodzinne ) zapowiadane    
z dwutygodniowym wyprzedzeniem z podaniem zakresu materiału, szczegółowy 
terminarz sprawdzianów podawany jest na bieżąco w e- dzienniku oraz zapisany  
w zeszycie ucznia. 
- Kartkówki z 3 ostatnich tematów ( 10 – 15 minut ) przeprowadzane są bez 
zapowiedzi i mają rangę odpowiedzi ustnej. 
- Odpowiedź ustna obejmuje 3 ostatnie tematy, a w przypadku lekcji 
powtórzeniowych materiał z całego działu. 
- Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni. 
- Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu tygodnia od 
daty powrotu do szkoły. 
- Osoba ściągająca na sprawdzianie otrzymuje ocenę niedostateczną. 
- Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej na zasadach ustalonych  
z nauczycielem. 
- Klasyfikacji śródrocznej i rocznej/końcowej dokonuje się na podstawie ocen 
cząstkowych, przy czym większe znaczenie ma ocena ze sprawdzianów, w drugiej 
kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny mają charakter 
wspomagający. 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

KLASA VIII 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

a) sprawdziany i kartkówki są zapowiadane  
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b) sprawdziany wiadomości, testy (czas trwania – 40 minut),  

c) kartkówki mogą obejmować 1-3 ostatnie lekcje i trwać maksymalnie 15 minut,  

d) odpowiedzi ustne – sprawdzające wiadomości z 3 ostatnich lekcji (kultura wypowiedzi  
i odpowiedzi, stosowanie terminów charakterystycznych dla języka edukacji  dla 
bezpieczeństwa oraz dla języka pierwszej pomocy),  

e) prace domowe (pisemne i ustne), prace domowe dodatkowe (zadania dla uczniów 
chętnych),  

f) dokumentacja ucznia – systematyczne prowadzony zeszyt przedmiotowy,  

g) aktywność na lekcji – udział na lekcji w pracy indywidualnej i zespołowej, zaangażowanie 
i systematyczna praca na lekcji,  

h) prace długoterminowe (przedstawianie na forum klasy przygotowanych referatów, 
prezentacji oraz informacji na zadany temat na podstawie dodatkowych źródeł; udział  
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; wykonanie innych prac zadanych przez 
nauczyciela),  

i) uczeń przeszkadzający na zajęciach może zostać poproszony do odpowiedzi na danej lekcji 
z zakresu omówionego materiału nauczania.  

2. Ogólne kryteria ocen bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych:  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego,  
 inicjuje dyskusję,  
 przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć,  
 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą,  
 odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych rozwiązań,  
 wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień,  
 argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową;  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie,  
 sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań   

z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa,  
 sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,  
 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela,  
 jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (zawodach, konkursach),  
 bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów,  
 odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze,  
 sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego 

działania (także doraźnego),  
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 umie pokierować grupą rówieśników;  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,  
 samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji,  
 poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo–skutkowych,  
 samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności,  
 podejmuje wybrane zadania dodatkowe,  
 jest aktywny w czasie lekcji,  
 poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt   

i wykorzystać niektóre środki ratownicze;  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podjęcie w otoczeniu 
działań ratowniczych i zabezpieczających,  

 pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji,  
 samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć,  
 przejawia przeciętną aktywność;  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą 
zostać usunięte,  

 przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe 
umiejętności;  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu,  
 nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności.  

3. Oceny bieżące ustala się według przyjętej w szkole skali (na podstawie Statutu PSP 26  
w Radomiu)   

4. Uczeń zobowiązany jest do:  

a) systematycznego prowadzenia zeszytu,  

b) posiadania na każdej lekcji zeszytu przedmiotowego,  

c) przygotowywania się do zajęć,  

d) samodzielnego uzupełnienia wiadomości (o realizowanym temacie i zadanej pracy 
domowej) w przypadku nieobecności (bez względu na jej przyczynę),  

e) przestrzegania zasad BHP na lekcjach.  
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5. Pozostałe zasady oceniania (zgodne z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnym 
Systemie Oceniania):  

a) Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić brak przygotowania do zajęć (na początku lekcji 
– po sprawdzeniu przez nauczyciela listy obecności). Nieprzygotowanie może obejmować: 
brak pracy domowej, brak zeszytu lub brak gotowości do odpowiedzi. Nie dotyczy 
zapowiedzianych sprawdzianów, testów i kartkówek.  

b)  Uczeń spóźniony na lekcję traci możliwość zgłaszania nieprzygotowania  do bieżących 
zajęć.  

c)  Uczeń, który opuścił z powodu choroby co najmniej dwie kolejne lekcje, otrzymuje czas 
na uzupełnienie wiadomości. Ma prawo i możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela lub 
wyznaczonego ucznia.  

d)  Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z kartkówki, pod warunkiem, że zakres 
materiału dotyczył poprzedniej lekcji, na której był nieobecny.  

e) Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni  od momentu 
jej otrzymania (poprawa sprawdzianu jest obowiązkowa dla ucznia, który uzyskał ocenę 
niedostateczną. Poprawa innych ocen jest dobrowolna. Oceny  z poprawy są również 
wpisywane do dziennika.)  

f) Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu  w terminie 
dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły (w przypadku dłuższej nieobecności termin 
zaliczenia sprawdzianu może być wydłużony po uzgodnieniu  z nauczycielem). Uczeń, który 
nie zaliczy materiału objętego sprawdzianem  w przewidzianym terminie, ma to odnotowane 
w dzienniku lekcyjnym w postaci  bz (braku zadania).  

g) Uczeń, który ma odnotowane bz traci prawo do odwołania się do trybu uzyskiwania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z edukacji  dla bezpieczeństwa, 
dopóki nie uzupełni braków.  

h)  Uczeń ubiegający się o śródroczną lub roczną ocenę celującą powinien otrzymać  w czasie 
trwania obu semestrów przynajmniej po dwie oceny celujące za prace długoterminowe, 
uzyskać przynajmniej dwie cząstkowe oceny bardzo dobre z prac bieżących i nie mieć ocen 
niedostatecznych oraz uzyskać średnią ocen cząstkowych w semestrze nie niższą niż 5,0.  

i) Na ocenę śródroczną i roczną uczniowie pracują systematycznie przez cały rok.   
W wypadku wątpliwości co do wysokości oceny, wiedza ucznia i umiejętności mogą być 
sprawdzone według zasad zgodnych ze Statutem Szkoły.  

j) Jeśli uczeń jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub jeśli 
uczeń otrzyma ocenę niedostateczną za pierwszy semestr, ma obowiązek zaliczenia materiału 
w ciągu dwóch miesięcy od momentu klasyfikacji. Termin uzgadnia z nauczycielem.  

k) Wymagania z edukacji dla bezpieczeństwa są dostosowywane przez nauczyciela  do 
możliwości intelektualnych i dysfunkcji uczniów według standardów zgodnych  z Zasadami 
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Wewnątrzszkolnego Oceniania (na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej lub innej uprawnionej instytucji).  

l) Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną po uwzględnieniu średniej oceny 
wyliczonej przez dziennik elektroniczny oraz elementów niemierzalnych, takich jak 
możliwości intelektualne ucznia, jego zaangażowanie w przygotowanie się do zajęć, 
systematyczność pracy oraz stosunek do obowiązków szkolnych. 

 

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania – Przedmiotowe Zasady Oceniania 
zostały pozytywnie zaopiniowane i przyjęty do realizacji przez członków 
Rady Pedagogicznej na zebraniu w dniu 17 września 2018 r. 


