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I FORMY I METODY OCENIANIA WYNIKÓW NAUCZANIA  
1. 
ODPOWIEDZI USTNE  
A. W ciągu semestru uczeń może otrzymać przynajmniej jedną ocenę za odpowiedź ustną. 

Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnej obejmuje materiał z trzech 
ostatnich lekcji. W przypadku uczniów z mających problemy z wysławianiem się 
odpowiedź ustną ogranicza się do minimum i zamienia na odpowiedź pisemną. 

B. Za aktywność w czasie lekcji uczeń może dostać + (pięć + daje ocenę bdb.) lub ocenę, 
jeżeli wykaże się wiedzą na dany temat i wielokrotnie zabiera głos w dyskusji.  

C. Kryteria oceny ustnej:  
Ocena niedostateczna – uczeń mimo pytań naprowadzających nie dał poprawnej 
odpowiedzi na pytanie.  
Ocena dopuszczająca – uczeń wykazał minimalne wiadomości przy stosowaniu pytań 
naprowadzających.  
Ocena dostateczna – odpowiedź poruszyła wszystkie najważniejsze wymagane 
elementy; ale była niepełna i wymagała pytań naprowadzających.  
Ocena dobra – odpowiedź wyczerpująca całkowicie podany temat z małymi usterkami 
np. językowymi lub treściowymi. Dopuszczalne jedno pytanie naprowadzające.  
Ocena bardzo dobra – odpowiedź wpełni wyczerpuje temat w sposób jasny 
i w logicznej kolejności. Uczeń używa poprawnej polszczyzny i fachowej terminologii. 
Odpowiedź jest samodzielna.  
Ocena celująca – uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 
w rozwiązywaniu problemów, stosuje nietypowe rozwiązania, mogą występować 
elementy  wykraczające poza wymagania programowe. Uczeń biegle posługuje się 
zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych jest 
samodzielny w pracy i bardzo aktywny.  

 
2. 
PRACE PISEMNE  
A. Po zakończeniu omawiania jednego lub kilku działów przewidziane są sprawdziany 

pisemne (forma testowa i opisowa), zapowiadane przynajmniej z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem.  

B. Uczeń ma dwa tygodnie na poprawienie oceny ze sprawdzianu, która go nie 
satysfakcjonuje. Ten sam termin dotyczy ucznia, który nie pisał sprawdzianu.  

C. Możliwe jest przeprowadzenie, bez zapowiedzi, kartkówek obejmujących zakres 
materiału z trzech ostatnich lekcji.  

D. Możliwe są prace domowe o zróżnicowanym poziomie i zakresie za które uczeń 
otrzymuje + (pięć + daje ocenę bdb.), - (pięć - daje ocenę ndst.) lub ocenę. 
Ocena niedostateczna z pracy domowej może być poprawiona przez ucznia po 
nadrobieniu braków. 



3. 
INNE  
A. Prowadzenie dokumentacji (zeszyt przedmiotowy oceniany pod koniec każdego 

semestru)  
B. Samodzielne referaty i inne opracowania (prezentacje multimedialne z danego tematu).  
C. Ćwiczenia wykonywane w ramach aktywizujących metod nauczania.  
 
 
II KRYTERIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ  
1.Ocena niedostateczna: 

- brak podstawowych wiadomości i umiejętności  
- brak umiejętności zastosowania wiadomości w odniesieniu do realnych przykładów 

nawet z pomocą nauczyciela  
- brak systematyczności w nauce i nieumiejętność organizacji pracy  
- nie oddanie żadnej samodzielnej pracy lub nie wykonanie samodzielnego ćwiczenia z 

zakresu podstawowych wymagań dotyczących programu,  
2.Ocena dopuszczająca:  

- mimo braków uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w stopniu 
pozwalającym na kontynuowanie nauki  

- uczeń jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać zadania typowe, nie 
wymagające dużej biegłości  

- praca ćwiczeniowa wykonana jest z błędami, ale takimi, które jej nie dyskwalifikują.  
- uczeń jest nieobowiązkowy i niesystematyczny  

3.Ocena dostateczna:  
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do nauczenia  
- wykazuje niewielkie zrozumienie związków między pojęciami i treściami  
- jest w stanie rozwiązać samodzielnie typowe zadania  
- praca ćwiczeniowa wykonana jest z niewielkimi błędami, ale przedstawia typowe 

przykłady o niewielkim stopniu trudności  
- brak systematyczności  

4.Ocena dobra:  
- wypowiedzi ucznia są samodzielne, zawierają większość wymaganych treści, 

używana jest fachowa terminologia  
- uczeń potrafi zastosować zdobyte wiadomości w praktyce, realizując zadania 

o większym stopniu skomplikowania  
- forma i treść prac ćwiczeniowych wskazują na dobre opanowanie wiadomości 

i umiejętności potrzebnych do ich wykonania  
- właściwie organizuje pracę, sporadyczne przypadki niesystematyczności  

5.Ocena bardzo dobra:  
- materiał programowy uczeń opanował w całości  
- odpowiedzi są wyczerpujące i świadczą o zrozumieniu związków między faktami  
- uczeń rozwiązuje zadania o dużym stopniu skomplikowania  
- treść i forma prac ćwiczeniowych nie budzą zastrzeżeń i wskazują na bardzo dobre 

opanowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do ich wykonania  
- uczeń systematycznie pracuje i starannie prowadzi dokumentację 

6.Ocena celująca:  
- uczeń zaliczył wszystkie sprawdziany na ocenę co najmniej bardzo dobrą;   



- w działaniach ucznia widać szczególne zainteresowanie przedmiotem  
- do tworzenia prac ćwiczeniowych podchodzi w sposób twórczy 
- forma i treść prac ćwiczeniowych są oryginalne i wskazują na wiedzę 

pozapodręcznikową 
- staranna dokumentacja i stała systematyczność 

 
 
III INDYWIDUALIZACJA OCENIANIA 
Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie biorąc pod uwagę jego predyspozycje i 
uzdolnienia oraz z uwzględnieniem ewentualnych dysfunkcji. Przy ocenie uczniów, którzy 
mają opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej stosuje się 
odpowiednie metody. 
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