
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z PRZEDMIOTU PRZYRODA W KLASACH IV-VI 

 
1. Cele PSO 

 
 zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, tj. określenie ich zainteresowao poznawczych  

i potrzeb w zakresie uczenia się przyrody, 
 stworzenie uczniom okazji i szansy osiągnięcia sukcesów edukacyjnych w zakresie przyrody  

z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i potrzeb (wspieranie uczniów zdolnych 
 i z trudnościami), 

 motywowanie uczniów do lepszej nauki i pracy nad sobą, 
  wspieranie rozwijania zdolności i zainteresowao uczniów, 
 pomoc uczniom w samokształceniu i planowaniu własnego rozwoju, 
 ocena ma dostarczyd uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o poziomie wiedzy  

i umiejętności, postępach i trudnościach ucznia, 
 rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów, wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagao programowych, 
 dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania. 

 
2. Założenia ( zasady) PSO 

 Nauczyciel przy wystawianiu ocen uwzględnia indywidualne możliwości, potrzeby ucznia oraz 
zalecenia zgodnie z opinią lub orzeczeniem PPP. 

 Ocenianie wspiera rozwój ucznia. Każdy uczeo może odnieśd sukces na miarę swoich możliwości.  

 Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice są zapoznawani z wymaganiami programowymi 
 i PSO. 

  Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen (celujący, 

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny). 

 W ocenianiu stosowane są znaki „+” i „-„ . 

 Plusy i minusy przeliczane są na ocenę na koocu semestru według schematu: 
 ++++ bardzo dobry 
 +++ dobry 
 ++ dostateczny 
 + dopuszczający 
 - - - - niedostateczny 

 Uczeo ma możliwośd poprawy oceny wg ustalonych założeo. 

 Dwa razy w ciągu semestru uczeo może zgłosid brak zadania lub nieprzygotowanie do lekcji bez 
żadnych konsekwencji. 

 Brak zeszytu jest równoznaczny z brakiem zadania domowego. 

 Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 

  Uczeo ma prawo przystąpid do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie z założeniami 
WSO. 

 

3.Obszary aktywności podlegające ocenie 
Przedmiotowemu systemowi oceniania podlegają następujące formy pracy: 
a) lekcyjnej 
- odpowiedź ustna 
- wypowiedź pisemna ( opracowanie, opis, projekt itp.) 
- odpowiedź pisemna (sprawdzian, test, kartkówka itp.) 



- dwiczenia laboratoryjne 
- praca na lekcji lekcji, 
- praca w grupie 
- przygotowanie do zajęd – podręcznik, zeszyt, przybory szkolne i dodatkowe 
pomoce 
b) pozalekcyjnej 
- odrabianie zadao domowych, pomoc koleżeoska 
- konkursy szkolne, międzyszkolne, okręgowe i wojewódzkie 
- prace długoterminowe: graficzne (plakat, album, zielnik, itp.), hodowle i doświadczenia 
 

4. Metody i formy oceny osiągnięd ucznia. 
Odpowiedzi ustne - ocenie podlega samodzielnośd wypowiedzi, zawartośd merytoryczna, 
wyczerpanie tematu. 
- Dłuższe odpowiedzi – obejmujące wiadomości i umiejętności maksymalnie z ostatnich trzech 
tematów, oceniane są stopniem (cyfrą). 
- Krótkie formy wypowiedzi- wynikają z aktywności ucznia na lekcji. Ocena może byd 
wyrażona stopniem lub( +), brak odpowiedzi wynikający z braku zainteresowania lekcją 
znakiem (-). 
Odpowiedzi pisemne 
- Kartkówka niezapowiedziana obejmuje materiał ostatniej lekcji, nie musi byd zapowiedziana, jest 
nieobowiązkowa dla uczniów nieobecnych. 
- Kartkówka niezapowiedziana jest zapowiedziany trzy dni wcześniej, obejmuje materiał trzech ostatnich 
lekcji. Jest nieobowiązkowy w przypadku nieobecności ucznia. Uczeo ma prawo do poprawy w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. 
- Praca klasowa obejmuje materiał powyżej trzech tematów lekcyjnych, 
jest zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem, zapisana w dzienniku, poprzedzona lekcją 
powtórzeniową. 
Praca klasowa jest obowiązkowa, uczeo nieobecny powinien ją zaliczyd w ustalonym z nauczycielem 
terminie, w czasie dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Prace klasowe muszą byd sprawdzone, oddane 
uczniom i omówione w ciągu dwóch tygodni. Są one przechowywane przez nauczyciela i udostępniane 
rodzicom i uczniom. 
Uczeo, który uzyskał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy klasowej ma prawo do poprawy  
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
Do dziennika wpisuje się ocenę z poprawy tylko wtedy, jeśli jest ona wyższa od uzyskanej z pracy,  
a poprzedni stopieo wykorzystany jest do oceny systematyczności pracy ucznia. 
Sprawdzian i praca klasowa może zawierad zadanie wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na 
stopieo celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia punktacji odpowiadającej ocenie bardzo dobrej. 
- Test osiągnięd szkolnych może byd przeprowadzony na koniec semestru i roku szkolnego. Jest 
zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zapisany w dzienniku. Nie podlega on poprawie, gdyż 
jego zadaniem uzyskanie informacji o stopniu opanowania kluczowych umiejętności ucznia. 
- Zewnętrzny Test kompetencji na koniec roku szkolnego dostarcza oceny punktowej i opisowej na temat 
wiedzy, umiejętności i postępów ucznia. 
 
Punkty otrzymane z pracy pisemnej przeliczane są na ocenę zgodnie z zasadami przyjętymi w WSO.  

 
91-100 maksymalnej liczby punktów- bardzo dobry 
75-90 maksymalnej liczby punktów- dobry 
51- 74 maksymalnej liczby punktów- dostateczny 
25- 50 maksymalnej liczby punktów- dopuszczający 
0- 24 maksymalnej liczby punktów- niedostateczny 

 
 



Prace domowe 
- Prace domowe dłuższe – mogą byd ustne lub pisemne, o większym stopniu trudności oceniane są oceną 
cyfrową. 
- Prace domowe krótsze- mogą byd ustne lub pisemne, o mniejszym stopniu trudności oceniane są 
znakiem + lub - . 
Dwa razy w semestrze uczeo ma prawo nie odrobid zadania domowego, każdy następny raz skutkuje ocena 
niedostateczną. Ocena ta może byd poprawiona jeśli uczeo odrobi zadanie na kolejną lekcję. 
 
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego 
Uczeo zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyty są sprawdzane  
i oceniane(stopniem) pod względem poprawności wykonania zadao i dwiczeo oraz estetyki. Na każdych 
zajęciach sprawdzany jest fakt posiadania zeszytów, brak skutkuje minusem. 
 
Dodatkowe pomoce potrzebne do lekcji 
Uczeo na lekcji powinien posiadad: podręcznik, zeszyt, dwiczenie, podstawowe przybory 
szkolne (linijka, gumka, ołówek, kredki). Nauczyciel może zlecid przyniesienie dodatkowych pomocy, np. 
okazów zielnych, skał, owadów. 
Brak pomocy dodatkowych, które uczeo jest w stanie przynieśd skutkuje minusem, przyniesienie pomocy 
skutkuje plusem. Uczeo może również otrzymad ocenę cyfrową za przyniesione pomoce, jeśli ich 
przygotowanie wymagało nakładu pracy ucznia. 
 
Prace długoterminowe 
W zależności od stopnia złożoności ocena wyrażona jest stopniem, lub znakiem (+ lub - ). Oceniana jest : 
terminowośd, sumiennośd, wkład pracy, estetyka wykonania. 
 
Aktywnośd pozalekcyjna 
Sukcesy osiągnięte w konkursach przyrodniczych i ekologicznych, duże zaangażowanie w pracy na rzecz 
ochrony środowiska, praca w kole przyrodniczym, udział w zbiórkach surowców i odpadów, wpływają na 
podwyższenie oceny z przedmiotu. 
 
Praca indywidualna i grupowa 
Oceniana jest aktywnośd, wkład i efekt pracy, stopieo zaangażowania i umiejętnośd prezentacji, 
terminowośd. Ocena wyrażona plusem lub minusem. 

 
5. Sposób informowania uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia: 
1. Na początku roku szkolnego uczniowie (na pierwszych lekcjach) i rodzice (na zebraniu, stronie 
internetowej szkoły) zostają zapoznani z przedmiotowym systemem oceniania z przyrody i z wymaganiami 
edukacyjnymi na poszczególne oceny. 
2. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel udziela ustnej informacji o osiągnięciach ucznia. 
3. Wymagania z przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są uczniom przedstawiane na bieżąco na 
lekcjach oraz przed każdym sprawdzianem pisemnym. 

4. Uczeo i rodzic poinformowany jest o ocenie z pracy klasowej najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od jego 

napisania. 
5. Ocenianie innych form aktywności odbywa się na bieżąco i jest podawane do wiadomości ucznia w 
formie ustnej. 

6. Informowanie uczniów o proponowanej ocenie semestralnej i rocznej odbywa się miesiąc przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
7. Informowanie uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny niedostatecznej i ich rodziców następuje na 
miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

8. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrao klasowych w formie 

ustnej i pisemnej, podczas spotkao indywidualnych i w czasie rozmów telefonicznych. 



 Kryteria ocen: 
 
OCENA CELUJĄCA 
 uczeo pracuje systematycznie, 
 wykonuje wszystkie zadania w toku lekcji zupełnie samodzielnie a także starannie i poprawnie pod 

względem merytorycznym i formalnym, 
 dysponuje wiedzą przekraczającą wymagania programowe, 
 potrafi korzystad z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, a także samodzielnie 

zdobywa wiadomości, 
 bierze udział w konkursach przedmiotowych, wykonuje prace dodatkowe, 
 uzyskuje oceny bardzo dobre ze sprawdzianów obejmujących swoja treścią celowo dobrany 

materiał, 
 aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
 warunkiem uzyskania oceny celującej jest spełnienie wyżej wymienionych punktów, 

 
OCENA BARDZO DOBRA 
 uczeo pracuje systematycznie, 
 wykonuje wszystkie zadania zaplanowane w toku lekcji i zajęd domowych z reguły samodzielnie oraz 

poprawnie pod względem merytorycznym i formalnym, 
 wykazuje aktywną, postawę na lekcji, 
 rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności, 
 uzyskuje co najmniej oceny dobre ze sprawdzianów, 
 bardzo dobrze opanował materiał programowy przewidziany dla danej klasy, 

 
OCENA DOBRA 
 uczeo pracuje systematycznie, 
 wykonuje wszystkie zaplanowane zadania przy niewielkiej pomocy kolegów czy nauczyciela, 
 jest aktywny w czasie lekcji, 
 potrafi korzystad z poznanych źródeł informacji, 
 uzyskuje oceny co najmniej dostateczne, 
 opanował materiał programowy w stopniu dobrym, 

 
OCENA DOSTATECZNA 
 uczeo pracuje na lekcjach w miarę systematycznie, 
 zaplanowane zadania wykonuje korzystając z pomocy nauczyciela i kolegów, 
 w czasie lekcji wykazuje się zadowalającą aktywnością, 
 opanował materiał programowy w stopniu dostatecznym, pozwalającym mu na zrozumienie  

najważniejszych zagadnieo 

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 z trudem wykonuje zaplanowane w czasie lekcji prace, ale bardzo się stara, 
 przy dużej pomocy nauczyciela potrafi wykonad proste zadania, 
 w opanowanym materiale są duże braki, 
 ze sprawdzianów uzyskuje oceny poniżej dostatecznych 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA 
 uczeo pracuje niesystematycznie nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonad prostych 

zadao, 
 uczeo nie opanował wiedzy i umiejętności stwarzających możliwośd uzupełnienia braków podczas 

kontynuacji nauki na wyższym poziomie nauczania.,  



 uczeo nie podjął trudu poprawy ocen, uzupełnienia braków mimo zachęty i pomocy ze strony 
nauczyciela. 

 

6. Działania ucznia niezbędne do osiągnięcia sukcesu i pozytywnych ocen  
z przedmiotu: 
 

 Systematyczne uczęszczanie na zajęcia. 

 Aktywny udział w zajęciach pod kierunkiem nauczyciela. 

 Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (podręcznik, dwiczenia, literatura w bibliotece szkolnej, 

czasopisma, programy komputerowe, Internet, film i inne dostępne na zajęciach). 

 Umiejętne planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy. 

 Udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, uroczystościach i imprezach. 

 Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 Odrabianie zadao domowych. 

 Przygotowanie do zajęd, posiadanie niezbędnych przyborów i pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  
Z ZAJĘD KOMPUTEROWYCH 

 DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
KLASY IV-VI 

 

 Sposoby oceniania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z 
późniejszymi zmianami.). 

 Wykorzystywany jest podręcznik ,,Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej”   
klasy IV-VI. 

 Autorem podręcznika jest Grażyna Koba, a wydawcą MIGRA, Nr dopuszczenia: 373/2011. 
  

I.  Cele oceniania: 
 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji 

przewidzianych programem nauczania; 

2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się, jasne, proste i jawne reguły oceniania; 

3. Motywowanie do samorozwoju; 

4. Wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 

5. Uświadomienie sukcesów i ich braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji 

określonych programem oraz  potrzeby w zakresie wyrównywania braków; 

6. Ukierunkowywanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się; 

7. Aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich osiągnięd; 

8. Ocenę poziomu nauczania, diagnozowanie pracy szkoły; 

9. Korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania; 

10. Znajomośd wymagao stawianych dzieciom przez szkołę; 

11. Szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną i zbiorową); 

12. Pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju jego 

osobowości, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.                 

  
II. Ogólne cele kształcenia i treści nauczania - wymagania szczegółowe: 

 
Zgodnie z Podstawą Programową, jako parytetowe przyjmuje się w szkole, a w szczególności na lekcjach 
zajęd komputerowych: 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomośd zagrożeo i 
ograniczeo związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. 

II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą 
komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych 
liczbowych. 



IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. 

V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do 
rozwijania zainteresowao. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeo:  
1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych; 
1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy; 
1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach 

elektronicznych, a następnie korzysta z nich; 
1.4. korzysta z pomocy dostępnej w programach; 
1.5. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 
1.6. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia 

zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera. 
 

2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeo:  
2.1. komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety; 
2.2. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub 

międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, 
historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych. 
 

3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeo:  
3.1. wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory 

biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); 
3.2. selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje; 
3.3. wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach; 
3.4. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, 

multimedialnej. 
 

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji 
multimedialnych i danych liczbowych. Uczeo:  
4.1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, 

przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów); 
4.2. opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując 

podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z 
tekstem; 

4.3. wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje; 
4.4. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne. 

 
5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeo:  

5.1. za pomocą ciągu poleceo tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie; 
5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego 

projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadao i uprawnieo. 
 

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych 
dziedzin. Uczeo:  
6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do 

wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnieo z wybranych przedmiotów; 
6.2. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym 

programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy. 
 



7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich 
zainteresowao, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeo i ograniczeo 
związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeo:  
7.1. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym; 
7.2. szanuje prywatnośd i pracę innych osób; 
7.3. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia 

możliwe zagrożenia. 
 

III. Wymagania edukacyjne, kryteria wystawiania ocen. 

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu 

ocenia się według sześciostopniowej skali ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 

niedostateczny. 

Sprawdzanie osiągnięd uczniów powinno byd poprzedzone wcześniejszym ustaleniem wymagao oddzielnie 
dla każdego stopnia.  

Ustala się ogólne kryteria ocen z informatyki 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 
 Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania informatyki w 

danej klasie; 
 Prowadzi samodzielną i twórczą działalnośd rozwijającą własne uzdolnienia; 
 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe 
 Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. 

Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak tworzenie szkolnej strony WWW, 
pomoc innym nauczycielom w wykorzystywaniu komputera na ich lekcjach 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: 
 Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

informatyki; 
 Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni 

wykorzystuje jego możliwości; 
 Swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je 

do wykonywanych zadao; 
 Dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je 

stosuje; 
 Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych; 
 Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagad innym w pracy. Zawsze 

kooczy wykonywane na lekcji dwiczenia i wykonuje je bezbłędnie. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: 

 Opanował większośd wiadomości i umiejętności, zawartych w programie informatyki. Zakres 
jego wiadomości przekracza wymagania zawarte w podstawie programowej. 

 Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowych zadania 
teoretycznych i praktyczne; 

 Poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym; 
 Umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu 
 Sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym; 
 Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kooczy wykonywane 

na lekcji dwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie. 
 
 



4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: 
 Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki na 

poziomie nieprzekraczającym wymagao zawartych w podstawach programowych; 
 Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy 

pomocy nauczyciela; 
 Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli; 
 Umie komunikowad się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego; 
 Umie uruchomid omawiane oprogramowanie użytkowe; 
 Popełnia liczne błędy merytoryczne; 
 Na lekcjach stara się pracowad systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków 

kooczy wykonywane na lekcji dwiczenia. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który: 

 Posiada braki w opanowaniu podstawy programowej informatyki, ale braki te nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki; 

 Rozumie pytania i polecenia; 
 Zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania; 
 Wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane; 
 Poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe; 
 Potrafi zastosowad omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności; 
 Popełnia liczne błędy merytoryczne; 
 Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kooczy niektórych 

wykonywanych dwiczeo. 
6.  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który: 

 Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te 
uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu; 

 Nie zna pojęd informatycznych występujących w programie nauczania; 
 Nie potrafi zastosowad nabytych wiadomości do zadao praktycznych; 
 Nie rozumie poleceo i pytao; 
 Nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody; 
 Nie potrafi uruchomid omawianego programu użytkowego; 
 Nie potrafi komunikowad się z systemem operacyjnym; 
 W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne; 
 Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kooczy 

wykonywanych dwiczeo.      
  

IV. Jawnośd ocen: 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania osiągnięd. 

2. Ocen jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnid. 

  
V.  Dostosowanie wymagao: 
Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę: 

1. Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, 

2. Aktywnośd podczas lekcji, 

3. Chęd uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych. 



4. Nauczyciel również bierze pod uwagę, utrudnione warunki uczenia się (2-3 uczniów przy jednym 

komputerze) i utrwalania wiadomości w domu - uczniów, którzy nie posiadają własnego 

komputera. 

5. W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni psychologiczno- 

pedagogicznej: 

6. Wydłużenie czasu wykonywania dwiczeo praktycznych, 

7. Możliwośd rozbicia dwiczeo złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, 

8. Koniecznośd odczytania poleceo otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej, 

9. Branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego dwiczenia, a nie jego walorów 

estetycznych (np. podczas pracy z edytorem grafiki), 

10. Możliwośd (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub 

sprawdzian), 

11. Podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytao zamiast jednego złożonego, 

12. Możliwośd udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej poprzez zapewnienie możliwości 

skorzystania z komputera szkolnego do jej wykonania (np. podczas zajęd kółka komputerowego). 
  

VI. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie: 
 
Na zajęciach informatyki, uczeo jest oceniany w następujących obszarach: 

1. Stopieo opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania 

informatyki oraz wymagao programowych, 

2. Wiadomości i umiejętności, których uczeo nabył w trakcie  samodzielnej działalności informatycznej 

poza szkołą (w przypadku gdy uczeo ubiega się o celującą ocenę koocową), 

3. Stosowanie przez ucznia języka informatycznego - terminów i pojęd w ramach przewidzianych przez 

program nauczania, 

4. Aktywnośd w czasie zajęd – gotowośd do wykonywania dwiczeo i zadao zaleconych do wykonania w 

trakcie zajęd przez nauczyciela, podejmowanie merytorycznej dyskusji itp., 

5. Przygotowanie do zajęd – materiałów wymaganych przez nauczyciela itd., 

6. Udział w konkursach i turniejach informatycznych organizowanych przez szkołę lub inne podmioty, 

7. Samodzielne prace ucznia – prace domowe pisemne, referaty, prezentacje, programy itp. 

8. Umiejętnośd pracy w zespole – gotowośd do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie. 

9. Przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP przy pracy z komputerem.            

 
VII.  Podstawa ustalenia oceny 
 
Oceny osiągnięd uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie: 

1. Wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych; 

2. Odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem;; 

3. Obserwacji działao ucznia w trakcie zajęd; 

4. Analiza samodzielnie wykonanych prac (program komputerowy, referat, prezentacja, praca 

zaliczeniowa). 



VIII. Zasady ustalania oceny bieżącej (cząstkowej) 

Obszary, w których uczeo oceniany jest według podanej tabeli wymagao edukacyjnych w zakresie 

wiadomości i umiejętności: 

1. Sprawdziany- tzw. klasówki i kartkówki: 
 metoda (wybór prawidłowej drogi postępowania, analiza, wybór algorytmu), 
 wykonanie (podstawienie do wzoru, obliczenia)- punkty przyznawane są za obliczenia 

cząstkowe, 
 rezultat (wynik, sprawdzenie z warunkami zadania), 

2. Testy: 
 podanie poprawnej odpowiedzi 

Sprawdziany, prace klasowe i testy są punktowane, a punkty przelicza się na oceny według skali: 

 0-30%   niedostateczna (1) 

 31-49%   dopuszczająca (2) 

 50-74%   dostateczna (3) 

 75-90%   dobra (4) 

 91-99%   bardzo dobra (5) 

 100%+zad. dod.  celująca (6) 
 

3. Odpowiedzi ustne (kolor niebieski), za które stawia się stopnie w zależności od: 

 rzeczowości, 

 zakresu wiadomości z przedmiotu, 

 argumentacji- wyrażanie sądów, uzasadnienie, 

 stosowania języka informatyki, 

 obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności, 

 dynamiczności, 

 aktywności myślowej, 

 kulturę przekazywania wiadomości, 

 gotowośd do stosowania wiedzy z innych przedmiotów na informatyce. 

4. Aktywnośd i zaangażowanie na lekcji: 

 częste zgłaszanie się do odpowiedzi i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, 

 wkład pracy własnej, 

 udział w pracy klasy lub grupy, 

 za przygotowanie się do lekcji i aktywny w niej udział będą odnotowane plusy (+). 
 
Plusy można otrzymad za: 

 podanie kilku prawidłowych, pojedynczych informacji, 

 wyjaśnienie pojęcia, 

 przedstawienie oryginalnego pomysłu/ sposobu rozwiązania problemu z zakresu 
informatyki. 

 wygłoszenie przygotowanego krótkiego wystąpienia, 

 prezentacja, podsumowanie pracy grupy, 

 udział w dyskusji, 

 wykonanie obliczeo, schematów, wykresów itp. na tablicy lub komputerze, 

 przygotowanie, przeprowadzenie demonstracji, pokazu. 
 

Minusy można otrzymad za: 

 nie wykonywanie zadao, poleceo (brak podjęcia próby wykonania zadao) 
dotyczących tematu lekcji- zgodnie z możliwościami ucznia, 



 brak współpracy w grupie, 

 utrudnianie pracy innym uczniom, 

 nie wykonywanie notatki, zadao w zeszycie, 

 nie przynoszenie potrzebnych materiałów. 

 na koniec semestru nauczyciel oblicza plusy/ minusy i wystawia każdemu 
uczniowi cząstkową ocenę. 
 

Zamiana plusów i minusów na oceny cząstkowe: 

 bdb- 3 plusy- 1 godz. w tyg.,  
db- 2 plusy- 1 godz. w tyg.,  
dst- 1 plusy- 1 godz. w tyg 
ndst.- 3 minusy- 1 godz. w tyg.,  

 ilośd uzyskanych plusów oraz ich sumy są podawane do wiadomości uczniów 
i zapisywane w dzienniku  

5. Praca w grupie: 

 organizacja grupy, 

 wkład pracy, funkcje i zadania w grupie, 

 komunikacja w grupie, 

 prezentowanie rezultatów pracy grupy przez ucznia. 

6. Prace długoterminowe, prace projektowe: 

 zrozumienie zadania; 

 zaplanowanie rozwiązao(oryginalnośd); 

 realizacja rozwiązao; 

 prezentacja otrzymanych wyników; 

 zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej, 

 estetyka wykonania. 

7. Aktywnośd poza lekcjami informatyki: 

 udział i wyniki w konkursach: 

 wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne- bdb 

 awans do następnego etapu- celujący 

 prowadzenie strony internetowej szkoły: 

 dostarczanie, wyszukiwanie informacji z Internetu, 

 pisanie referatów i artykułów na komputerze, 

 wykonywanie zdjęd oraz ich obróbka i umieszczanie na stronie. 

 prowadzenie gazetki ściennej o tematyce informatycznej 

 naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (pod opieką nauczyciela i 
zgodnie z przepisami bhp) 

 pomoc przy instalowaniu programów komputerowych, systemu operacyjnego, 
itp. 

8. Prace domowe: 

 pracę domową każdego ucznia sprawdza się przynajmniej raz w semestrze, 

 posiadanie pracy domowej sprawdza się u wszystkich lub kilku- wybranych przez 
nauczyciela uczniów, 

 zgłoszenia na początku lekcji braku pracy domowej zaznaczane są w rubryce 
„Pd”, 

 za brak nie zgłoszonej na początku lekcji pracy domowej uczeo otrzymuje ocenę 
ndst. 

 

 



OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO:  
DLA KLASY VI 
niedostateczny 

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej uniemożliwia 
osiąganie celów polonistycznych, 

 uczeo nie potrafi wykonad zadao o niewielkim poziomie trudności 
 
dopuszczający 

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej umożliwia 
osiąganie celów polonistycznych 

 uczeo potrafi wykonad zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 
 
dostateczny 

 poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej 
pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej 

 uczeo wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności ujętych w 
programie i wynikających z podstawy programowej 

 
dobry 

 uczeo poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z 
podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

 
bardzo dobry 

 uczeo sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, 
potrafi zastosowad poznaną wiedzę do rozwiązywania zadao i problemów w nowych sytuacjach 

 
celujący 

 uczeo biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z 
podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 
uzdolnienia 

 

DLA KLASY V: 
niedostateczny  

• poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej uniemożliwia 
osiąganie celów polonistycznych  

• uczeo nie potrafi wykonad zadao o niewielkim poziomie trudności  
 
dopuszczający  

• poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej umożliwia 
osiąganie celów polonistycznych  

• uczeo potrafi wykonad zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności  
 
dostateczny  

• poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej 
pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej  

• uczeo wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności ujętych w 
programie i wynikających z podstawy programowej  

 
 



dobry  
• uczeo poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z 

podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne  
 
bardzo dobry  

• uczeo sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, 
potrafi zastosowad poznaną wiedzę do rozwiązywania zadao i problemów w nowych sytuacjach  

 
celujący  

• uczeo biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z 
podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 
uzdolnienia  

 

DLA KLASY IV: 
niedostateczny 

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej 
uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych 

 uczeo nie potrafi wykonad zadao o niewielkim poziomie trudności 
 
dopuszczający 

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia 
osiąganie celów polonistycznych 

 uczeo potrafi wykonad zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 
 
dostateczny 

 poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej 
pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej 

 uczeo wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w 
programie i wynikających z podstawy programowej 

 
dobry 

 uczeo poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z 
podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

 
bardzo dobry 

 uczeo sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, 
potrafi zastosowad poznaną wiedzę do rozwiązywania zadao i problemów w nowych sytuacjach 

 
celujący 

 uczeo biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z 
podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 
uzdolnienia. 
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PRZEDMIOTOWY   SYSTEM   OCENIANIA   UCZNIÓW 

Z   WYCHOWANIA   FIZYCZNEGO 

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 

 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 , poz. 
562 , z późn. zm. )   sugeruje, że: 

,,przy ustalaniu oceny  z wychowania fizycznego ( ... ) należy w szczególności brad pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęd" . 

2. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze statutem szkoły a szczegółowe kryteria sytemu 
oceniania są zgodne z WSO i nową podstawą programową  z wychowania fizycznego. 

3. W Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi realizowany jest program 
dopuszczony przez MENiS do użytku szkolnego gimnazjum i szkoły podstawowej (na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół): DKW-4014- 88/01 
Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych.  Od zabawy do sportu i rekreacji. 
Koncepcja edukacji fizycznej: „Zdrowie* sport* rekreacja” Urszula Kierczak, Tadeusz Glos Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne S.A. al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. 

4. Wychowanie fizyczne klasach IV – VI szkoły podstawowej  oraz w klasach I – III gimnazjum  
prowadzone są w systemie klasowo - lekcyjnym  2 godz. w blokach tematycznych podanych niżej  oraz 2 
godz. zajęd fakultatywnych ustalonych z uczniami w każdej klasie na początku roku szkolnego do wyboru co 
semestr. 

 

Bloki tematyczne dla klas 4-6 szkoły podstawowej: 

1. Diagnoza sprawności i rozwoju fizycznego; 
2. Trening zdrowotny; 
3. Sporty całego życia i odpoczynek; 
4. Sport; 
5. Bezpieczna aktywnośd fizyczna i higiena osobista; 
6. Taniec. 
 
Bloki tematyczne dla klas 1-3 gimnazjum:  

1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.  
2. Trening zdrowotny; 
3. Sporty całego życia i wypoczynek; 
4. Bezpieczna aktywnośd fizyczna i higiena osobista  
5. Sport; 
6.Taniec;                                                                                                                                                                                       
7. Edukacja zdrowotna. 

 
 
 
 



I.  Cele  kształcenia  i  wychowania  w  wychowaniu  fizycznym: 
- przygotowanie  ucznia  do  całożyciowej  aktywności  ruchowej  i  czynnego 
- uczestnictwa  w  kulturze  fizycznej, 
- wyrobienie  w  uczniu  trwałych  nawyków  higieniczno – zdrowotnych, 
- kształtowanie  umiejętności  działania  na  rzecz  zdrowia  rozumianego 
- w  aspekcie  sfer  wzajemnie  się  przenikających:  fizycznej,  intelektualnej, 
- emocjonalnej,  społecznej,  osobistej  i  duchowej, 
- zrozumienie  przez  uczniów  powodów  i  sensu  starao  o  ciało,  sprawnośd 
- fizyczną,  zdrowie,  urodę, 
- wdrażanie  uczniów  do  autoedukacyjnej  aktywności  w  celu  wyrównania 
- niedoborów  sprawności  fizycznej, 
- rozbudzenie  zainteresowao  różnymi  formami  aktywności  ruchowej:  zdrowotnej, 
- utylitarnej,  sportowej,  rekreacyjno -hedonistycznej, 
- wyrobienie  prawidłowej  i  pożądanej  postawy,  zręczności  i  estetyki  ruchu, 
- stymulowanie  różnorodnych  form  aktywności  fizycznej  uczniów, 
- udostępnianie  uczniom  zasobu  wiadomości  na  temat  charakteru  związków  między  ciałem  

człowieka  z  jednej  strony,  a  zdrowym  stylem  życia,  zapobiegania  chorobom  i  racjonalnie  
prowadzonej  gimnastyki   z  drugiej, 

- zapoznanie  uczniów  z  problemem  stosowania  niedozwolonych  środków    w  sporcie  i  
aktywności  ruchowej, 

- wdrażanie  ucznia  do  systematycznej  samokontroli  i  samooceny, 
- rozwijanie  wytrwałości  w  dążeniu  do  celu,  kształtowanie  ambicji, 
- rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, samodzielności   i  samodyscypliny 
- doskonalenie  sprawności  kondycyjnej  i  koordynacyjnej, 
- pogłębianie  wiedzy  i  umiejętności  z  zakresu  bezpieczeostwa   i  udzielania  pierwszej  pomocy, 
- poznanie  zasad  kulturalnego  kibicowania  i  dopingowania  swoich  faworytów. 

 

II.  Cele  oceniania  z  wychowania  fizycznego: 
- sprawdzenie stopnia przyswojenia  wiadomości  i  umiejętności  ruchowych  ucznia, 
- poinformowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięd  edukacyjnych   i  postępach  w  tym  zakresie, 
- dostarczenie  rodzicom  i  nauczycielom  rzetelnej  i  szczegółowej  informacji   o  postępach,  

trudnościach  i  specjalnych  uzdolnieniach  ucznia, 
- pomoc  uczniowi  w  samodzielnym  planowaniu  swojego  rozwoju, 
- rozwijanie  kreatywnej  postawy   wobec  własnego  zdrowia   i  własnej  sprawności  fizycznej, 
- wdrażanie  do  systematycznej  samokontroli  i  samooceny  zachowao  prozdrowotnych, 
- umożliwienie  nauczycielowi  kontroli  rozwoju  ucznia,  doskonalenie  organizacji   i  metod  pracy  

dydaktyczno – wychowawczej. 
 

III. Wystawiając oceny, nauczyciele wychowania fizycznego kierują się następującymi 
zasadami: 
 
-  indywidualizacji, 

-  obiektywizmu, 

-  jawności, 

-  motywującego i wychowawczego wpływu na postawę wobec kultury fizycznej. 

 
 
 



IV. Przy klasyfikacji ucznia z wychowania fizycznego ocenie podlega: 

1. Stopieo opanowania materiału programowego 

- postępy w usprawnianiu, 

- wiadomości o wychowaniu fizycznym i zdrowiu, 

- umiejętności ruchowe i sprawnośd motoryczna (sprawdziany: siły,  

  szybkości, wytrzymałości, skoczności), 

2. Postawa wobec przedmiotu ( wysiłek ) 

- zaangażowanie, aktywny udział w zajęciach, 

- frekwencja, 

- właściwe przygotowanie do zajęd, 

- rozwój społeczny. 

3. Działalnośd  sportowa pozalekcvina. 

 

V. Ocena śródroczna  i  roczna. 

Odrębnie ocenia się dwa różne zakresy kompetencji: sprawnośd fizyczną  i umiejętności a wiec wykonanie - 
wynik oraz zaangażowanie ucznia - wysiłek. Na ocenę śródroczną i roczną nauczyciel wystawia średnią 
ważoną ocen zgodnie   z rozporządzeniem szczególny nacisk kładąc na wysiłek ucznia niż kompetencje 
ruchowe. 

Średnia ważona:  6 za wynik, czyli wykonanie 

Średnia ważona:  10 za wysiłek 

Wykonanie - wynik = umiejętności ruchowe i poziom sprawności motorycznej  

Wysiłek = frekwencja, przygotowanie do zajęd, zaangażowanie i postawa społeczna, działalnośd 
pozalekcyjna. 

 

VI. Oceny cząstkowe z wychowania fizycznego:   

1. Zadania  kontrolno -  oceniające: 
 ocenie  podlega  poziom  i  postęp  sprawności  fizycznej 

a.   technika ( estetyka,  płynnośd,  poprawnośd ) wykonywanego  dwiczenia  podlegającego  
sprawdzianowi   

b.   skutecznośd  wykonywanego  dwiczenia ( celnośd,  ilośd,  odległośd ) 

c. zagadnienia pisemne o tematyce sportowej ( jeśli względy zdrowotne lub inne przyczyny 
usprawiedliwione uniemożliwiają zaliczenie sprawdzianu praktycznego)  

 

Każdy uczeo zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich zadao sprawdzających wyznaczonych przez 
nauczyciela prowadzącego. 



W przypadku nie spełnienia powyższego punktu, zaliczenia uzupełniające odbywad będą się w terminie 
ustalonym przez prowadzącego nauczyciela.  

 

A. w przypadku przystąpienia ucznia do sprawdzianu,  nie może on otrzymad oceny niedostatecznej 

 B. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który nie przystąpi do sprawdzianu  i nie wykorzysta możliwości 
zaliczenia w dodatkowym terminie. 

 

W  każdym  roku  szkolnym,  po  dokonaniu  wstępnej  diagnozy,  nauczyciel  ustala   plan  pracy  dydaktycznej  z  
wychowania  fizycznego.  Na  podstawie  planu  opracowane  są  zadania  kontrolno – oceniające  dla  każdej  grupy  
dwiczebnej. 

Zawarte  są  one  w  planach  pracy  dydaktycznej  z  wychowania  fizycznego  dostępnych  w  gabinecie  
wicedyrektora  szkoły  jak  również  u  nauczycieli  uczących.  

Zadania  kontrolno – sprawdzające  podane  są  do  wiadomości  uczniom  i  rodzicom  na  początku  
roku  szkolnego.   

 

2. Frekwencja na zajęciach. 
 
Każdą nieobecnośd na zajęciach uczeo ma obowiązek usprawiedliwid w  porozumieniu z wychowawcą 
klasy, u nauczyciela wychowania fizycznego na najbliższej lekcji. W przypadku choroby lub kontuzji 
wymagane jest zwolnienie pisemne z dwiczeo wypisane przez rodzica lub lekarza. Przy zwolnieniu lekarskim 
uczeo ma obowiązek posiadania obuwia sportowego zmiennego. Natomiast przy każdym innym zwolnieniu 
uczeo ma obowiązek byd przygotowany do lekcji (kompletny strój sportowy ). Uczeo  niedwiczący: 

-  pomaga w sędziowaniu, 

-  organizuje lub pomaga w organizacji zajęd ruchowych, 

-  wywiązuje się z roli kibica, 

-  angażuje się i pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły  

    lub poza nią, 

- pomaga w redagowaniu ściennej gazetki sportowej. 

 Uczeo  i  rodzice  zobowiązani  są  do  zgłaszania  nauczycielowi wszelkich przeciwwskazao  do  
wykonywania  dwiczeo  ( przebyte  choroby,  urazy ). 

Z obecności na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel zwalnia na podstawie zwolnienia lekarskiego i 
dostarczonej do niego pisemnej prośby rodziców. ( na czas określony w opinii lekarza ). Dotyczy to tylko 
pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych. W przypadku wystąpienia choroby trwającej powyżej 1 miesiąca, 
konieczne jest uzyskanie zgody - administracyjnej decyzji Dyrektora ZGSP w Polskiej Cerekwi - na podstawie 
wniosku rodziców i załączonego zwolnienia lekarskiego. 

W przypadku niedyspozycji spowodowanej menstruacją u dziewcząt, ewentualnego złego samopoczucia z 
tym związanego - uczennica zgłasza dany fakt   nauczycielowi.   Forma  udziału   dziecka w  zajęciach  zależy 
to od tego czy  samopoczucie uczennicy jest na tyle dobre, że może niektóre elementy dwiczeo wykonywad 
czy nie.  



Ocena cząstkowa za frekwencję na zajęciach wystawiana jest na koniec semestru i obliczana jest wg skali: 

Stopieo ilośd obecności na zajęciach wychowania fizycznego 
w % 

6 – wybitny         100%  

5     89% - 99% 

4     76% - 88% 

3     63% - 75% 

2     50% - 62% 

Nieklasyfikacja    poniżej 50% 

 

3. Przygotowanie do zajęd z  wychowania fizycznego. 

Strój gimnastyczny wymagany na zajęcia wychowania fizycznego: 

- Koszulka z krótkim rękawkiem, której długośd sięga co najmniej do linii bioder ( tak by można było 
włożyd ją w spodenki );  

- spodnie dresowe - sportowe długie lub krótkie, 
- obuwie do wyboru: typu ,,adidas", trampki, tenisówki. Bezpieczne i zdrowe obuwie jest sznurowane 

lub zapinane na przylepce, podeszwa jest miękka, tępa. 
Wymagany jest czysty i schludny strój sportowy. Każdorazowo strój należy zmienid po zajęciach.  

Dopuszczalna jest nie większa liczba nieprzygotowao jak 2 razy w semestrze: 

Za  każdy  kolejny  brak  stroju  wystawiana  jest  ocena  niedostateczna. 

Uczeo,  który  zawsze  w  semestrze  był  przygotowany  do  zajęd z wychowania  fizycznego   otrzymuje  na  
koniec  semestru  bądź  roku  szkolnego  ocenę  celującą. 

 

4. Zaangażowanie, postawa społeczna,  wiadomości.   

Uczeo: 

-  aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych       

   w różnych warunkach 

-  wykazuje duży wysiłek do podnoszenia sprawności, zdobywania 

   umiejętności   i   wiadomości   w  sposób   zbliżony   do   swoich  

   maksymalnych możliwości fizycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych  

-  pomaga w sędziowaniu 

-  organizuje lub pomaga w organizacji zajęd ruchowych 

-  prowadzi dwiczenia kształtujące 

-  samodzielnie przeprowadza zabawy 



-  wywiązuje się z roli kibica 

-  angażuje się i pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły  

    lub poza nią 

-  ma pozytywny stosunek do przedmiotu i postawę wobec dwiczeo ruchowych 

-  jest życzliwy w stosunku do innych  a  swoją  postawą  zachęca  innych  do 

   dwiczeo  ruchowych 

-  stosuje zasadę ,,fair play" 

-  jest zdyscyplinowany 

-  podporządkowuje  się  ustalonym  zasadom  i  regułom 

-  przestrzega  zasad  bezpieczeostwa,  regulaminów  i  obowiązków     uczniowskich 

-  nie spóźnia się na zajęcia 

-  pomaga w redagowaniu ściennej gazetki sportowej 

Każdy z wymienionych elementów oceniany jest poprzez wystawienie plusa   ( pozytywne ) bądź minusa 
(negatywne).Suma uzyskanych plusów po  10 spotkaniach lekcyjnych stanowi kryterium do wystawienia 
oceny cząstkowej z aktywności.  Ocena  cząstkowa  za  aktywnośd  wpisywana  jest  systematycznie  do  
dziennika  lekcyjnego. 

 

                    stopieo         suma uzyskanych plusów  z  aktywności 

 

6 - wybitny   7 +++++++ bez jakiegokolwiek minusa 

5    5 +++++ bez jakiegokolwiek minusa 

4    4 ++++ 

3    3 +++ 

2    2 ++ 

1    gdy występuje przewaga minusów 

 

Każdy zdobyty plus niweluje minus. 

 
5. Działalnośd sportowa pozalekcyjna. 
 

Na podniesienie oceny z wychowania fizycznego wpływ ma aktywnośd pozalekcyjna i pozaszkolna w 
zakresie wychowania fizycznego i sportu gdy: 

- uczeo reprezentuje szkołę w różnego rodzaju zawodach i imprezach      sportowych 

- uczeo bierze aktywny i systematyczny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie 
szkoły lub poza nią 



6. Częstotliwośd oceniania. 

Częstotliwośd sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas zajęd 
wychowania fizycznego. 

Ocena cząstkowa za aktywnośd na zajęciach wychowania fizycznego wystawiana jest po 10 spotkaniach 
lekcyjnych wg skali opisanej w pkt VI ppkt 4. 

Stopnie informujące o poziomie sprawności i umiejętności ruchowych wystawiane są po 
przeprowadzeniu testów kontrolno - sprawdzających. 

Ocena cząstkowa za frekwencję   wystawiana  jest  na koniec   semestru  i  roku  szkolnego  wg skali 
zawartej w pkt VI ppkt 2. 

Ocena za przygotowanie do zajęd wystawiana jest na koniec semestru i roku szkolnego wg skali 
zawartej w pkt VI ppkt 3. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy uczeo zapomniał stroju więcej niż dwa razy. 

Wszelkie informacje dotyczące aktywności ( + i -), przygotowania ucznia do zajęd, wyniki testów 
sprawnościowych, zawarte są w prowadzonej przez nauczyciela wychowania fizycznego odrębnej 
dokumentacji. W przypadku nagminnego nieprzygotowania ucznia do zajęd, niskiej frekwencji, niezaliczenia 
zadao kontrolno- oceniających, nauczyciel informuje o danym fakcie wpisując odpowiednią adnotację w 
dzienniku lekcyjnym danej klasy w dziale ,,notatki". 

 

VII. A Osiągnięcia  ucznia  kooczącego  szkołę podstawową.  Uczeo: 

- Zna i stosuje zasady bezpieczeostwa i asekuracji w czasie wykonywania zadao ruchowych. 
- Umie przygotowad i zorganizowad miejsce dwiczeo do gier i zabaw ruchowych. 
- Potrafi dbad o higienę osobistą. 
- Stosuje zasady i metody hartowania organizmu oraz mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku. 
- Zna i umie wykonad dwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała. 
- Zna rodzaje dwiczeo zapobiegających powstawaniu wad postawy. 
- Potrafi zastosowad testy w celu samooceny sprawności fizycznej. 
- Współorganizuje i uczestniczy w grach i zabawach ruchowych odbywających się w różnych warunkach 

atmosferycznych i organizacyjnych. 
- Współorganizuje i uczestniczy w zawodach w mini grach zespołowych i konkurencjach lekkoatletycznych. 
- Zna zasady, przepisy gier i zabaw. 
- Potrafi kulturalnie zachowad się po osiągniętym sukcesie i w razie poniesionej porażki. 
- Rozumie celowośd kształtowania różnych cech motorycznych. 
- Potrafi wykonad dwiczenia ruchowe, układy gimnastyczne oraz kroki taneczne nauczane przez 

nauczyciela oraz według inwencji własnej. 
- Opanował technikę i stosuje w grze poznane elementy ruchowe z mini gier sportowych. 
- Opanował poznane umiejętności ruchowe z gimnastyki. 
- Omawiał sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia życia , a także bezpiecznego zachowania się na 

drogach publicznych na rowerze oraz nad wodą i w górach. 
- Umie zorganizowad gry i zabawy z wykorzystaniem przyborów niekonwencjonalnych. 
- Potrafi dobierad strój i obuwie sportowe do dwiczeo w zależności od miejsca zajęd oraz warunków 

atmosferycznych. 
- Omawia zasady aktywnego wypoczynku,  
- Wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera. 
- Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki. 
- Wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki oraz wyjaśnia jak należy zachowad się na zabawie 

tanecznej, w dyskotece. 
- Bierze udział w  rekreacji ruchowej ,zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. 



VII. B   Osiągnięcia  ucznia  kooczącego  gimnazjum.  Uczeo: 
 

-  dba  o  zdrowie,  prawidłową  postawę  i  estetyczną  sylwetkę,  zna  zasady  higieny   osobistej  i  
hartowania  organizmu,  racjonalnego  żywienia     i  aktywnego  wypoczynku, 
-  opanował  wiedzę  i  umiejętności  umożliwiające  uczestnictwo   w  wybranych  sportowo – 
rekreacyjnych  formach  aktywności  ruchowej  dostosowanych  do  własnych  możliwości,  potrzeb  i  
zainteresowao, 
-  wykazuje  się  samodzielnością  w  organizowaniu  wybranych  indywidualnych i  zespołowych  form  
rekreacyjno – sportowych      i  turystycznych, 
-  zna  sposoby  samoochrony  i  ochrony  przy  wykonywaniu  trudniejszych  dwiczeo 
- opanował  umiejętności  samokontroli  i  samooceny  rozwoju  fizycznego,  wydolności  fizycznej  za  
pomocą  dowolnie  wybranego  testu, 
-  potrafi  przyjąd  odpowiedzialnośd  za  siebie  i  innych 
-  zna  historię,  symbole  i  idee  igrzysk  olimpijskich, 
-  dostrzega  nieprawidłowości  i  negatywne  zjawiska  w  sporcie  współczesnym,  potrafi  im  się  
przeciwstawid, 
-  wie  jak  przygotowad  organizm  do  wysiłku  fizycznego, 
- zna  największe  sławy  poszczególnych  dyscyplin  sportowych,  w  tym osiągnięcia   polskich  
sportowców, 
-  przestrzega  zasad  uczciwej,  sportowej  rywalizacji  także  w  życiu  codziennym, 
-  zna  zasady  współdziałania  zespołowego, 
-  wie  jak  zachowad  się  kibicując  na  zawodach  sportowych, 
-  wie  jaką  wartośd  dla  zdrowia  ma  czynny  wypoczynek. 

 

 

VIII.  Wymagania  edukacyjne  z  wychowania  fizycznego 

Ocena  celująca – wybitna.  Uczeo: 
-  spełnia  wszystkie  wymagania  na  ocenę  bardzo  dobrą, 
-  aktywnie  uczestniczy  w  życiu  sportowym  na  terenie  szkoły  bądź  też       
w  innych  formach  działalności  związanej  z  wychowaniem  fizycznym, 
-  reprezentuje  szkołę  na  różnego  rodzaju  zawodach  i  imprezach  sportowych, 
-  bierze  aktywny  udział  w  sportowych  zajęciach  pozalekcyjnych  na  terenie  szkoły  lub  poza  nią,  jest  
to  działalnośd  systematyczna, 
-  frekwencja  ucznia  na  zajęciach  mieści  się  w  przedziale  100% obecności, 
- wykazał  wysoki  poziom  z  zadao  dotyczących  uczestnictwa  i  zaangażowania  w  lekcji  wychowania  
fizycznego  otrzymując  stopnie  celujące      z  aktywności, 
-  jest  zawsze  przygotowany  do  zajęd   z  wychowania  fizycznego. 
 
Ocena  bardzo  dobra.  Uczeo: 
-  jego  postawa  społeczna,  zaangażowanie  i  stosunek  do  zajęd  nie  budzą  najmniejszych  zastrzeżeo  ( 
uzyskując oceny  cząstkowe  bardzo  dobre ), 
-  systematycznie  doskonali  swoją  sprawnośd  motoryczną  i  wykazuje  duże  postępy w  osobistym  
usprawnianiu, 
-  przystąpił  do  wszystkich  zadao  kontrolno – oceniających, 
-  posiada  duże  wiadomości  z  zakresu  wychowania  fizycznego  i  umiejętnie  wykorzystuje  je  w  
praktycznym  działaniu, 
-  frekwencja  ucznia  na  zajęciach  mieści  się  w  przedziale  89% - 99%  obecności, 
-  bierze  aktywny  udział  w  sportowych  zajęciach  pozalekcyjnych  i  zawodach  sportowych ( nie  jest  to  
jednak  działalnośd  systematyczna ),  
-  całkowicie  opanował  materiał  programowy. 



-  jest  sprawny  fizycznie,  dwiczenia  wykonuje  z  właściwą  techniką,  pewnie,   w  odpowiednim  tempie  i  
dokładnie,  zna  założenia  taktyczne  i  przepisy  dyscyplin  sportowych  zawartych  w  programie. 
 
Ocena  dobra.  Uczeo: 
- wykazał się średnim poziomem z poszczególnych zadao dotyczących  uczestnictwa i zaangażowania w 
lekcji wychowania fizycznego  (  oceny  dobre ), 
-  swoją  postawą  społeczną,  stosunkiem  do  kultury  fizycznej  nie  budzi  większych  zastrzeżeo, 
-  wykazał  się  średnim  poziomem  opanowania  wiadomości, 
-  przystąpił  do  wszystkich  zadao  kontrolno – sprawdzających, 
-  frekwencja  ucznia  na  zajęciach  mieści  się  w  przedziale  76% - 85% obecności.  
-  podczas  sprawdzianów  wykazał  się  średnim  opanowaniem  elementów  technicznych,  które  tylko  w  
większej  części  potrafi  wykorzystad  w  praktycznym  działaniu, 
-  z  drobnymi  niedociągnięciami  potrafi  zdiagnozowad  własny  rozwój  fizyczny,  wydolnośd  fizyczną  i  
sprawnośd  fizyczną  za  pomocą  testu  obowiązującego  na  lekcji  wychowania  fizycznego  i  z  pomocą  
nauczyciela  interpretuje  wyniki. 
 
Ocena  dostateczna.  Uczeo: 
-  wykazał  się  przeciętnym  poziomem  z  zadao  dotyczących  uczestnictwa   i  zaangażowania  w  lekcji  
wychowania  fizycznego ( oceny dostateczne ), 
-  wykazał  się  przeciętnym  poziomem  opanowania  wiadomości  z  zakresu  wychowania  fizycznego, 
-  frekwencja  ucznia  na  zajęciach  mieści  się  w  przedziale  63% - 75% obecności, 
-  przystąpił  do  wszystkich  zadao  kontrolno –  oceniających, 
-  opanował  materiał  programowy  na  przeciętnym  poziomie. 
 
Ocena  dopuszczająca.  Uczeo: 
-  jego  postawa  społeczna,  zaangażowanie  i  stosunek  do  zajęd budzą  duże  zastrzeżenia,   
-  przystąpił  do  wszystkich  zadao  kontrolno – sprawdzających, 
-  frekwencja  ucznia  na  zajęciach  mieści  się  w  przedziale  50% - 62% obecności, 
-  podczas  sprawdzianów  wykazał  się  niskim  poziomem  opanowania  umiejętności  technicznych,  
których  nie  potrafi  wykorzystad  w  praktycznym  działaniu. 
-  Wykazał  się  niskim  poziomem  opanowania  wiadomości  z  zakresu  wychowania  fizycznego. 
Ocena  niedostateczna.  Uczeo: 
-  jego  postawa  społeczna,  zaangażowanie  i  stosunek  do  zajęd budzą  duże  zastrzeżenia       ( uzyskując 
oceny  cząstkowe niedostateczne ), 
-  jest  nieprzygotowany  do  zajęd  więcej  niż  dwa  razy  w  semestrze, 
-  nie  przystąpił  do  zadao  kontrolno – sprawdzających, 

-  nie  przywiązuje  wagi  do  własnej  sprawności  fizycznej, 
-  wykazał  się  bardzo  słabym  poziomem  opanowania  wiadomości   z  zakresu  wychowania  fizycznego. 
 

IX. Procedury  osiągania  celów 
 
-  w  realizacji  programu  na  każdych  zajęciach  nauczyciel  dobiera  treści  ze  wszystkich  działów, 
-  dobór  środków  dydaktycznych  zależy  od  potrzeb,  możliwości  i  zainteresowao  uczniów,  a  zakres  ich  
stosowania  od  warunków  i  możliwości  szkoły, 
-  metody  i  formy  organizacyjne  dostosowane  są  do  faktycznych  potrzeb  i  możliwości  rozwojowych  
ucznia, 
-  w  toku  lekcyjnym  stosowana  jest  indywidualizacja  oddziaływao  dydaktyczno – wychowawczych, 
-  zajęcia  prowadzone  są  w  korelacji  z  innymi  przedmiotami, 
-  na  lekcji  stawiane  są  przed  uczniami  różnorodne  zadania,  obejmujące  różne  sfery  aktywności, 
-  uwzględniane  są  potrzeby  dzieci  o  słabej  koordynacji  ruchowej,  z  wadami  postawy,  z  problemami  
nadwagi  i  o  bardzo  niskiej  sprawności, 
-  na  zajęciach  stosowana  jest  muzyka, 



-  uświadamianie  uczniom  celowości  wykonywania  poszczególnych  dwiczeo, 
-  rozwijanie  inwencji  twórczej  ucznia, 
-  zapewnienie  uczniom  bezpieczeostwa,  odpowiednich  warunków  higienicznych, 
-  przygotowanie  uczniów  do  samooceny  i  samokontroli. 

X. Obniżenie wymagao edukacyjnych, egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe 
 

1. Egzamin  klasyfikacyjny:  
(Rozp. MENiS z dnia 7 września 2004r. §  15. w sprawie warunków i sposobu oceniania,   klasyfikowania   i   
promowania   uczniów   i   słuchaczy   oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych) . 

 Uczeo  niesklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  na  zajęciach   wychowania  
fizycznego  (powyżej  50 %)  może  zdawad (na  swój  wniosek  lub  wniosek  rodziców)  egzamin  
klasyfikacyjny. 

Egzamin  klasyfikacyjny  z wychowania  fizycznego  ma  formę  zadao  praktycznych.   

 

2. Egzamin  poprawkowy:   
(Rozp. MENiS z dnia 7 września 2004r. §  19. w sprawie warunków i sposobu oceniania,   klasyfikowania   i   
promowania   uczniów   i   słuchaczy   oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 
publicznych)  

 Uczeo,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  (semestralnej)  uzyskał  ocenę  niedostateczną 
wyłącznie   z  wychowania  fizycznego  może  zdawad  egzamin  poprawkowy.  W  wyjątkowych  
przypadkach  rada  pedagogiczna  może  wyrazid  zgodę  na  egzamin  poprawkowy  z  dwóch  
obowiązkowych  zajęd  edukacyjnych.   

 Egzamin  poprawkowy  z  wychowania  fizycznego  ma  formę  zadao  praktycznych.   

3. Obniżenie wymagao edukacyjnych: 
 Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii stosownej poradni  specjalistycznej obniżyd 
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 
lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 
nauczania. 
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Kryteria oceniania z języka niemieckiego 

Kl.4 

 

Kryteria oceny rozumienia ze słuchu: 

Ocena celująca: 

Uczeo: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne, nawet jeśli zawarte są w nich nowe 

struktury leksykalno – gramatyczne, na podstawie kontekstu sytuacyjnego 

oraz związków przyczynowo – skutkowych. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• bez trudu rozumie prostą wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą znane mu słownictwo i 

struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby 

• rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, jak zadawanie 

pytao, wyrażanie prośby, formułowanie poleceo, swojego zdania na dany temat, zgody na coś 

lub odmowy itp. oraz prawidłowo na nie reaguje, nie popełniając błędów leksykalnych i 

gramatycznych 
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 
dialogach, komunikatach 
• w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo 
na nie reaguje. 
 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• w znacznym stopniu rozumie prostą wypowiedź niemieckojęzyczną różnych osób, która 

zawiera znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. 

• rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, jak 

zadawanie pytao, wyrażanie prośby, formułowanie poleceo, swojego zdania na dany temat, 

zgody na coś lub odmowy itp. oraz prawidłowo na nie reaguje, a drobne błędy gramatyczne i 

leksykalne nie zakłócają komunikacji 

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• rozumie proste instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie 

reaguje. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• rozumie dużą częśd prostej wypowiedzi niemieckojęzycznej różnych osób, zawierającej znane 

mu słownictwo i struktury gramatyczne 

• przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy, jak zadawanie pytao, wyrażanie prośby, formułowania poleceo, zdania na dany 



temat, zgody na coś lub odmowy itp. oraz przeważnie prawidłowo na nie reaguje; błędy 

gramatyczne i leksykalne nie zakłócają w znaczącym stopniu komunikacji 

• wyszukuje większośd szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• rozumie większą częśd prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i 

prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• rozumie niewielką częśd wypowiedzi w języku niemieckim różnych osób, zawierających 

słownictwo i struktury gramatyczne, które powinny byd mu znane 

• przeważnie rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy, jak zadawanie pytao, wyrażanie prośby, formułowanie poleceo, zdania na dany 

temat, zgody na coś lub odmowy itp. oraz często reaguje na nie nieprawidłowo; błędy 

gramatyczne i leksykalne powodują nierzadko zakłócenie komunikacji 

• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i 

zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo : 

• ma problemy ze zrozumieniem najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających 

słownictwo i struktury gramatyczne mu znane, bądź nie rozumie ich wcale 

• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, 

jak zadawanie pytao, wyrażanie prośby, formułowanie poleceo, zdania na dany temat, zgody 

na coś lub odmowy itp., lub nie rozumie ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem 

na nie lub nie reaguje wcale 

• nie potrafi wyszukad szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• nie rozumie prostych instrukcji i poleceo nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i 

nie reaguje na nie. 

 

Kryteria oceny mówienia: 

Ocena celująca: 

Uczeo 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakresy, objęte programem 

nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynnośd wypowiedzi, oryginalnośd wypowiedzi, ciekawe  

ujęcie tematu. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie 



popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych 

• swobodnie wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułuje swoje potrzeby, zamiary, 

życzenia, polecenia, dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego, używa bogatego 

słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych 

• potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadad o sytuacjach, określonych w zakresie tematycznym 

oraz opisywad wygląd przedmiotów, osób i zwierząt, cechy charakteru, przebieg wydarzeo, 

wykonanie jakiejś czynności na podstawie danych, prezentowanych w różnych formach 

• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kooczy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z  

rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji dnia 

• potrafi stosowad środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• swobodnie recytuje wiersz, śpiewa piosenki, również mimo niedociągnięd wokalnych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez błędów w wymowie 

i intonacji. 

 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nieliczne błędy 

językowe nie zakłócają komunikacji 

• wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułuje potrzeby, zamiary, życzenia, polecenia, 

dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego, używa dośd bogatego słownictwa i poprawnych 

struktur gramatycznych, typowych dla poziomu A1 

• potrafi dośd płynnie opowiadad o sytuacjach, określonych w zakresie tematycznym oraz 

opisywad wygląd przedmiotów, osób i zwierząt, cechy charakteru, przebieg wydarzeo, 

wykonanie jakiejś czynności na podstawie danych, prezentowanych w różnych formach, 

nieliczne błędy leksykalne i gramatyczne nie wpływają na obniżenie jakości wypowiedzi 

• inicjuje, podtrzymuje i kooczy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z 

rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji dnia, a nieliczne błędy językowe nie utrudniają 

komunikacji 

• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• bez większych problemów recytuje wiersz, śpiewa piosenki, również mimo niedociągnięd 

wokalnych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych błędów w wymowie i 

intonacji. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeo: 

• z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi, 

używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, również nie do kooca 

poprawnych 

• potrafi wyrazid w prosty sposób swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułowad potrzeby, 

zamiary, życzenia, polecenia, dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego, chod widoczne są 

liczne błędy leksykalne i gramatyczne 

• potrafi formułowad proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu 

• potrafi nawiązad rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej 

utrzymaniem i zakooczeniem 



• potrafi w ograniczonym stopniu stosowad środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do 

sytuacji 

• recytuje wiersz, śpiewa piosenki, mimo zakłóconej płynności i błędów fonetycznych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają błędy, które nie powodują jednak 

niezrozumienia wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• potrafi w ograniczonym stopniu zadawad pytania i udzielad odpowiedzi, ma przy tym znaczne 

problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną 

• jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje myśli, swoje zdanie na 

jakiś temat, formułuje potrzeby, zamiary, życzenia, polecenia, dotyczące prostych sytuacji 

dnia codziennego 

• potrafi formułowad proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu 

• tylko częściowo potrafi nawiązad rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy z  

jej utrzymaniem i zakooczeniem 

• w swoich próbach formułowania wypowiedzi posługuje się schematami 

• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych 

adekwatnie do sytuacji 

• ma trudności z recytacją wiersza, zaśpiewaniem piosenki 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają liczne błędy, które często powodują 

niezrozumienie wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo: 

• nie potrafi zadawad pytao i udzielad odpowiedzi 

• nie potrafi wyrażad swoich myśli, swojego zdania na dany temat, formułowad potrzeb, 

zamiarów, życzeo, poleceo, dotyczących prostych sytuacji dnia codziennego z powodu zbyt 

ubogiego zasobu leksykalno - gramatycznego 

• nie potrafi formułowad najprostszych wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu 

• nie potrafi nawiązad, utrzymad i zakooczyd rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej 

• jego wypowiedź, jeśli już zaistnieje, nie zawiera wymaganej ilości niezbędnych informacji 

• nie potrafi stosowad poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji 

• ma znaczne trudności z recytacją wiersza, zaśpiewaniem piosenki 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają znaczące błędy, które uniemożliwiają 

zrozumienie wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne uniemożliwiają komunikację. 

 

Kryteria oceny czytania ze zrozumieniem: 

Ocena celująca: 

Uczeo: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 



• bez problemu rozumie teksty użytkowe i informacyjne na podstawie kontekstu sytuacyjnego 

oraz związków przyczynowo – skutkowych nawet jeśli występują w nich struktury gramatyczno 

– leksykalne, wykraczające poza program nauczania. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• bez trudu rozumie proste teksty ujęte w programie 

• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście. 

 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• rozumie ogólnie treśd większości prostych tekstów użytkowych ujętych w programie nauczania 

• potrafi znaleźd większośd potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• rozumie ogólnie dużą częśd treści prostych tekstów ujętych w programie nauczania 

• znajduje częśd potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• rozumie treśd nielicznych prostych tekstów ujętych w programie nauczania 

• potrafi odnaleźd nieliczne potrzebne informacje w tekście. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo: 

• nie rozumie treści prostych tekstów użytkowych 

• nie potrafi odnaleźd potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Kryteria oceny sprawności pisania: 

Ocena celująca: 

Uczeo: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza zakresy, ujęte w programie 

nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynnośd i oryginalnośd wypowiedzi, ciekawe ujęcie 

tematu. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie 

zapisuje poznane słowa i wyrażenia 

• bezbłędnie odpowiada pisemnie na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• bez trudu tworzy proste i bezbłędne wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w  

zakresie tematycznym, notatki, listy i e-maile, stosując urozmaicone słownictwo i struktury 



gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi 

• potrafi wyczerpująco przedstawiad dialogi w formie pisemnej 

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej. 

 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje 

większośd poznanych słów i wyrażeo 

• poprawnie odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• pisze proste wypowiedzi: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie tematycznym, 

notatki, listy i e-maile, stosując dośd urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe 

dla danej wypowiedzi 

• potrafi konstruowad dialogi w formie pisemnej 

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi z niewielkimi ilościami błędów, które nie mają wpływu na obniżenie jakości 

wypowiedzi pisemnej. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

w bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeo 

• przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• konstruuje proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie 

tematycznym, notatki, listy i e-maile, stosując proste słownictwo i struktury gramatyczne, 

właściwe dla danej wypowiedzi 

• potrafi konstruowad dialogi w formie pisemnej, chod charakteryzują się one częściowym 

brakiem płynności 

• w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i 

gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji i wynikają z 

niewystarczającego opanowania materiału. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu 

oraz w bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeo, nie potrafi często poprawnie 

uzupełnid brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

• odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia w sposób niepełny 

• tworzy proste wypowiedzi pisemne: głównie notatki, listy i e-maile, stosując ubogie słownictwo i 

struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi, są to jednak wypowiedzi niespójne i 

nielogiczne 

• ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej 

• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący 

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają przekazanie informacji w 

ograniczonym stopniu. 



 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo: 

• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie 

uzupełnid brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

• nie jest w stanie w sposób pełny odpowiadad na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno - gramatycznych, 

nie potrafi pisad prostych wypowiedzi 

• próbuje w sposób odtwórczy tworzyd wypowiedzi pisemne, jednak jego wypowiedź nie zawiera  

informacji niezbędnych do przekazania wymaganych treści 

• nie posiada umiejętności budowania prostych zdao 

• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym 

• nieodpowiednio dobiera słownictwo 

• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne. 

 
 

Kl.5 

 

Kryteria oceny rozumienia ze słuchu: 

Ocena celująca: 

Uczeo: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, uczestniczy z powodzeniem w konkursach 

przedmiotowych,  

• bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne na podstawie kontekstu sytuacyjnego 

oraz związków przyczynowo – skutkowych, nawet jeśli zawarte są w nich nowe 

struktury leksykalno – gramatyczne 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• bez trudu rozumie prostą wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą znane mu słownictwo i 

struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby 

• rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, jak zadawanie 

pytao, wyrażanie prośby, formułowania poleceo, swojego zdania na dany temat, zgody na coś 

lub odmowy, itp. oraz prawidłowo na nie reaguje, nie popełniając błędów leksykalnych i 

gramatycznych 

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo 

na nie reaguje. 

 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• w znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi niemieckojęzyczne różnych osób, zawierające 

znane mu słownictwo i struktury gramatyczne 



• rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, jak 

zadawanie pytao, wyrażanie prośby, formułowania poleceo, swojego zdania na dany temat, 

zgody na coś lub odmowy itp. oraz prawidłowo na nie reaguje, a drobne błędy gramatyczne i 

leksykalne nie zakłócają komunikacji 

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• rozumie proste instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie 

reaguje. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• rozumie dużą częśd prostej wypowiedzi niemieckojęzycznej różnych osób, zawierającej znane 

mu słownictwo i struktury gramatyczne 

• przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy, jak zadawanie pytao, wyrażanie prośby, formułowanie poleceo, zdania na dany 

temat, zgody na coś lub odmowy itp. oraz przeważnie prawidłowo na nie reaguje; błędy 

gramatyczne i leksykalne nie zakłócają w znaczącym stopniu komunikacji 

• wyszukuje większośd szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• rozumie większą częśd prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i 

prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• rozumie niewielką częśd wypowiedzi różnych osób w języku niemieckim, które zawierają 

słownictwo i struktury, które powinny byd mu znane 

• przeważnie rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy, jak zadawanie pytao, wyrażanie prośby, formułowanie poleceo, zdania na dany 

temat, zgody na coś lub odmowy itp. oraz często reaguje na nie nieprawidłowo; błędy gramatyczne i 

leksykalne 

powodują nierzadko zakłócenie komunikacji 

• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i 

zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo : 

• ma problemy ze zrozumieniem najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających 

słownictwo i struktury gramatyczne znane uczniowi, bądź nie rozumie ich wcale 

• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, 

lub nie rozumie ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje 

wcale 

• nie potrafi wyszukad szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 



• nie rozumie prostych instrukcji i poleceo nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i 

nie reaguje na nie. 

 

Kryteria oceny mówienia: 

Ocena celująca: 
Uczeo 
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakresy, objęte programem 

nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynnośd wypowiedzi, oryginalnośd wypowiedzi, ciekawe 

ujęcie tematu. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie 

popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych 

• swobodnie wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułuje swoje potrzeby, życzenia, 

polecenia, dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego, używa bogatego słownictwa i 

poprawnych struktur gramatycznych 

• potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadad o sytuacjach, określonych w zakresie tematycznym 

oraz opisywad wygląd przedmiotów, osób i pomieszczeo, cechy charakteru, przebieg 

wydarzeo, wykonanie jakiejś czynności na podstawie danych, prezentowanych w różnych 

formach 

• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kooczy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z 

rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego 

• potrafi stosowad środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• swobodnie recytuje wiersz, śpiewa piosenki, również mimo niedociągnięd wokalnych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez błędów w wymowie i 

intonacji. 

 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, a nieliczne błędy 

językowe nie zakłócają komunikacji 

• wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułuje potrzeby, życzenia, polecenia, dotyczące 

prostych sytuacji dnia codziennego, używa dośd bogatego słownictwa i poprawnych struktur 

gramatycznych 

• potrafi dośd płynnie opowiadad o sytuacjach, określonych w zakresie tematycznym oraz 

opisywad wygląd przedmiotów, osób i pomieszczeo, cechy charakteru, przebieg wydarzeo, 

wykonanie jakiejś czynności na podstawie danych, prezentowanych w różnych formach, 

nieliczne błędy leksykalne i gramatyczne nie wpływają na obniżenie jakości wypowiedzi 

• inicjuje, podtrzymuje i kooczy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z 

rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji dnia, a nieliczne błędy językowe nie utrudniają 

komunikacji 

• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• bez większych problemów recytuje wiersz, śpiewa piosenki, również mimo niedociągnięd wokalnych 



• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych błędów w wymowie i 

intonacji. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi, 

używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, również nie do kooca 

poprawnych 

• potrafi wyrazid w prosty sposób swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułowad potrzeby, 

życzenia, polecenia, dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego, chod widoczne są liczne 

błędy leksykalne i gramatyczne 

• potrafi formułowad proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu 

• potrafi nawiązad rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej 

utrzymaniem i zakooczeniem 

• potrafi w ograniczonym stopniu stosowad środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do 

sytuacji 

• recytuje wiersz, śpiewa piosenki, mimo zakłóconej płynności, bądź braku zdolności wokalnych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają błędy, które nie powodują jednak 

niezrozumienia wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• potrafi w ograniczonym stopniu zadawad pytania i udzielad odpowiedzi, ma przy tym znaczne 

problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną 

• jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje myśli, swoje zdanie na 

jakiś temat, formułuje potrzeby, życzenia, polecenia, dotyczące prostych sytuacji dnia 

codziennego 

• potrafi formułowad proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu 

• tylko częściowo potrafi nawiązad rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy z  

jej podtrzymaniem i zakooczeniem 

• w swoich próbach formułowania wypowiedzi posługuje się schematami 

• ma problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie 

do sytuacji 

• ma trudności z recytacją wiersza, zaśpiewaniem piosenki, jednak nie zw względu na braki 

zdolności wokalnych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają liczne błędy, które często powodują 

niezrozumienie wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo: 

• nie potrafi zadawad pytao i udzielad odpowiedzi 

• nie potrafi wyrażad swoich myśli, swojego zdania na dany temat, formułowad potrzeb, życzeo, 

poleceo, dotyczących prostych sytuacji dnia codziennego z powodu zbyt ubogiego zasobu 



leksykalno - gramatycznego 

• nie potrafi formułowad najprostszych wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu 

• nie potrafi nawiązad, utrzymad i zakooczyd rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej 

• jego wypowiedź, jeśli już zaistnieje, nie zawiera wymaganej ilości niezbędnych informacji 

• nie potrafi stosowad poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji 

• ma znaczne trudności z recytacją wiersza, zaśpiewaniem piosenki, jednak nie ze względu na 

brak zdolności wokalnych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają znaczące błędy, które uniemożliwiają 

zrozumienie wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne uniemożliwiają komunikację. 

 

Kryteria oceny czytania ze zrozumieniem: 

Ocena celująca: 

Uczeo: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• bez problemu rozumie teksty użytkowe i informacyjne na podstawie kontekstu sytuacyjnego 

oraz związków przyczynowo – skutkowych, nawet jeśli występują w nich struktury 

gramatyczno – leksykalne, wykraczające poza program nauczania. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• bez trudu rozumie  teksty ujęte w programie nauczania 

• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście. 

 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• rozumie ogólnie większośd prostych tekstów ujętych w programie nauczania 

• potrafi znaleźd większośd potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• rozumie ogólnie dużą częśd prostych tekstów ujętych w programie 

• znajduje częśd potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• rozumie nieliczne proste teksty ujęte w programie nauczania 

• potrafi odnaleźd nieliczne potrzebne informacje w tekście. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo: 

• nie rozumie prostych tekstów użytkowych 

• nie potrafi odnaleźd potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

 



Kryteria oceny sprawności pisania: 

Ocena celująca: 

Uczeo: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza zakresy, ujęte w programie 

nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynnośd i oryginalnośd wypowiedzi, ciekawe ujęcie 

tematu. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie 

zapisuje poznane słowa i wyrażenia, 

• bezbłędnie odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• bez trudu tworzy proste, bezbłędne wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w 

zakresie tematycznym, kartki z życzeniami, notatki, listy, smsy i e-maile, zaproszenia, stosując 

urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi 

• potrafi wyczerpująco przedstawiad dialogi w formie pisemnej 

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje 

większośd poznanych słów i wyrażeo, 

• poprawnie odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• pisze proste wypowiedzi: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie tematycznym, 

kartki z życzeniami, notatki, listy, smsy i e-maile, zaproszenia, stosując dośd urozmaicone 

słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi 

• potrafi konstruowad dialogi w formie pisemnej 

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi z niewielkimi ilościami błędów, które nie mają wpływu na obniżenie jakości 

wypowiedzi pisemnej. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

w bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeo, 

• przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• tworzy proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie 

tematycznym, kartki z życzeniami, notatki, listy, smsy i e-maile, zaproszenia, stosując proste 

słownictwo struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi i  potrafi konstruowad dialogi w formie 

pisemnej, chod charakteryzują się one częściowym brakiem płynności 

• w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i 

gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji i wynikają z 

niewystarczającego opanowania materiału. 



Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu 

oraz w bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeo, nie potrafi często poprawnie 

uzupełnid brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

• odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia w sposób niepełny 

• konstruuje proste wypowiedzi pisemne: głównie notatki, kartki z życzeniami, zaproszenia, listy i 

e-maile, smsy, stosując ubogie słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej 

wypowiedzi, są to jednak wypowiedzi niespójne i nielogiczne 

• ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej 

• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący 

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają przekazanie informacji w 

ograniczonym stopniu. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo: 

• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie 

uzupełnid brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

• nie jest w stanie w sposób pełny odpowiadad na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno - gramatycznych, 

nie potrafi pisad prostych wypowiedzi 

• próbuje odtwórczo konstruowad wypowiedzi pisemne, jednak nie zawierają one informacji 

niezbędnych do przekazania wymaganych treści 

• nie posiada umiejętności budowania prostych zdao 

• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym 

• nieodpowiednio dobiera słownictwo 

• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne.  

 

 

Kl.6 

 

Kryteria oceny rozumienia ze słuchu: 

Ocena celująca: 

Uczeo: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą,  uczestniczy z powodzeniem w konkursach 

przedmiotowych, gdzie może wykazad się swoją wiedzą 

• bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne na podstawie kontekstu sytuacyjnego 

oraz związków przyczynowo – skutkowych, nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury 

leksykalno – gramatyczne. 

 

Ocena bardzo dobra: 
Uczeo: 
• bez trudu rozumie  wypowiedzi niemieckojęzyczne różnych osób,  
• rozumie sens  sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, jak zadawanie 
pytao, wyrażanie prośby, formułowanie poleceo, swojego zdania na dany temat, zgody na coś 
lub odmowy itp. oraz prawidłowo na nie reaguje, nie popełniając błędów leksykalnych i 



gramatycznych 
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach 
• w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo 
na nie reaguje. 
 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• w znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi niemieckojęzyczne różnych osób, zawierające 

znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. 

• rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, jak 

zadawanie pytao, wyrażanie prośby, formułowanie poleceo, swojego zdania na dany temat, 

zgody na coś lub odmowy itp. oraz prawidłowo na nie reaguje, a drobne błędy gramatyczne i 

leksykalne nie zakłócają komunikacji 

• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• rozumie proste instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie 

reaguje. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• rozumie dużą częśd prostych wypowiedzi niemieckojęzycznych różnych osób, zawierających 

znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadanej przez różne osoby 

• przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy, jak zadawanie pytao, wyrażanie prośby, formułowanie poleceo, zdania na dany 

temat, zgody na coś lub odmowy itp. oraz przeważnie prawidłowo na nie reaguje; błędy 

gramatyczne i leksykalne nie zakłócają w znaczącym stopniu komunikacji 

• wyszukuje większośd szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• rozumie większą częśd prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i 

prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• rozumie niewielką częśd wypowiedzi różnych osób w języku niemieckim, zawierających 

słownictwo i struktury gramatyczne, które powinny byd mu znane 

• przeważnie rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 

rozmówcy, jak zadawanie pytao, wyrażanie prośby, formułowania poleceo zdania na dany 

temat, zgody na coś lub odmowy itp. oraz często reaguje na nie nieprawidłowo; błędy 

gramatyczne i leksykalne powodują czasem zakłócenie komunikacji 

• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i 

zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje. 

 

 

 

 



Ocena niedostateczna: 

Uczeo : 

• ma problemy ze zrozumieniem najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających 

słownictwo i struktury gramatyczne znane mu, bądź nie rozumie ich wcale 

• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, 

jak zadawanie pytao, wyrażanie prośby, zdania na dany temat, zgody na coś lub odmowy, 

poleceo itp. lub nie rozumie ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie 

reaguje wcale 

• nie potrafi wyszukad szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

• nie rozumie prostych instrukcji i poleceo nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i 

nie reaguje na nie. 

 

Kryteria oceny mówienia: 

Ocena celująca: 

Uczeo 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakresy, objęte programem 

nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynnośd wypowiedzi, oryginalnośd wypowiedzi, ciekawe  

ujęcie tematu. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie 

popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych 

• swobodnie wyraża swoje myśli, opinie, zdanie na jakiś temat, formułuje polecenia, dotyczące 

prostych sytuacji dnia codziennego, używa bogatego słownictwa i poprawnych struktur 

gramatycznych 

• potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadad o sytuacjach, określonych w zakresie tematycznym 

oraz opisywad zjawiska, miejsca, warunki, zdarzenia, cechy i stany 

• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kooczy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z  

rozmówcą, która dotyczy typowych sytuacji dnia codziennego 

• potrafi stosowad środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• swobodnie recytuje wiersz, śpiewa piosenki, również mimo niedociągnięd wokalnych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez błędów w wymowie 

i intonacji. 

 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, a nieliczne błędy 

językowe nie zakłócają komunikacji 

• wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułuje polecenia, dotyczące prostych sytuacji 

dnia codziennego, używa dośd bogatego słownictwa i poprawnych struktur 

gramatycznych 



• potrafi dośd płynnie opowiadad o sytuacjach, określonych w zakresie tematycznym oraz 

opisywad zjawiska, miejsca, warunki, zdarzenia, cechy i stany; nieliczne błędy leksykalne i 

gramatyczne nie wpływają na obniżenie jakości wypowiedzi 

• inicjuje, podtrzymuje i kooczy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z 

rozmówcą, która dotyczy typowych sytuacji dnia codziennego, zaś nieliczne błędy językowe nie 

utrudniają komunikacji 

• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• bez większych problemów recytuje wiersz, śpiewa piosenki, również mimo niedociągnięd 

wokalnych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych błędów w wymowie i 

intonacji. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi, 

używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, również nie do kooca 

poprawnych 

• potrafi wyrazid w prosty sposób swoje myśli, zdanie na jakiś temat, formułowad polecenia, 

dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego, chod widoczne są liczne błędy leksykalne i 

gramatyczne 

• potrafi formułowad proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu 

• potrafi nawiązad rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej 

podtrzymaniem i zakooczeniem 

• potrafi w ograniczonym stopniu stosowad środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do 

sytuacji 

• recytuje wiersz, śpiewa piosenki, mimo zakłóconej płynności, bądź niedociągnięd wokalnych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają błędy, które nie powodują jednak 

niezrozumienia wypowiedzi 

• błędy leksykalne i gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• potrafi w ograniczonym stopniu zadawad pytania i udzielad odpowiedzi, ma przy tym znaczne 

problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną 

• potrafi formułowad proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu 

• jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje myśli, swoje zdanie na 

jakiś temat, formułuje polecenia, dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego 

• tylko częściowo potrafi nawiązad rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy z 

jej podtrzymaniem i zakooczeniem 

• w swoich próbach formułowania wypowiedzi posługuje się schematami 

• ma znaczne problemy ze stosowaniem - adekwatnie do sytuacji - poznanych środków 

leksykalnych i gramatycznych 

• ma trudności z recytacją wiersza, zaśpiewaniem piosenki, jednak nie ze względu na brak 

zdolności wokalnych 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają liczne błędy, które często powodują 



niezrozumienie wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo: 

• nie potrafi zadawad pytao i udzielad odpowiedzi 

• nie potrafi wyrażad swoich myśli, swojego zdania na dany temat, formułowad poleceo, 

dotyczących prostych sytuacji dnia codziennego z powodu zbyt ubogiego zasobu leksykalno – 

gramatycznego 

• nie potrafi formułowad najprostszych wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu 

• nie potrafi nawiązad, podtrzymad i zakooczyd rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej 

• jego wypowiedź, jeśli już zaistnieje, nie zawiera wymaganej ilości niezbędnych informacji 

• nie potrafi stosowad - adekwatnie do sytuacji - poznanych środków leksykalnych i 

gramatycznych 

• ma znaczne trudności z recytacją wiersza, zaśpiewaniem piosenki 

• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają znaczące błędy, które uniemożliwiają 

zrozumienie wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne uniemożliwiają komunikację. 

 

Kryteria oceny czytania ze zrozumieniem: 

Ocena celująca: 

Uczeo: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• bez problemów rozumie teksty użytkowe i informacyjne na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz 

związków przyczynowo – skutkowych, nawet jeśli występują w nich struktury gramatyczno – leksykalne, 

wykraczające poza program nauczania. 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• bez trudu rozumie proste teksty ujęte w programie nauczania 

• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście. 

 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• rozumie ogólnie większośd prostych tekstów ujętych w programie nauczania 

• potrafi znaleźd większośd potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• rozumie ogólny sens części prostych tekstów 

• znajduje częśd potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• rozumie nieliczne proste teksty 



• potrafi odnaleźd nieliczne potrzebne informacje w tekście. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo: 

• nie rozumie prostych tekstów użytkowych 

• nie potrafi odnaleźd potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Kryteria oceny sprawności pisania: 

Ocena celująca: 

Uczeo: 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza jeden lub kilka zakresów, ujętych 

w programie nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynnośd i oryginalnośd wypowiedzi, ciekawe 

ujecie tematu. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeo: 

• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie 

zapisuje poznane słowa i wyrażenia, 

• bezbłędnie pisemnie odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• bez trudu konstruuje proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie 

tematycznym, kartki pocztowe, notatki, listy, smsy i e-maile, stosując urozmaicone słownictwo i 

struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi 

• potrafi wyczerpująco przedstawiad dialogi w formie pisemnej 

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi bezbłędne. 

 

Ocena dobra: 

Uczeo: 

• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje 

większośd poznanych słów i wyrażeo, 

• poprawnie odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• pisze proste wypowiedzi: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie 

tematycznym, kartki pocztowe, notatki, listy, smsy i e-maile, stosując dośd urozmaicone 

słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi 

• potrafi konstruowad dialogi w formie pisemnej 

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi z niewielkimi ilościami błędów, które nie mają wpływu na obniżenie jakości 

wypowiedzi pisemnej. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeo: 

• ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

w bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeo, 



• przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• pisze proste wypowiedzi, stosując proste słownictwo i struktury gramatyczne, 

właściwe dla danej wypowiedzi 

• potrafi konstruowad dialogi w formie pisemnej, chod charakteryzują się one częściowym 

brakiem płynności 

• w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i 

gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji i wynikają z 

niewystarczającego opanowania materiału. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeo: 

• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu 

oraz w bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeo, nie potrafi często poprawnie 

uzupełnid brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

• odpowiada na zawarte w dwiczeniach polecenia w sposób niepełny 

• konstruuje proste wypowiedzi pisemne, stosując bardzo ubogie słownictwo i struktury 

gramatyczne, są to wypowiedzi dośd niespójne i nielogiczne 

• ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej 

• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący 

• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają przekazanie informacji w 

ograniczonym stopniu. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeo: 

• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie 

uzupełnid brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

• nie jest w stanie w sposób pełny odpowiadad na zawarte w dwiczeniach polecenia 

• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno - gramatycznych, 

nie potrafi konstruowad prostych wypowiedzi pisemnych 

• próbuje odtwórczo konstruowad wypowiedzi pisemne, jednak nie zawierają one informacji 

niezbędnych do przekazania wymaganych treści 

• nie posiada umiejętności budowania prostych zdao 

• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym 

• nieodpowiednio dobiera słownictwo 

• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

 JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV- VI 

 

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA  

a) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami;  

b) Statut szkoły i zawarty w nim Wewnątrzszkolny System Oceniania;  

c) podstawa programowa;  

d) program nauczania przedmiotu: program nauczania języka angielskiego dla II etapu sześcioletniej szkoły 
podstawowej E. Lewandowska, B. Marciszewska „Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-6 
szkoły podstawowej” Pearson – (d.Longman). 

 Wykorzystywane są podręczniki:  

klasa IV – Sky High 1, Pearson;  

klasa V– Sky High 1, Pearson;  

klasa VI – Sky High 2, Pearson.  

 

Zgodnie z ramowym planem nauczania realizowany jest tygodniowy wymiar godzin: 

 klasa IV – 3  

klasa V – 3  

klasa VI – 3  

2. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z UCZNIAMI  

 Każdy uczeo jest oceniany sprawiedliwie, zgodnie z jego wiedzą i umiejętnościami. Uczeo oceniany jest za 
swoje osiągnięcia w nauce (wiedza i umiejętności) oraz postawy (aktywnośd i kreatywnośd). Oceniając 
ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę orzeczenie/opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i 
dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb ucznia.  

 Aktywnośd na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeo otrzymuje ocenę 
bardzo dobrą. Przez aktywnośd rozumiemy: częste zgłaszanie się do odpowiedzi i udzielanie poprawnych 
odpowiedzi, rozwiązywanie zadao dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.  Za brak pracy 
na lekcji lub brak zadania uczeo może otrzymad „minus”. Pięd minusów skutkuje wpisaniem oceny 
niedostatecznej.  

 Uczeo ma prawo zgłosid nieprzygotowanie 2 razy w semestrze, ale nie zwalnia go to z udziału w lekcji. 
Przez nieprzygotowanie rozumiemy także brak zadania domowego. Musi byd zgłoszone przed 
rozpoczęciem lekcji, nie obejmuje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.  

 Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.  

 Każdy dział programowy kooczy się testem zapowiedzianym z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
Uczeo ma prawo przystąpid do testu powtórnie w przypadku oceny niedostatecznej tylko raz w ciągu 2 
tygodni od daty zapoznania się z oceną (w terminie ustalonym przez nauczyciela). Oceny dopuszczające z 



testu można poprawid, jeśli uczeo wyrazi taką wolę, lecz nie później niż raz w ciągu 2 tygodni od daty 
zapoznania się z oceną (w terminie ustalonym przez nauczyciela).  

 Kartkówki są niezapowiedzianą formą kontroli stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z trzech 
ostatnich lekcji. Nie muszą podlegad poprawie pisemnej.  

 W przypadku dłuższej nieobecności uczeo może w każdej chwili zgłosid się do nauczyciela, prosząc go o 
pomoc. Uczeo zobowiązany jest nadrobid materiał, na realizacji którego był nieobecny. 

Uczeo nieobecny na pracy klasowej musi ją napisad w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie 
odleglejszym niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły (nie dotyczy wybitnie długiej nieobecności – wówczas 
ustalenia podejmowane są indywidualnie).  

 Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Na bieżąco odnotowywane są w dzienniku.  

 Uczeo ma obowiązek odrabiad prace domowe.  

 Termin oddania prac przez nauczyciela nie może byd dłuższy niż 14 dni.  

 Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe.  

 Zaplanowane przez nauczyciela formy są obowiązkowe.  

 

3. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE  

Indywidualne podejście do dziecka. Udzielanie dodatkowych wskazówek sprawdzając, jak zostały 
zrozumiane, dodatkowe wyjaśnianie poleceo. Częstsze odpytywanie ustne. Wydłużanie czasu na prace 
pisemne. Obniżanie wymagao pod względem poprawności ortograficznej przy ocenianiu prac pisemnych. 
Nagradzanie za włożony wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt. Przydzielad takie zadania, które pokażą mocne 
strony ucznia. (np. dostosowanie prac pisemnych i ustnych do możliwości ucznia, kryteria oceniania, 
nieocenianie za błędy, częstsza kontrola, umożliwienie dogodniejszych dla dziecka form wypowiedzi, itp.).  

 

4. KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA  

 obowiązująca skala ocen:  
 Celujący-6  
 Bardzo dobry -5 90-100%  
 Dobry-4 75-89%  
 Dostateczny-3 50-74%  
 Dopuszczający-2 31-49%  
 Niedostateczny- 1 30-0%  
 

 ocenie podlegają:  
 krótkie prace kontrolne (mogą byd nie zapowiedziane) z 2-3 ostatnich jednostek lekcyjnych;  
 testy (zapowiedziane, ustalone z WSO);  
prowadzenie zeszytu przedmiotowego;  
 praca ucznia na lekcji (odpowiedzi, aktywnośd i zaangażowanie, stosunek ucznia do przedmiotu);  
 zadania dodatkowe;  
 odpowiedzi ustne i czytanie.  

 
 

 



METODY I FORMY OCENIANIA  

 ustne: odpowiedź, dyskusja, rozmowa, czytanie, piosenka (do 8 razy w semestrze);  
 pisemne: sprawdziany (do 3 razy w semestrze), kartkówki (do 7 w semestrze) oraz praca domowa 
(na bieżąco);  
 dwiczenia praktyczne oceniane na bieżąco;  
 prace samodzielne uczniów oceniane na bieżąco;  
 praca w grupach oceniana na bieżąco; 
 

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV 

  

POZIOM PODSTAWOWY 

 

POZIOM 
PONADPODSTAWOWY 

O
G

Ó
L

N
E

  
K

R
Y

T
E

R
IA

 O
C

E
N

IA
N

IA
 

 

Ocena dopuszczająca 

 

☼ niewielka 

samodzielność 

☼ odtwórcza wiedza 

☼ skuteczne próby 

opanowania materiału 

☼ wiedza i umiejętności 

na poziomie minimalnym, 

umożliwiającym dalsze 

przyswajanie materiału 

 

 

Ocena dostateczna 

 

☼ wolne tempo 

wypowiedzi 

☼ proste zdania 

☼ właściwa reakcja 

językowa na prostą 

wypowiedź rozmówcy  

☼ poprawne 

mówienie  

z uwzględnieniem 

zasad właściwej 

wymowy, 

zapewniających 

zrozumienie 

wypowiedzi 

☼ dopuszczalne 

błędy językowe, które 

nie zakłócają 

rozumienia  

 

 

Ocena dobra 

 

☼ logiczna konstrukcja 

wypowiedzi 

☼ niezbyt urozmaicone 

konstrukcje do wyrażania 

opinii 

☼ błędy językowe, które 

nie zakłócają 

komunikacji; poprawna 

wymowa  

i intonacja 

☼ wypowiedź w pełni 

zrozumiała 

☼ poprawny wybór formy  

i stylu wypowiedzi 

 

 

Ocena bardzo dobra 

 

☼ wypowiedź ciekawa, 

płynna, bogata w treść 

i słownictwo 

☼ poprawna wymowa  

i intonacja, zbliżona  

do wypowiedzi rodzimych 

użytkowników języka 

☼ sporadyczne błędy 

językowe, które nie 

zakłócają komunikacji 

☼ wypowiedź w całości 

zrozumiała 

☼ bezbłędny wybór formy i 

stylu wypowiedzi 

 

O
C

E
N

A
 P

R
O

JE
K

T
Ó

W
 

 

Projekt oparty o 

podstawowe słownictwo i 

wyrażenia. Praca w 

większości odtwórcza, 

zawierająca liczne błędy, 

które jednak nie zakłócają 

odbioru.  

 

 

Projekt zbudowany w 

oparciu o proste 

zdania. Praca 

zawierająca sporo 

błędów językowych. 

Widoczny większy 

stopień 

samodzielności. 

Ograniczone 

słownictwo. 

 

Praca ciekawa, ale nie 

wyczerpująca tematu i 

możliwości leksykalnych. 

Zdania proste, ale w 

większości poprawne. 

Pojedyncze błędy 

językowe. 

 

Praca bardzo interesująca, 

wykonana z dużą 

starannością. Wyczerpany 

temat i wykorzystane 

możliwości leksykalne. 

Użyte w pełni poprawne 

konstrukcje gramatyczne. 

 



KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V 

  

POZIOM PODSTAWOWY 

 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

O
G

Ó
L

N
E

  
K

R
Y

T
E

R
IA

 O
C

E
N

IA
N

IA
 

 

Ocena dopuszczająca 

 

☼ niewielka 

samodzielność 

☼ odtwórcza wiedza 

☼ skuteczne próby 

opanowania materiału 

☼ wiedza i 

umiejętności na 

poziomie minimalnym, 

umożliwiającym dalsze 

przyswajanie materiału 

 

 

Ocena dostateczna 

 

☼ wolne tempo 

wypowiedzi 

☼ proste zdania 

☼ właściwa reakcja 

językowa na prostą 

wypowiedź rozmówcy  

☼ poprawne 

mówienie  

z uwzględnieniem 

zasad właściwej 

wymowy, 

zapewniających 

zrozumienie 

wypowiedzi 

☼ dopuszczalne 

błędy językowe, które 

nie zakłócają 

rozumienia  

 

 

Ocena dobra 

 

☼ logiczna konstrukcja 

wypowiedzi 

☼ niezbyt urozmaicone 

konstrukcje do 

wyrażania opinii 

☼ błędy językowe, 

które nie zakłócają 

komunikacji; poprawna 

wymowa  

i intonacja 

☼ wypowiedź w pełni 

zrozumiała 

☼ poprawny wybór 

formy  

i stylu wypowiedzi 

 

 

Ocena bardzo dobra 

 

☼ wypowiedź ciekawa, 

płynna, bogata w treść 

i słownictwo 

☼ poprawna wymowa  

i intonacja, zbliżona  

do wypowiedzi rodzimych 

użytkowników języka 

☼ sporadyczne błędy 

językowe, które nie zakłócają 

komunikacji 

☼ wypowiedź w całości 

zrozumiała 

☼ bezbłędny wybór formy i 

stylu wypowiedzi 

 

O
C

E
N

A
 

P
R

O
JE

K
T

Ó
W

 

 

Projekt oparty o 

podstawowe 

słownictwo i wyrażenia. 

Praca w większości 

odtwórcza, zawierająca 

liczne błędy, które 

jednak nie zakłócają 

odbioru.  

 

 

Projekt zbudowany w 

oparciu o proste 

zdania. Praca 

zawierająca sporo 

błędów językowych. 

Widoczny większy 

stopień 

samodzielności. 

Ograniczone 

słownictwo. 

 

Praca ciekawa, ale nie 

wyczerpująca tematu i 

możliwości 

leksykalnych. Zdania 

proste, ale w 

większości poprawne. 

Pojedyncze błędy 

językowe. 

 

Praca bardzo interesująca, 

wykonana z dużą 

starannością. Wyczerpany 

temat i wykorzystane 

możliwości leksykalne. Użyte 

w pełni poprawne konstrukcje 

gramatyczne. 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI 

 

  

POZIOM PODSTAWOWY 

 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

O
G

Ó
L

N
E

  
K

R
Y

T
E

R
IA

 O
C

E
N

IA
N

IA
 

 

Ocena 

dopuszczająca 

 

☼ niewielka 

samodzielność 

☼ odtwórcza 

wiedza 

☼ skuteczne próby 

opanowania 

materiału 

☼ wiedza i 

umiejętności na 

poziomie 

minimalnym, 

umożliwiającym 

dalsze 

przyswajanie 

materiału 

 

 

Ocena dostateczna 

 

☼ wolne tempo 

wypowiedzi 

☼ proste zdania 

☼ właściwa reakcja 

językowa na prostą 

wypowiedź rozmówcy  

☼ poprawne 

mówienie  

z uwzględnieniem 

zasad właściwej 

wymowy, 

zapewniających 

zrozumienie 

wypowiedzi 

☼ dopuszczalne 

błędy językowe, które 

nie zakłócają 

rozumienia  

 

 

Ocena dobra 

 

☼ logiczna konstrukcja 

wypowiedzi 

☼ niezbyt urozmaicone 

konstrukcje do 

wyrażania opinii 

☼ błędy językowe, 

które nie zakłócają 

komunikacji; poprawna 

wymowa  

i intonacja 

☼ wypowiedź w pełni 

zrozumiała 

☼ poprawny wybór 

formy  

i stylu wypowiedzi 

 

 

Ocena bardzo dobra 

 

☼ wypowiedź ciekawa, 

płynna, bogata w treść 

i słownictwo 

☼ poprawna wymowa  

i intonacja, zbliżona  

do wypowiedzi rodzimych 

użytkowników języka 

☼ sporadyczne błędy 

językowe, które nie zakłócają 

komunikacji 

☼ wypowiedź w całości 

zrozumiała 

☼ bezbłędny wybór formy i 

stylu wypowiedzi 

 

O
C

E
N

A
 

P
R

O
JE

K
T

Ó
W

 

 

Projekt oparty o 

podstawowe 

słownictwo i 

wyrażenia. Praca w 

większości 

odtwórcza, 

zawierająca liczne 

błędy, które jednak 

nie zakłócają 

odbioru.  

 

 

Projekt zbudowany w 

oparciu o proste 

zdania. Praca 

zawierająca sporo 

błędów językowych. 

Widoczny większy 

stopień 

samodzielności. 

Ograniczone 

słownictwo. 

 

Praca ciekawa, ale nie 

wyczerpująca tematu i 

możliwości 

leksykalnych. Zdania 

proste, ale w 

większości poprawne. 

Pojedyncze błędy 

językowe. 

 

Praca bardzo interesująca, 

wykonana z dużą 

starannością. Wyczerpany 

temat i wykorzystane 

możliwości leksykalne. Użyte 

w pełni poprawne konstrukcje 

gramatyczne. 

 

 

 
 

 


