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1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania, 

- posiada umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,  

- samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym wypowiedzi 

na określony temat, 

- doskonale zna terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje, 

- formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywująco 

uzasadnić, 

- z zaangażowaniem i terminowo realizuje projekty przedmiotowe, 

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawierając w nim zapisy 

wszystkich tematów lekcji oraz własne notatki, 

- prezentuje nienaganną postawę, 

- reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania, 



- sprawnie i samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 

- samodzielnie formułuje merytoryczne wypowiedzi na określony temat,  

- z zaangażowaniem i terminowo realizuje projekty przedmiotowe, 

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawierając w nim zapisy 

wszystkich tematów lekcji, 

- prezentuje nienaganną postawę. 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania,  

- poprawnie posługuje się źródłami informacji, 

- umie formułować wypowiedzi na określony temat, 

- w wypowiedziach stosuje poznaną terminologię, 

- terminowo realizuje projekty przedmiotowe, 

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- prezentuje dobrą postawę. 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wybiórczo materiał nauczania z przedmiotu,  

- potrafi formułować krótkie, schematyczne wypowiedzi na określony temat, 

- ma problemy ze stosowaniem poznanej na lekcjach terminologii, 

- nie przygotowuje projektów przedmiotowych lub robi to w sposób marginalny, 



- prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- prezentuje dobrą postawę. 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował tylko niektóre wiadomości i umiejętności przewidziane programem 

nauczania, 

- wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy 

nauczyciela, 

- z reguły nie chce wypowiadać się na określony temat, 

- nie potrafi zastosować poznanej na lekcjach terminologii, 

- nie przygotowuje projektów przedmiotowych, 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- prezentuje poprawną postawę. 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

kryteria oceniania z przedmiotu 

 

I semestr: 

Oceny wyrażone stopniem w skali 1-6 będą wystawiane za: 

- testy (z kilku lekcji lub działu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem 

i zapisane w dzienniku) 

- zeszyt przedmiotowy (na ocenę maksymalnie ,,4” – zapisy wszystkich tematów 

lekcji z kompletnym ,,nacobezu”; na ,,5-6” dodatkowo własne notatki lub 

refleksje do tematu; zeszyty przepisane do sprawdzenia nie będą oceniane) 



Oceny opisowe ( z informacją zwrotną co uczeń zrobił dobrze nad czym warto 

popracować) będą wystawiane za: 

- aktywność na lekcjach (odnotowywana na każdej lekcji plusem, na jednej lekcji 

można zdobyć tylko jeden plus) 

- kartkówki (z ostatniej lekcji lub hymnu RP) w formie wypowiedzi pisemnej 

,,Co umiem z ostatniej lekcji” 

- ocena postawy na zajęciach, wobec przedmiotu i nauczyciela 

- projekt edukacyjny (praca grupowa – 3 osobowa na wybrany temat) 

- autoprezentacja  (,,Mój przyszły zawód i związana z nim edukacja”) 

Poprawy testów oraz kartkówek – pisemnie na konsultacjach do 21 grudnia 

Na początku października, listopada, grudnia i stycznia uczniowie będą 

dokonywali samooceny we wskazanych obszarach (forma tabeli). 

Ocena semestralna będzie ustalana niezależnie od średniej ocen wskazanej przez 

dziennik i będzie poprzedzona samooceną ucznia. 

 

II semestr: 

Oceny wyrażone stopniem w skali 1-6 będą wystawiane za: 

- testy (z kilku lekcji lub działu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem 

i zapisane w dzienniku) 

- zeszyt przedmiotowy (na ocenę maksymalnie ,,4” – zapisy wszystkich tematów 

lekcji z kompletnym ,,nacobezu” oraz wklejonymi .kryteriami oceniania”; 

na ,,5 i 6” dodatkowo własne notatki lub refleksje do tematu; zeszyty przepisane 

do sprawdzenia nie będą oceniane) 



- kartkówki (z ostatniej lekcji lub hymnu RP) w formie wypowiedzi pisemnej 

,,Co umiem z ostatniej lekcji” 

Opisowo będzie oceniane: 

- aktywność na lekcjach (odnotowywana na każdej lekcji plusem, na jednej lekcji 

można dostać jeden plus) 

- ocena postawy na zajęciach, wobec przedmiotu i nauczyciela  

- autoprezentacja (,,Mój przyszły zawód i związana z nim edukacja”) 

Termin – do 16 MARCA  

Poprawy testów oraz kartkówek – na konsultacjach do 7 CZERWCA 

W marcu i w czerwcu uczniowie będą dokonywali samooceny. 

Ocena semestralna będzie ustalana niezależnie od średniej ocen wskazanej przez 

dziennik i będzie poprzedzona samooceną ucznia. 

 

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej – zgodnie ze Statutem Szkoły 
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