
 

 

Przedmiotowe zasady oceniania 

 
 

Kontrakt 

 

1. Prace kontrolne ( 1 godzina lekcyjna): 

- są obowiązkowe; 

- rodzice ucznia są poinformowani co najmniej tydzień przed terminem pisania przez niego  pracy kontrolnej i potwierdzają to własnym 

podpisem pod informacją zapisaną w zeszycie przedmiotowym   

- jeśli uczeń opuści pracę kontrolną   powinien napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 

- nauczyciel ma obowiązek zapowiedzieć pracę kontrolną na tydzień wcześniej, a zakres materiału przewidziany do sprawdzenia powtórzyć 

oraz omówić wymagania; 

- każda ocena z pracę kontrolą  i za sprawdzian (kartkówkę) jest uzasadniona przez nauczyciela, a informacja zostaje podpisana przez 

rodzica; 

- ocenę niedostateczną z każdej pracy kontrolnej uczeń powinien poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem (ocena z poprawy jest 

ostateczna); 

- pozostałe oceny uczeń może poprawić (raz każdą pracę) w terminie uzgodnionym z n –elem (ocena z poprawy jest ostateczna nawet w 

przypadku otrzymania oceny niższej); 

- dobór zadań i stopień ich trudności nie powinien odbiegać od zakresu poprawianej pracy kontrolnej); 

- prace klasowe (kontrolne) powinny być ocenione i omówione w terminie tygodnia (a najpóźniej dwóch tygodni) po ich przeprowadzeniu; 

- po dłuższej nieobecności w szkole uczeń może być zwolniony z pisania pracy kontrolnej, ale powinien napisać ją w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem.  

2. Kartkówki (10 – 15 minutowe sprawdziany) 

      - obejmują swym zakresem do trzech ostatnich jednostek tematycznych; 

      - nie muszą być wcześniej zapowiedziane; 

      - oceny z kartkówek mogą być poprawione na następnej lekcji lub w czasie uzgodnionym  z nauczycielem. 

      3. Zeszyt przedmiotowy: 

       - brak zeszytu przedmiotowego jest traktowany na równi z brakiem pracy domowej; 

       - jest obowiązkowy; 

       - jest oceniany raz w semestrze; 

       - wszelkie poprawki w zeszycie przedmiotowym oraz innych pracach pisemnych muszą być dokonane za pomocą estetycznych skreśleń; 

       - przy ocenianiu zeszytu uwzględniane są następujące kryteria: systematyczność zapisów i prac domowych , estetyka i czytelność pisma, 

poprawność ortograficzna.  

      4. Prace domowe i długoterminowe : 

       - są obowiązkowe; 

       - jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie odrobi pracy domowej, lub jest nieprzygotowany do lekcji powinien zgłosić to nauczycielowi przed 

lekcją. 

      - w jednym semestrze uczeń ma prawo zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do lekcji  

      5. Praca w grupie: 
       - dobór składu grup odbywa się losowo; 

       - praca w grupie podlega ocenie. 

       - udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy i podlega ocenie (sposób i kryteria oceniania zamieszczone są  w arkuszu projektu.) 

       - prasówki są obowiązkowe i podlegają ocenie ( 1 w semestrze)  

      6. Prace dodatkowe: 
       - są nadobowiązkowe; 

       - nauczyciel określa temat, formę i zakres pracy; 

       - uczeń może zaproponować temat pracy dodatkowej, ale musi otrzymać akceptację nauczyciela; 

       - praca jest oceniana, jeśli uczeń wywiąże się z ustalonego terminu; 

       - jako prace dodatkowe traktowane jest przygotowanie do konkursów przedmiotowych, prasówki, zadania dodatkowe. 

      7. Przy ocenie prac pisemnych pod uwagę bierze się poprawność ortograficzną i czytelność zapisu  

      8. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciel powinien umożliwić uczniowi nadrobienie zaległości;  

      9. Uczeń ma obowiązek poprawienia każdej oceny niedostatecznej (w każdym obszarze oceniania)  
       10. O przewidywanej ocenach niedostatecznych oraz przewidywanej ocenie nagannej zachowania(semestralnej lub końcoworocznej) 

nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego wychowawcę na cztery tygodnie przed planowanym posiedzeniem 

klasyfikacyjnym.     

    11. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zestawienia otrzymanych stopni z poszczególnych obszarów oceniania (na końcu zeszytu - w formie 

tabeli), które przyjmują do wiadomości rodzice, potwierdzając własnym podpisem.         

     12. Nauczyciel prowadzący przedmiot ołówkiem zaznacza w dzienniku lekcyjnym przewidywane oceny niedostateczne i przekazuje 

wychowawcy klasy informacje o przewidywanych w danej klasie ocenach niedostatecznych na cztery tygodnie przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym. 

   13. Wychowawca klasy przekazuje wezwanemu rodzicowi (prawnemu opiekunowi) pisemną informację o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych i ocenie nagannej zachowania na trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym. 

    14.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek stawienia się na wezwanie wychowawcy oraz potwierdzenia podpisem przekazanej 

informacji. W przypadku nie zgłoszenia się, informacja zostanie przekazana pocztą. 

    15. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie informowani są w obecności klasy na dwa tygodnie przed planowanym 

posiedzeniem, a ich wpisu dokonuje najpóźniej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej 

Uwaga: Nie podjęcie przez ucznia jakiejkolwiek próby rozwiązania problemu z zakresu podstawy programowej skutkuje punktami karnymi 

 

  

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

Narzędzia 
pomiaru osiągnięć ucznia i częstotliwość ich stosowania. 

 
1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

- prace klasowe 

- kartkówki  

-  testy diagnozujące stopień realizacji wniosków ( zgodnie z programem naprawczym) 

- prace domowe 

- odpowiedzi ustne 

- obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji – w tym praca z tekstem, wykresem, 

mapą itp.;  praca w grupie (w tym projekty edukacyjne) 

- zeszyt przedmiotowy 

- prace dodatkowe  

- wykazy informacji - „prasówki” 

 

2. Ilość i częstotliwość stosowanych narzędzi pomiaru  

 

 

Forma narzędzi  

 

Częstotliwość  

 

Prace kontrolne (klasowe) 

 

Kartkówki (10 – 15 minutowe) , 

 

Testy diagnozujące stopień realizacji 

wniosków (i poprawienia wyników 

nauczania) z egzaminów próbnych i 

zewnętrznych ( 15 – 20 minutowe) 

 

Prace domowe 

 

Odpowiedzi ustne  

 

Zeszyt przedmiotowy 

 

Przygotowanie do lekcji 

 

Prace dodatkowe  

Prasówki  

 

Aktywność na lekcji i praca z tekstem, 

schematami, wykresami itp. (analiza, 

wnioskowanie i czytanie ze zrozumieniem) 

Praca w grupie  

 

Projekty edukacyjne  

 

Raz w semestrze 

 

2-3 w semestrze 

 

2 – 3 razy w semestrze  

 

 

 

 

3 razy  w semestrze 

 

 1-2 razy  w  semestrze 

 

1-2 razy  w semestrze 

 

Na bieżąco 

 

Raz w semestrze 

Raz w semestrze  

 

Na bieżąco  

 

 

1 – 2 razy w semestrze 

 

Minimum 1 w semestrze   

 

 



 

 

 

 

 

 

Kryteria i sposób oceny poszczególnych prac  

 

 
1. Prace klasowe oceniane są według kryteriów i skali ocen zawartej w obudowie. 

2. Kartkówki oceniane są za pomocą ustalonej punktacji. 

3. Fakt odrobienia pracy domowej kontrolowany jest na bieżąco. Uczeń ma obowiązek nadrobić 

zaległości. Jeżeli nie wykona jej trzy raz z rzędu, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Brak zeszytu, podręcznika lub innych potrzebnych materiałów odnotowane jest znakiem (-); 

systematyczne przygotowanie materiałów na lekcję skutkuje znakami (+), natomiast bilans znaków 

skutkuje konkretną oceną za pierwszy semestr w rubryce „przygotowanie. do lekcji)”  

5. Aktywność ucznia na lekcji monitorowana jest w miarę możliwości na bieżąco. Ocena pracy w 

grupie dokonywana jest na podstawie karty obserwacji. 

6. „Prasówki” jako prace dodatkowe oceniane są za rzetelność przekazu i ilość zebranych informacji. 

7. Kryteria oceny działań występujących podczas realizacji projektu zamieszone są w dokumentacji 

projektu. 

 

 

 

Kryteria wystawiania oceny semestralnej i rocznej  
 

Częściami składowymi oceny semestralnej i rocznej są wszystkie oceny otrzymane przez ucznia. Ze 

względu na różnorodność zakresu ocenianego materiału oraz samodzielność pracy ucznia wartości tych ocen 

nie są sobie równe   

Kryteria procentowe  obliczenia średniej ważonej oceny semestralnej ( za I i II semestr): 
1. Prace kontrolne (klasowe) – 40% (0,4) 

2. Kartkówki (sprawdziany 10-15 minutowy) – 20% (0,2) 

3. Odpowiedzi (wypowiedzi ustne), ćwiczenia i zadani: praca z tekstem, diagramem, wykresem, mapą, 

tabelą  – 15%  (0,15) 

4. Przygotowanie do lekcji, prace domowe, aktywność (w tym także rozmowy nauczyciela z uczniem, 

swobodne wypowiedzi uczniów, podsumowywanie przez ucznia istotnego fragmentu lekcji lub całej lekcji 

oraz dyskusja w klasie, której przysłuchuje się nauczyciel)– 10% (0,1) 

5. Prace dodatkowe i długoterminowe , praca w grupie: praca na lekcji oraz projekty edukacyjne – 10% 

(0,1) 

6. Zeszyt przedmiotowy (systematyczność, estetyka) – 5% (0,05) 

 

 

 
FORMY I METODY KONTROLI ORAZ OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  
Forma kontroli: 
 a) ze względu na ich organizację:  

• indywidualne (przede wszystkim odpytywanie);  

• frontalne (sprawdziany pisemne); 

 • kondensacyjne (uczniowie wykonują zadania pisemne, a w tym czasie kilku z nich jest odpytywanych);  

b) ze względu na ich miejsce w procesie dydaktycznym:  

• bieżące – odbywające się na każdej lekcji; 

 • sporadyczne. 

 Metody kontroli osiągnięć uczniów : 

 a) odpytywanie, w tym także rozmowy nauczyciela z uczniem, swobodne wypowiedzi uczniów, podsumowywanie 

przez ucznia istotnego fragmentu lekcji lub całej lekcji oraz dyskusja w klasie, której przysłuchuje się nauczyciel; 

 b) inne metody kontroli:  



• kontrola pisemna (zarówno tradycyjne ćwiczenia, jak i np. przygotowanie portfolio); 

 • praca z książką (uczeń analizuje zawarte w publikacjach treści, mapy, schematy, wykresy, tabele, ilustracje itp.); 

 • kontrola graficzna (uczeń przedstawia graficznie przebieg procesów, kreśli schematy, wykresy, szkice, jednocześnie 

je omawiając); 

 • referaty, odczyty  oraz prezentacje projektu edukacyjnego (uczeń występuje na forum klasy lub szkoły). 

  

Metody oceniania : 
 a) nietechniczne (tradycyjne) – nie mają przygotowanych i ściśle wyznaczonych kryteriów oceniania, o wszystkim 

decyduje nauczyciel; należą do nich wszystkie metody kontroli wymienione powyżej;  

b) testowe – mają przygotowane i obliczone kryteria dążące do obiektywizmu; mogą być to np. testy jednokrotnego 

lub wielokrotnego wyboru, testy z lukami. 

 

 

 



Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Stopień niedostateczny (1) Uczeń nie potrafi 

wyjaśnić najważniejszych terminów i zagadnień omówionych na lekcjach, nie jest w stanie wykonać 

najprostszych zadań nawet z pomocą nauczyciela. Nie interesuje się tematyką zajęć oraz nie współpracuje z 

grupą. Stopień dopuszczający (2) Uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i 

zagadnień omówionych na lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć zagadnień. 

Posługuje się ubogim słownictwem. Popełnia liczne błędy językowe i składniowe. Nie unika współpracy z 

grupą, ale i nie wykazuje w tym własnej inicjatywy. Uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela. 

Stopień dostateczny (3) Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia 

oraz wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności. Umie kojarzyć niektóre zagadnienia. Nie 

popełnia zbyt często błędów składniowych i językowych. Aktywnie współpracuje z grupą, czasami sam 

zgłasza się do odpowiedzi. Stopień dobry (4) Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i 

zagadnienia, wykonując zadania złożone. Potrafi kojarzyć fakty, formułować własne opinie i wnioski. Dba o 

styl wystąpienia. Aktywnie współpracuje z grupą i zachęca innych do aktywności. Często sam zgłasza się do 

odpowiedzi.  Stopień bardzo dobry (5) Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze pojęcia i zagadnienia, a także 

wątki poboczne omówionych tematów lekcyjnych – opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych na 

III etapie edukacyjnym. Logicznie kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi przekonywająco 

uzasadnić swoje zdanie. Posługuje się bogatym i poprawnym językiem, słowa artykułuje w sposób płynny i wyraźny. 

Troszczy się o styl wystąpienia. Aktywnie współpracuje z grupą, zachęca innych do aktywności i dba o dobrą jakość 

efektów pracy grupy. Wykazuje inicjatywę, nie będąc zachęcanym przez nauczyciela. Bierze aktywny udział w życiu 

klasy. Stopień celujący (6) Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo dobry, ale ponadto 

dysponuje wiedzą wykraczającą poza materiał obowiązkowy. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych (np. olimpiadach z wiedzy o społeczeństwie oraz wyróżnia się podczas pracy nad projektem 
edukacyjnym). Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomaga 

słabszym uczniom w nauce. 

 Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy przez ucznia poprzez ocenę następujących elementów jego 
wypowiedzi: 
• wyjaśnianie najważniejszych terminów i zagadnień zawartych w tekście lub dotyczących omawianej problematyki, • 

formułowanie myśli głównej (jasne i logiczne), • omawianie w sposób wyczerpujący także wątków pobocznych, • 

odpowiadanie na wszystkie pytania, • niepopełnianie błędów merytorycznych, • mówienie na temat w zakresie treści 

programowych lub wykraczanie poza nie. 
Umiejętności ucznia, których powinien od niego wymagać nauczyciel, można pogrupować w sposób 

następujący: • umiejętność publicznych wystąpień (np. na forum klasy lub szkoły – dotyczy również 

projektów edukacyjnych), • umiejętność pracy w grupie ( w tym podczas realizacji projektów), • 

aktywność na lekcji.   

Sprawdzenie umiejętności publicznych wystąpień ucznia (w tym prezentacje projektu edukacyjnego) 

poprzez ocenę jej następujących elementów: 

 a) umiejętność wyjaśniania i kojarzenia faktów: • logiczne kojarzenie faktów i zagadnień, • wysnuwanie 

prawidłowych wniosków, formułowanie ocen we właściwy sposób, • wyrażanie własnych opinii na dany 

temat, • uzasadnianie i obrona własnego zdania; 

b) styl wypowiedzi: • posługiwanie się pełnymi i zrozumiałymi zdaniami, • bogate słownictwo, • brak 

błędów językowych i składniowych, • artykułowanie słów odpowiednio głośno, wyraźnie i we właściwym 

tempie, • wypowiadanie się w sposób płynny, • mówienie z zaangażowaniem;  

c) styl wystąpienia: • brak nadmiernej ekspresji i gestykulacji, • przyjmowanie odpowiedniej postawy ciała, 

• współgranie mimiki twarzy i gestów ucznia ze stopniem jego zaangażowania w wypowiedź. 

 Sprawdzenie umiejętności pracy w grupie oraz pracy nad projektem  poprzez ocenę jej następujących 

elementów:  

a) podział pracy: • członkowie zespołu równomiernie dzielą się pracą, • każdy, choćby w minimalnym 

stopniu, uczestniczy w realizacji zadania wykonywanego przez grupę;  

b) podejmowanie decyzji: • każda osoba ma prawo głosu, • głosy wszystkich członków grupy są 

równoprawne i uwzględniane podczas podejmowania decyzji końcowej, • mało aktywni członkowie grupy 

są zachęcani przez pozostałych do wypowiedzi;  
c) stopień zgodnego współdziałania w grupie: • umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów, • 

wzajemne wysłuchiwanie swoich argumentów przez członków grupy, • zachowywanie podstawowych zasad 

kultury nawet w czasie sporów;  

d) postawa podczas pracy: • grupa skupiona jest na zadaniu, które ma wykonać, • wszyscy uczniowie 

należący do grupy są zaangażowani w osiągnięcie wspólnego celu, • dbanie o dobrą jakość rezultatu pracy 

grupy.  



 Sprawdzenie stopnia aktywności ucznia w czasie lekcji poprzez ocenę:  

a) częstotliwości zgłaszania się do odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania lub w wypadku 

wykonywania zadania pisemnego;  

b) stosunku ucznia do poruszanej tematyki: • w ogóle nie interesuje się tematem, • biernie uczestniczy w 

lekcji – jest tylko obserwatorem, czyli wie, czego dotyczy temat, ale uaktywnia się jedynie na wyraźne 

polecenie nauczyciela, • aktywnie uczestniczy – sam, nie będąc zachęcany przez nauczyciela, wykazuje 

inicjatywę – zadaje pytania, zabiera głos, dyskutuje; c) wykazywania się ponadprogramową wiedzą i 

dociekliwością (np. przynoszenie na lekcje mat 

 

 

 

TESTY  i SPRAWDZIANY (skala procentowa i stopnie  dla poszczególnych poziomów wymagań) 
 

Prawidłowe odpowiedzi w % 

90 – 100%    -  st. bdb - poziom dopełniający 

75 – 89%      - st. db -    poziom rozszerzający 

54% -  74 %   - st. dost. – poziom podstawowy (dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych co 

najmniej 47%) 

30 – 53%    - st. dopuszcz. – poziom konieczny (dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych : 25 – 

46%) 

Poniżej 30 %   - st. ndst. ( dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych: poniżej 25%) 

Brak jakiejkolwiek odpowiedzi – ndst. 

Dla ucznia z orzeczeniem opracowywany jest osobny arkusz z indywidualną skalą procentową 

 

 

KRYTERIA WYPOWIEDZI USTNEJ  

 
1. Zgodność wypowiedzi z materiałem : st. 5 – pełna zgodność; st. 4 – nieliczne błędy lub niezgodność, 

niewłaściwy dobór treści do tematu; st. 3 – fragmentaryczna, 30 – 40 % zgodności z tematem (dla 

ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 20-30%);  

 st. 2 – minimalny, 25-30 % zakres zgodności wypowiedzi z tematem (dla ucznia o szczególnych 

potrzebach edukacyjnych:15- 20%) 

2. Wiedza – zakres merytoryczny : st. 5 – wyczerpujący; st. 4 –    2-3 usterki lub braki  w z 

     w zakresie wyczerpania tematu; st. 3 – połowa wiadomości wykorzystywanych  

     w wypowiedzi (dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 30 – 40%); st. 2  - pojedyncze 

elementy wiedzy dobrane chaotycznie lub  przypadkowo. 

3. Kompozycja wypowiedzi: st. 5 – zachowanie logiki i trójdzielność wypowiedzi, własne wnioski i 

uogólnienia; st.4 – zachowanie równowagi między poszczególnymi częściami wypowiedzi, brak 

wniosków i uogólnień; st.3 – wypowiedź nieuporządkowana; st.2- chaotyczna, brak spójności. 

4. Stosowanie terminologii przedmiotu:   st.5 – właściwe stosowanie terminów i pojęć specjalistycznych; 

st.4 – niewłaściwe stosowanie niektórych pojęć; st.3 – fragmentaryczne wykorzystanie terminologii, 

stosowanie niewłaściwe; st.2 – niestosowanie terminologii specjalistycznej. 

 

KRYTERIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ 

     

       (  naczelnym kryterium jest czytelność zapisu, odpowiedzi pisemne nieczytelne skutkują   oceną 

niedostateczną ) 
1. Zgodność wypowiedzi z tematem : st.5 – pełna zgodność; st. 4 -  2-3 błędy lub niezgodność, 

niewłaściwy dobór treści do tematu; st.3- fragmentaryczne; 30 – 40 % zgodność z tematem; (dla ucznia 

o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 20-30%); st.2 – minimalny, 25 - 30% zakres zgodności 

wypowiedzi z tematem ( dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 15 - 20%) 



2. Zakres merytoryczny – wiedza : st.5- wyczerpująca; st.4 -  2-3 usterki lub braki w zakresie wyczerpania 

tematu; st.3 – połowa wiadomości wykorzystanych w wypowiedzi; st.2- pojedyncze elementy wiedzy 

dobrane chaotycznie i przypadkowo. 

3. Kompozycja wypowiedzi: st.5 – zachowanie logiki i trójdzielność wypowiedzi, własne wnioski i 

uogólnienia; st.4 - zachowanie równowagi między poszczególnymi częściami wypowiedzi, brak 

wniosków i uogólnień; st.3 - wypowiedź nieuporządkowana; st.2 – wypowiedź chaotyczna, brak 

spójności . 

4.  Stosowanie terminologii przedmiotu: st.5 – właściwe stosowanie terminów i pojęć specjalistycznych; 

st.4 – niewłaściwe stosowanie niektórych pojęć; st.3 – fragmentaryczne stosowanie terminologii lub jej 

niewłaściwe  stosowanie; st.2 – niestosowanie terminologii specjalistycznej lub stosowanie niewłaściwe.  

 

 

 

 

 

      Opracował: Józef Zawalich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


