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I. Język polski 

Katarzyna Więcek 

 

 

Podstawa prawna 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ; 

2. Statut Szkoły Podstawowej w Rzeplinie; 

3. Marlena Derlukiewicz, NOWE Słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w 

klasach IV - VIII szkoły podstawowej 

1. Przedmiotem oceniania na zajęciach języka polskiego są: 

- wiedza (wiadomości, rozumienie), 

- umiejętności, 

- wkład pracy ucznia (aktywność na lekcjach, systematyczność, pilność, umiejętność współdziałania, 

pracy w grupie, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, przygotowania do lekcji). 

2. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen (wg Statutu Szkoły). Ponadto znakiem plus (+) 

lub  minus  (-) oceniane mogą być: nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich 

brak oraz cząstkowe odpowiedzi . 

Pięć plusów to ocena  bardzo dobra (5); pięć minusów – ocena niedostateczna (1). 

3. Ocena  może być opatrzona ustnym lub pisemnym komentarzem nauczyciela. 

4. Kontroli i ocenie podlegają: 

- mówienie – wypowiedzi ustne na zadany temat zachowaniem zasad poprawności stylistycznej i 

językowej; kilkuzdaniowe odpowiedzi, dialog, opowiadanie, recytacje, prezentacja przygotowanych 

prac i pomysłów, głos w dyskusji; 

- czytanie – głośne czytanie tekstów literackich, czytanie ciche, rozumienie sensu tekstu na poziomie 

semantycznym oraz krytyczno-twórczym (test z czytania ze zrozumieniem, odpowiedzi na pytanie do 

tekstu); 

- słuchanie – odbiór tekstu artystycznego i nazywanie jego przenośnych znaczeń; stosowanie się do 

poleceń; instrukcji w celu samodzielnego lub zespołowego wykonania zadania; 

- pisanie – prace pisemne domowe i klasowe, redagowanie tekstów użytkowych i form literackich 

wypowiedzi, krótkie pisemne wypowiedzi na temat-ćwiczenia, testy; poprawność ortograficzna i 

interpunkcyjna, estetyka zapisu; 

- odbiór tekstów kultury – znajomość lektur i innych tekstów kultury (filmów, spektakli) 

wyznaczonych przez nauczyciela do realizacji w bieżącym roku szkolnym; 
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- nauka o języku – wiadomości ich stosowanie w zakresie słownictwa, słowotwórstwa, składni, fleksji 

i fonetyki-testy, sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia w klasie i w domu; 

- niewerbalne wytwory pracy – projekt, album, prospekt, plakat, ilustracje, scenografia, portret 

bohatera, itp. 

- udział w konkursach przedmiotowych. 

5. Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu semestru usprawiedliwić nieprzygotowanie do lekcji, z 

wyłączeniem prac długoterminowych i zapowiedzianych sprawdzianów. Nauczyciel odnotowuje ten 

fakt w dzienniku. 

6. W ciągu semestru przewidziane są następujące formy kontroli umiejętności uczniów: 

a) diagnozy - obejmują duże partie materiału; 

b) sprawdziany - obejmują materiał z kilku lekcji (na zakończenie działu) oraz wiadomości i 

umiejętności konieczne w całym cyklu kształcenia; 

Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje zakres 

sprawdzanej wiedzy i umiejętności. O wynikach sprawdzianów informuje uczniów w ciągu dwóch 

tygodni od daty ich napisania. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu i 

możliwość poprawienia uzyskanych ze sprawdzianu ocen: dst, dop. 

c) kartkówki - kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatnich lekcji (1-3) lub pracy 

domowej; 

Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Nauczyciel informuje uczniów o ich wynikach w ciągu 

tygodnia od daty napisania. 

d) prace klasowe– przeprowadzone na jednej godzinie lekcyjnej, obejmują prace twórcze uczniów 

sprawdzają stopień opanowania poznanych form wypowiedzi pisemnych 

Uczniowie otrzymują kilka tematów do wyboru–piszą na jeden wybrany temat.  

Praca powinna zawierać recenzję tłumaczącą ocenę i podkreślającą zalety pracy oraz informację o 

elementach, które należy poprawić lub nad którymi jeszcze trzeba popracować. Prace klasowe 

sprawdzane są w ciągu 2 tygodni 

e) dyktanda–przeprowadza się po wprowadzeniu i utrwaleniu określonych zasad ortograficznych i 

interpunkcyjnych (2-3 dyktanda w semestrze). 

Dyktanda sprawdzane będą w ciągu 2 tygodni.Każde dyktando sprawdza stopień opanowania 

pewnych zasad ortograficznych. 

f) prace domowe–kontrolowane na bieżąco. Brak pracy domowej zaznaczany jest minusem.  

Uczeń może mieć trzy minusy–za czwartym minusem otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli uczeń nie 

odrobi pracy domowej zadanej na dłuższy czas, wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną. Prace 

domowe mogą być pisemne, ustne lub mogą polegać na przygotowaniu określonych materiałów 

potrzebnych na lekcję. 

g) aktywność na lekcji–uczniowie za aktywność na lekcji będą otrzymywać plusy, 5= stopień bardzo 

dobry 
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h) recytacja–uczniowie przygotowują recytację fragmentów prozy lub utworu poetyckiego (w 

zależności od wymagań w danej klasie). Co najmniej jedna recytacja w ciągu semestru. 

Kryteria oceny recytacji: 

1. Zgodność z tekstem 

2. Płynność recytacji ( bez poprawek, czekania na podpowiedź) 

3. Przestrzeganie znaków przestankowych 

4. Dostosowanie tempa recytacji i barwy głosu do treści oraz nastroju wybranego fragmentu 

5. Gesty i mimika. 

Pierwszy warunek–dopuszczający 

Pierwszy i drugi warunek–dostateczny 

Pierwszy, drugi i trzeci warunek–dobry 

Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty warunek–bardzo dobry 

Wszystkie warunki–celujący 

i) test ze znajomości lektur – bada znajomość lektury i przeprowadzany będzie przed jej omawianiem. 

7. Przy ocenianiu semestralnym i rocznym stosuje się następujące zasady: 

- Podstawą wystawiania oceny są: sprawdziany, testy, wypracowania klasowe oraz odpowiedzi ustne, 

prace domowe, recytacja, testy z lektur i inne formy aktywności ucznia. 

- Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej tylko o jeden stopień i tylko 

w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, 

o którą się ubiega, lub od niej wyższa. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana 

reguluje Statut Szkoły (§ 138. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z 

zajęć edukacyjnych) 

- Uczeń może również ubiegać  się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej w chwili  gdy na 

zajęciach dodatkowych (prowadzonych przez nauczyciela) wykaże znajomość pięciu dodatkowych 

lektur ustalonych wcześniej z nauczycielem . 

8. Przedmiotowy system oceniania uwzględnia pisemne opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej i zakłada dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 

Uczeń z  dysleksją: 

- posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej, przy czym o ocenie decyduje treść 

 i zawartość merytoryczna, a nie sposób zapisu i poprawność ortograficzna; 

poprawności językowej z pominięciem poprawności ortograficznej.; 

- uczestniczy w dyktandach i ćwiczeniach sprawdzających poziom opanowania ortografii, 
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 ale błędy zaznaczone przez nauczyciela stanowią podstawę do dalszych ćwiczeń; niezadowalająca 

ucznia ocena nie jest wpisywana do dziennika; 

- podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek czas pracy ucznia jest wydłużony; 

- wykonuje wszystkie zadania domowe i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz 

dodatkowy zeszyt do ćwiczeń w pisaniu; zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych 

przez siebie błędów zgodnie ze wskazówkami nauczyciela (korzysta ze Słowniczka ortograficznego); 

- może zapoznać się z wersją audio omawianej lektury (po uzgodnieniu z nauczycielem); 

 - sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie opanowanej wiedzy,  

 - na lekcjach nie jest sprawdzana technika czytania nowego tekstu; wybrane fragmenty dłuższych 

tekstów uczeń  opracowuje w domu i na nich sprawdzana jest technika czytania; 

- jeżeli zdarzy się, że praca ucznia jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po odczytaniu teksu 

 przez autora. 

Uczeń z dysortografią: 

- posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej, przy czym o ocenie decyduje treść i 

zawartość merytoryczna, a nie sposób zapisu i poprawność ortograficzna; 

-  uczestniczy w dyktandach i ćwiczeniach sprawdzających poziom opanowania ortografii, ale błędy 

zaznaczone przez nauczyciela stanowią podstawę do dalszych ćwiczeń; niezadowalająca ucznia ocena 

nie jest wpisywana do dziennika; 

-  wykonuje wszystkie zadania domowe i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz 

dodatkowy zeszyt do ćwiczeń w pisaniu; zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych 

przez siebie błędów zgodnie ze wskazówkami nauczyciela (korzysta ze Słowniczka ortograficznego); 

- sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie opanowanej wiedzy, poprawności językowej  

z pominięciem poprawności ortograficznej. 

Uczeń z dysgrafią: 

 - w niektórych przypadkach może  pisać na komputerze (zwłaszcza obszerne prace , np. 

wypracowania, referaty); 

- nieoceniana jest estetyka pisma, np. w zeszytach; jeśli pismo jest trudne do odczytania, można 

zamienić pracę pisemną na wypowiedź ustną. 
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II. Język angielski 

Joanna Bochenek 

 

 

Zasady ogólne 

1. PZO został opracowany na podstawie WZO SP w Orzeszkowie .  

2. Wszystkie kwestie nieujęte w PZO są zawarte w WZO  

3. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają zapoznani z PZO. 

4. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

5. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, posiadania podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń oraz przyborów szkolnych. 

6. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne dla ucznia, rodzica, opiekuna. 

7. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań do zajęć w semestrze. Trzecie i każde 

kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Bezpośrednio po wejściu do klasy 

uczeń zajmuje miejsce i podnosi rękę w celu zgłoszenia nieprzygotowania. Nieprzygotowanie 

nie obejmuje zapowiedzianych prac pisemnych i ustnych. 

8. Uczeń, który unika pisania pracy klasowej, nie przychodzi w określone dni lub mimo obecności 

w szkole odmawia napisania tej pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9. W przypadku gdy uczeń przeszkadza innym uczniom w pisaniu pracy pisemnej lub ''ściąga'' 

może otrzymać ocenę niższą (gdy praca jest napisana na ocenę niedostateczną, uczeń 

otrzymuje dodatkową ocenę niedostateczną). 

10. Brak lub odpisywanie zadań domowych,  plagiatów z Internetu lub innych źródeł skutkuje 

oceną niedostateczną. 

11. Prace pisemne napisane nieczytelne skutkują oceną niedostateczną, chyba że uczeń posiada 

orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysfunkcjach. 

12. Uczeń, mający orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oceniany jest zgodnie z 

zaleceniami specjalistów. 

13. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań klasowych, poprzez e-

dziennik, a także w czasie konsultacji indywidualnych. 

14. Rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych swoich dzieci w obecności nauczyciela. 

Kartkówki i inne prace pisemne są oddawane na bieżąco uczniom do domu. 

I. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie wynikowym nauczyciela dotyczące 

czterech podstawowych sprawności: 
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• mówienia 

• słuchania 

• czytania 

• pisania 

Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na początku roku szkolnego. 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

• prace klasowe po zakończeniu działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze) 

• kartkówki 

• wypowiedzi ustne, pisemne (dialogi lub monologi na dany temat, przygotowane w domu lub 

na lekcji) 

• prace domowe 

• estetyka zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń 

• przygotowanie materiałów pomocniczych 

• prace projektowe - prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany temat 

• praca na lekcji 

• udział w konkursach. 

III. Ocenie w danym okresie roku szkolnego podlegają umiejętności i wiadomości ucznia 

zaprezentowane poprzez: 

• co najmniej jedną odpowiedź ustną 

• co najmniej jedną pracę pisemną domową (wypracowanie) 

• rozwiązanie zadań zawartych w pracach kontrolnych - sprawdzianach, zapowiadanych przez 

nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem 

• rozwiązanie zadań zawartych w zapowiadanych oraz niezapowiadanych kartkówkach 

• sporządzanie notatek w zeszycie przedmiotowym 

• aktywny udział w zajęciach lekcyjnych 

 Prace pisemne mogą występować w następującej formie: 

• kartkówka – dotycząca 3 ostatnich lekcji, może być nie zapowiadana, czas trwania do 

15 min,  

• kartkówka – dotycząca więcej niż 3 ostatnich lekcji, musi być zapowiedziana, czas 

trwania do 20 min., 

sprawdzian – obejmuje 1 lub 2 działy, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, 

poprzedzony wpisem ołówkiem w dzienniku, lekcją powtórzeniową, czas trwania do 45 min. 
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IV. W jaki sposób oceniamy – skala ocen 

1. Dwa razy  w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych 

konsekwencji, nie podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował 

sprawdzian. 

2. Uczeń nie ponosi również żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które nastąpiło 

z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica. 

3. Cyfrowo - w skali od l do 6 oceniane są odpowiedzi ustne, pisemne i prace praktyczne. 

4. Plusem lub minusem - oceniana będzie aktywność na lekcji, praca w grupach, pomysłowość. 

Aktywność ucznia oceniana będzie na bieżąco, w trakcie poszczególnych lekcji. 

"+" (plus) zostanie wpisany uczniowi, który: udziela poprawnej odpowiedzi z zakresu 

podstaw programowych potrzebnych do realizacji nowego tematu, wykazuje pozytywną aktywność 

na lekcji (zainteresowanie i czynny udział związany z realizacją tematu lekcji). 

Suma 3 znaków "+" daje ocenę 5 (bdb). 

"-" (minus) zostanie wpisany uczniowi, który: nie potrafi dać poprawnej odpowiedzi z 

zakresu podstaw programowych potrzebnych do realizacji nowego tematu, wykazuje źle 

ukierunkowaną aktywność na lekcji, nie dysponuje zeszytem przedmiotowym lub/i zeszytem ćwiczeń 

bez uprzedniego usprawiedliwienia. Konsekwencją braku zeszytu przez 3 kolejne lekcje jest ocena 

niedostateczna. 

Suma 3 znaków "-" daje ocenę 1 (ndst). 

5. Punktowo - w przeliczeniu na oceny cyfrowe: 

100% -   (jeśli jest zadanie dodatkowe również poprawne wykonanie tego zadania, 

przynajmniej w 75%) - 6 (cel) 

• 99 % - 90 % - 5 (bdb) 

• 89% - 70% - 4 (db) 

• 69 % - 50% - 3 (dst) 

• 49% - 30 % - 2 (dop) 

• mniej niż 30 % - 1 (ndst) 

Punktowo oceniane będą prace pisemne (sprawdziany). Jeżeli uczeń spełni wymagania na ocenę 5 

(bdb) i rozwiąże zadania dodatkowe, może otrzymać ocenę celującą (6). 

Ocena semestralna i roczna. 

Ocena semestralna i końcowa roczna jest wynikową ocen cząstkowych, przy czym decydujące są 

oceny z prac klasowych. (Ocena semestralna i końcowa roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych.) 
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał oceny celujące cząstkowe oraz brał udział i osiągał 

sukcesy w konkursach i olimpiadach językowych. 

 

Kryteria ocen: 

 

Ocena celujący: 100% (jeśli jest zadanie dodatkowe również poprawne wykonanie tego 

zadania, przynajmniej w 75%) 

Wyniki testów i sprawdzianów: 100% (jeśli jest zadanie dodatkowe również poprawne wykonanie 

tego zadania, przynajmniej w 75%) 

Oceną celującą nagradzany jest uczeń szczególnie wyróżniający się nie tylko umiejętnościami 

językowymi, ale także zaangażowaniem w naukę. 

Sprawności językowe: 

SŁUCHANIE: całkowicie rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów, bez problemu rozróżnia 

informacje istotne od nieistotnych, rozróżnia z łatwością wszystkie dźwięki, zawsze rozpoznaje 

intencje mówiącego, rozumie wszystkie polecenia ustne. 

MÓWIENIE: odpowiada postawionemu zadaniu, znakomicie radzi sobie z inicjowaniem i 

zakończeniem rozmowy, językowy aspekt wypowiedzi dostosowany jest do rodzaju zadania, bogate 

słownictwo, bezbłędne używanie konstrukcji gramatycznych. 

CZYTANIE: sprawnie operuje informacjami, potrafi bezbłędnie interpretować tekst na poziomie 

informacji i języka, czyta płynnie, w naturalnym tempie. 

PISANIE: pisze czytelnie, poprawnie, estetycznie i zgodnie z tematem i poleceniem. 

INNE: jest zawsze przygotowany do zajęć, przygotowuje dodatkowe materiały do lekcji, wykonuje 

projekty indywidualnie i zadania dodatkowe, pracuje samodzielnie, w parach i grupach. Uczeń poza 

wiedzą podstawową posiada wiadomości ponad program nauczania na poziomie danej klasy, bierze 

udział w konkursach językowych. 

 

Ocena bardzo dobry: 

Wyniki testów i sprawdzianów: 91-90% 

Sprawności językowe: 

SŁUCHANIE: zawsze rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, bez większych 

problemów rozróżnia informacje istotne od nieistotnych, potrafi przekształcić informację słyszaną w 

formę pisemną, rozróżnia wszystkie dźwięki, zawsze rozpoznaje intencje mówiącego, rozumie 

wszystkie polecenia ustne. 
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MÓWIENIE: potrafi przekazać usłyszane i przeczytane informacje, mówi spójnie, dysponuje dużym 

zasobem słownictwa, zawsze można go zrozumieć bez trudności. 

CZYTANIE: rozumie polecenia pisemne i ogólny sens tekstów, wyodrębnia z tekstu żądane 

informacje, czyta płynnie, zawsze rozumie polecenia pisemne. 

PISANIE: umie pisać pełnymi zdaniami z użyciem poznanych struktur i słownictwa. 

INNE: jest zawsze przygotowany do zajęć, pracuje aktywnie na lekcji. 

 

Ocena dobry: 

Wyniki testów i sprawdzianów: 89% - 70% 

Sprawności językowe: 

SŁUCHANIE: zazwyczaj rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, bez większych 

problemów rozróżnia większość informacji istotnych, niekiedy ma problemy z wyróżnianiem 

informacji nieistotnych, zazwyczaj potrafi przekształcić informację słyszaną w formę pisemną, 

rozróżnia wszystkie dźwięki, rozpoznaje intencje mówiącego, rozumie polecenia ustne, czasami prosi 

o ponowne powtórzenie. 

MÓWIENIE: przeważnie potrafi przekazać usłyszane i przeczytane informacje, mówi spójnie, ale nie 

zawsze płynnie, dysponuje dość dużym zasobem słownictwa, w większości przypadków można go 

zrozumieć bez trudności, niekiedy popełnia błędy. 

CZYTANIE: rozumie polecenia pisemne i ogólny sens krótkiego przekazu pisemnego, rozumie 

polecenia pisemne, wyodrębnia z tekstu żądane informacje, czyta dość płynnie. 

PISANIE: próbuje pisać pełnymi zdaniami z użyciem poznanych struktur i słownictwa, niekiedy myli 

zakres ich użycia, popełnia nieliczne błędy w pisowni. 

INNE: zdarza mu się nie przygotować do zajęć, ale uzupełnia braki. Stara się brać udział w 

 lekcji. 

 

Ocena dostateczny: 

Wyniki testów i sprawdzianów: 69%-50% 

Sprawności językowe: 

SŁUCHANIE: zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów, rozumie część informacji 

istotnych, ma problemy z wyróżnianiem informacji nieistotnych, zazwyczaj potrafi przekształcić 

informację słyszaną w formę pisemną, rozróżnia większość dźwięków, czasami rozpoznaje intencje i 

uczucia mówiącego, rozumie zazwyczaj polecenia  ustne,  czasami prosi o ponowne powtórzenie i 

potrzebuje podpowiedzi. 
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MÓWIENIE: czasami potrafi przekazać usłyszane i przeczytane informacje, mówi spójnie, ale z 

wyraźnym brakiem płynności, dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa, w większości 

przypadków można go zrozumieć, ale z trudnością, popełnia błędy. 

CZYTANIE: rozumie ogólny sens krótkiego przekazu pisemnego, ma trudności ze zrozumieniem 

polecenia pisemnego i wyodrębnienia z tekstu żądanych informacji, brak płynności w czytaniu. 

PISANIE: ma trudności w pisaniu zadań zawierających pełne zdania z użyciem poznanych struktur i 

słownictwa, na ogół myli zakres ich użycia, popełnia liczne błędy w pisowni, z trudnością można go 

rozczytać. 

INNE: zdarza mu się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków, ma problemy ze zrozumieniem 

polecenia nauczyciela. 

 

Ocena dopuszczający: 

Wyniki testów i sprawdzianów: 49%-30% 

Sprawności językowe: 

SŁUCHANIE: czasami rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów, rozumie kilka informacji 

istotnych, ma duże problemy z wyróżnianiem informacji nieistotnych, sprawia mu problem 

przekształcanie informacji słyszanej w formę pisemną, rozróżnia niektóre dźwięki, często prosi o 

ponowne powtórzenie i potrzebuje podpowiedzi. 

MÓWIENIE: z trudnością przekazuje usłyszane i przeczytane informacje, mówi niespójnie,  z 

wyraźnym brakiem płynności, dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa, popełnia  wiele 

błędów, nie zabiera głosu lub w większości przypadków nie można go zrozumieć. 

CZYTANIE: rozumie ogólny sens krótkiego przekazu pisemnego, ma trudności ze zrozumieniem 

polecenia pisemnego i wyodrębnieniem z tekstu żądanych informacji, zazwyczaj nie rozumie 

ogólnego sensu dłuższego tekstu pisanego dostosowanego do jego poziomu, wymaga wielu pytań 

naprowadzających ze strony nauczyciela, ma duże problemy z czytaniem. 

PISANIE: ma duże trudności w pisaniu zadań zawierających pełne zdania z użyciem poznanych 

struktur i słownictwa, w większości przypadków myli zakres ich użycia i tekst jest zorganizowany 

niespójnie, pisze teksty bardzo krótkie, popełnia liczne błędy w pisowni, z trudnością można go 

rozczytać. 

INNE: często zdarza mu się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków, ma problemy ze 

zrozumieniem polecenia nauczyciela, wkłada niewielki wysiłek w doskonalenie umiejętności 

językowych. 
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Ocena niedostateczny: 

Wyniki testów i sprawdzianów: 0%-29% 

Sprawności językowe: 

SŁUCHANIE: często nie rozumie ogólnego sensu prostych tekstów i rozmów, rozumie bardzo mało 

informacji istotnych, ma duże problemy z wyróżnianiem informacji nieistotnych, sprawia mu problem 

przekształcanie informacji słyszanej w formę pisemną,  rozróżnia nieliczne dźwięki, często prosi o 

ponowne powtórzenie i potrzebuje podpowiedzi. 

MÓWIENIE: z trudnością przekazuje usłyszane i przeczytane informacje, mówi niespójnie,  z 

wyraźnym brakiem płynności, dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa, popełnia wiele 

błędów, nie zabiera głosu, nie można go zrozumieć. 

CZYTANIE: często nie rozumie ogólnego sensu krótkiego przekazu pisemnego, ma trudności ze 

zrozumieniem polecenia pisemnego i wyodrębnieniem z tekstu żądanych informacji, zazwyczaj nie 

rozumie ogólnego sensu dłuższego tekstu pisanego  dostosowanego do jego poziomu, wymaga 

wielu pytań naprowadzających ze strony nauczyciela, ma duże problemy z czytaniem, popełnia wiele 

błędów. 

PISANIE: ma duże trudności w pisaniu zadań zawierających pełne zdania z użyciem znanych struktur 

i słownictwa, w większości przypadków myli zakres ich użycia i tekst  jest zorganizowany 

niespójnie, pisze teksty bardzo krótkie, popełnia liczne błędy lub rezygnuje z ich pisania, nie można 

go rozczytać. 

INNE: często zdarza mu się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków, ma problemy ze 

zrozumieniem polecenia nauczyciela, nie wkłada wysiłku w doskonalenie. 

 

VI. Warunki poprawy ocen cząstkowych: 

• otrzymane w ciągu okresu oceny niedostateczne uczeń ma prawo poprawić w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem 

• uczeń może na własną prośbę poprawiać również oceny pozytywne 

• termin poprawy oceny to dwa tygodnie. 

W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr roku szkolnego: 

• uczeń ma obowiązek zaliczyć wymagane wiadomości i umiejętności z pierwszego 

semestru do końca lutego bieżącego roku szkolnego 

• termin poprawy uczeń ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem. 

VII. Poprawa oceny ze sprawdzianu. 

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, uczeń ma obowiązek poprawić sprawdzian. 
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Pisemną poprawę organizuje nauczyciel w terminie 2 tygodni od daty sprawdzianu. 

Uczniowie, którzy chcą poprawić ocenę ze sprawdzianu na lepszą od uzyskanej, mogą to zrobić jeden 

raz w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. 

 

VIII. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach w nauce. 

Szczegółowe wymagania z przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są uczniom 

przedstawiane na bieżąco na lekcjach. Każda ocena jest jawna i uzasadniana. 

Oceny zdobywane przez uczniów są odnotowywane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym. 

Prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela i  dostępne do ewentualnego wglądu przez 

rodziców do końca roku szkolnego. 

Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami w czasie konsultacji. 

O przewidywanej ocenie semestralnej (rocznej) uczeń zostaje poinformowany na tydzień przed 

wystawieniem stopnia. 

O grożącej ocenie niedostatecznej rodzice zostają poinformowani na miesiąc przed konferencją 

klasyfikacyjną 

 

IX. Przewidywane sposoby monitorowania postępów w nauce, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 

w przypadku nauczania zdalnego: 

• Obserwacja aktywności ucznia na platformie, stopień poprawności wykonywanych ćwiczeń, 

prac pisemnych, testów, projektów i zadań, quizów. 

  

Formy i sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach: 

• podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu  poprzez e-mail, e-dziennik, 

komunikatory społeczne, szkolną  platformie, informację zwrotną, komentarze   do 

wykonanych prac. 

 Nauczyciel wyznacza zadania obowiązkowe, ale także w celu kształtowania poczucia 

odpowiedzialności za własną naukę pozwala uczniom wybrać zadania, które chcą wykonać. 

Podczas nauczania zdalnego nauczyciel szczególnie wykorzystuje zasady oceniania 

kształtującego. Uczniowie mogą  wybrać, którymi efektami swojej pracy chcieliby się 

podzielić i tym samym przesłać je do oceny. 
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III. Język niemiecki klasy II- IV 

Ewelina Skoczyńska 

 
 

 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programu nauczania oraz formułowaniu oceny. 

W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka niemieckiego są oceną opisową. 

Oceny bieżące są ocenami wyrażonymi w skali punktowej od 1 do 6. Podczas lekcji języka 

niemieckiego nauczyciel ocenia na bieżąco i podsumowuje w ocenie śródrocznej i rocznej następujące 

umiejętności ucznia: 

•rozumienie ze słuchu 

•reagowanie 

•mówienie 

•aktywność na lekcji 

•czytanie 

•umiejętność pracy w zespole 

•pisanie 

•samodzielność, pracowitość, obowiązkowość 

•przestrzeganie ustalonych zasad. 

Ocena bieżąca: Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel systematycznie ocenia aktywności i 

osiągnięcia edukacyjne ucznia. Oceny wpisywane są w dzienniku lekcyjnym, a ponadto w zeszycie 

ćwiczeń lub w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie informacyjnym. Oceny bieżące ustala się w 

stopniach wg skali punktowej: 

- celujący (cel) - 6 

- bardzo dobry ( bdb) -5 

- dobry (db) -4 

- dostateczny (dst) -3 

- dopuszczający (dp) -2 

- niedostateczny (ndst) -1 

Nauczyciel wyraża ocenę bieżącą w skali punktowej w formie cyfr 1,2,3,4,5,6 zawsze z przewagą 

komentarza słownego lub jako krótkie sformułowanie np: 

6 -celująco -Wspaniale! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. 

Należą Ci się  gratulacje! 

5 –bardzo dobrze -Znakomicie pracujesz! Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj! 

4 -dobrze -Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane 

prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki 

3 –dostatecznie –Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc 

nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca więcej wysiłku z twojej strony. 

2 -dopuszczająco –Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż więcej wysiłku, bądź 

aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. Uważnie słuchaj wskazówek nauczyciela. 

1 -niedostatecznie –Musisz jeszcze popracować! Pokonasz to, jeśli zaczniesz pracować 

systematycznie. Skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. Uważnie słuchaj wskazówek 

nauczyciela. 

Ocena śródroczna lub roczna:Ocena śródroczna lub roczna jest oceną opisową. Nauczyciel wyraża 

ocenę śródroczną i roczną ucznia, opisując, w jaki sposób uczeń opanował umiejętności z języka 

niemieckiego. 
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OCENA OPISOWA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

 Poziom wysoki 

 

Poziom 

podstawowy 

Poziom 

minimalny 

Poziom niewystarczający 

Klasa 1 Opanował 

wprowadzone 

słownictwo z języka 

niemieckiego 

 

Rozumie 

podstawowe zwroty 

w języku niemieckim 

 

Reaguje na 

podstawowe 

zwroty w języku 

niemieckim 

 

Nie zapamiętuje 

podstawowych słów w 

języku niemieckim 

 

Klasa 2 Posługuje się 

wprowadzonym 

słownictwem z 

języka niemieckiego 

Opanował 

wprowadzone 

słownictwo z języka 

niemieckiego 

 

Opanował 

podstawowe 

zwroty z języka 

niemieckiego 

 

Nie opanował 

podstawowego słownictwa 

w języku niemieckim 

 

Klasa 3 Umiejętnie posługuje 

się wprowadzonym 

słownictwem z 

języka niemieckiego 

 

Opanował 

wprowadzone 

słownictwo z języka 

niemieckiego 

 

Opanował 

podstawowe 

zwroty z języka 

niemieckiego 

 

Nie opanował 

podstawowego słownictwa 

w języku niemieckim 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE II 

 

Jeśli uczeń CELUJĄCO opanował umiejętności z języka niemieckiego oznacza to, że: 

•zawsze jest przygotowany do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe 

•wykazuje bardzo dużą aktywność na zajęciach 

•bardzo chętnie bierze udział w grach i zabawach językowych 

•uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela, rozumie je 

•wykorzystuje kontekst do zrozumienia wypowiedzi 

•wzorowo zna teksty piosenek i wierszyków, śpiewa je i recytuje 

•rozumie polecenia nauczyciela, wykonuje je 

•wypowiada się zdaniami, tworzy samodzielne wypowiedzi na podstawie poznanych wzorów w 

trakcie nauki 

•posiada bogaty zasób słownictwa, stosuje go 

•potrafi odegrać scenkę sytuacyjną 

•potrafi bezbłędnie przeczytać tekst omówiony na lekcji 

•prowadzi wzorowo zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy 

•bezbłędnie wykonuje zadania domowe 

•potrafi właściwie zapisać poznane zwroty i wyrażenia rozróżniając zapis graficzny od fonetycznego 

•tworzy samodzielnie krótkie wypowiedzi pisemne 
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•bardzo chętnie współpracuje z rówieśnikami podczas ćwiczeń, pomaga im 

•zawsze przestrzega ustalonych zasad 

Jeśli uczeń BARDZO DOBRZE opanował umiejętności z języka niemieckiego oznacza to, że: 

•zawsze jest przygotowany do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe 

•wykazuje dużą aktywność na zajęciach 

•chętnie bierze udział w grach i zabawach językowych 

•uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela, rozumie je 

•wykorzystuje kontekst do zrozumienia wypowiedzi 

•bardzo dobrze zna teksty piosenek i wierszyków, śpiewa je i recytuje 

•posiada bogaty zasób słownictwa, stosuje go 

•umie zadać pytanie i odpowiedzieć na postawione pytania z zakresu materiału opracowanego na 

lekcji 

•reaguje na proste polecenia, wykonuje polecenia 

•potrafi odegrać krótką scenkę 

•prowadzi systematycznie zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, pisze starannie 

•potrafi samodzielnie przeczytać poznane słowa i zwroty 

•potrafi samodzielnie zapisać krótkie wypowiedzi na podstawie wzoru 

•rozróżnia zapis graficzny od fonetycznego 

•solidnie wykonuje zadania domowe 

•chętnie współpracuje z rówieśnikami podczas ćwiczeń, pomaga im 

•zawsze przestrzega ustalonych zasad 

Jeśli uczeń DOBRZE opanował umiejętności z języka niemieckiego oznacza to, że: 

•wykazuje aktywność na lekcji 

•bierze udział w grach i zabawach językowych 

•stara się uważnie słuchać nauczyciela i kolegów •zna podstawowe słownictwo poznane na lekcji 

•odpowiada na pytania pojedynczymi wyrazami lub reaguje na nie 

•przeważnie właściwie reaguje na proste polecenia, wykonuje polecenia 

•na ogół potrafi odegrać krótką scenkę z pomocą nauczyciela 

•prowadzi systematycznie zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy 

•potrafi przeczytać poznane słowa wspomagając się czasem z ilustracją/ obrazkiem 

•rozróżnia zapis graficzny od fonetycznego 

•zapisuje poznane wyrazy, korzystając często z podręcznika, czasem popełnia błędy w ich zapisie 

•wykonuje zadania domowe, ale zdarzają się ich braki 

•zgodnie współpracuje z rówieśnikami podczas ćwiczeń 

•przestrzega ustalonych zasad 

Jeśli uczeń DOSTATECZNIE opanował umiejętności z języka niemieckiego oznacza to, że: 

•czasem wykazuje aktywność na lekcji 

 •bierze czasem udział w grach i zabawach językowych 

•stara się powtarzać słowa, zwroty z klasą za nauczycielem, stara się wspólnie śpiewać piosenki i 

recytować wierszyki 

•reaguje na proste polecenia obserwując kolegów   

•zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy prowadzi systematycznie 

•pisze wyrazy, zdania odwzorowując je z tablicy lub podręcznika 

•czyta proste wyrazy wspomagając się obrazkiem/ilustracją 

•rzadko wykonuje zadania domowe 

•stara się współpracować z rówieśnikami w trakcie ćwiczeń 

•ma trudności z przestrzeganiem ustalonych zasad 

Jeśli uczeń DOPUSZCZAJĄCO opanował umiejętności z języka niemieckiego oznacza to, że: 

•nie wykazuje aktywności na zajęciach 

•rzadko bierze udział w grach i zabawach językowych 
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•sporadycznie, niechętnie powtarza słówka, zwroty podczas chóralnych ćwiczeń, nie śpiewa piosenek 

•ma duże trudności w zrozumieniu prostych poleceń nauczyciela 

•znaczenie słów kojarzy z obrazkiem/ ilustracją przy pomocy nauczyciela 

•prowadzi zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy mało starannie 

•niechętnie przepisuje wyrazy z tablicy 

•ma trudności z czytaniem prostych słów i zwrotów, nawet widząc obrazek/ilustrację 

•rzadko wykonuje zadania domowe 

•często ma trudności z przestrzeganiem ustalonych zasad 

Uczeń oceniony jest niedostatecznie,jeśli nie opanował umiejętności z języka niemieckiego 

dopuszczająco. W ocenianiu uwzględniane są indywidualne możliwości ucznia, wysiłek włożony w 

wywiązywanie się z obowiązków, stan zdrowia ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, jeśli uczeń posiada opinię z PPP. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE III 

 

Jeśli uczeń CELUJĄCO 

opanował umiejętności z języka niemieckiego oznacza to, że: 

•zawsze jest przygotowany do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe 

•wykazuje bardzo dużą aktywność na zajęciach 

•bardzo chętnie bierze udział w grach i zabawach językowych 

•uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela, rozumie je 

•wykorzystuje kontekst do zrozumienia wypowiedzi 

•wzorowo zna teksty piosenek i wierszyków, śpiewa je i recytuje 

•rozumie polecenia nauczyciela, wykonuje je 

•wypowiada się zdaniami, tworzy samodzielne wypowiedzi na podstawie poznanych wzorów w 

trakcie nauki 

•z łatwością zadaje pytania i odpowiada na nie 

•posiada bogaty zasób słownictwa, stosuje go 

•z łatwością potrafi odegrać scenkę sytuacyjną 

•potrafi wykonać dialog z nauczycielem 

•potrafi bezbłędnie przeczytać tekst historyjek, bajek, opowiadań omówionych na lekcji, rozumie je 

•potrafi z łatwością znaleźć określone informacje w tekście 

•wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy 

•bezbłędnie wykonuje zadania domowe 

•potrafi z pamięci właściwie zapisać poznane zwroty i wyrażenia rozróżniając zapis graficzny od 

fonetycznego 

•tworzy samodzielnie krótkie wypowiedzi pisemne 

•bardzo chętnie współpracuje z rówieśnikami podczas ćwiczeń, pomaga im 

•zawsze przestrzega ustalonych zasad 

•wykazuje zawsze zainteresowanie nauką niemieckiego 

 

Jeśli uczeń BARDZO DOBRZE opanował umiejętności z języka niemieckiego oznacza to, że: 

•zawsze jest przygotowany do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe 

•wykazuje dużą aktywność na zajęciach 

•chętnie bierze udział w grach i zabawach językowych 

•uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela, rozumie je 

•wykorzystuje kontekst do zrozumienia wypowiedzi 

•stara się wypowiadać zdanie posiada bogaty zasób słownictwa, stosuje go 



18  
    

•umie zadać pytanie i odpowiedzieć na postawione pytania z zakresu materiału opracowanego na 

lekcji 

•reaguje na proste polecenia, wykonuje polecenia 

•potrafi odegrać krótką scenkę 

•potrafi bez trudu przeczytać tekst historyjek, bajek, opowiadań omówionych na lekcji, rozumie je 

•potrafi zazwyczaj znaleźć określone informacje w tekście 

•prowadzi systematycznie zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, pisze starannie 

•potrafi bezbłędnie przeczytać poznane słowa i zwroty 

•rozróżnia zapis graficzny od fonetycznego 

•zapisuje poznane zwroty i wyrażenia, korzystając czasem z podręcznika 

•solidnie wykonuje zadania domowe 

•chętnie współpracuje z rówieśnikami podczas ćwiczeń, pomaga im 

•zawsze przestrzega ustalonych zasad 

•zazwyczaj wykazuje zainteresowanie nauką niemieckiego 

 

Jeśli uczeń DOBRZE opanował umiejętności z języka niemieckiego oznacza to, że: 

•wykazuje aktywność na lekcji 

•bierze udział w grach i zabawach językowych 

•stara się uważnie słuchać nauczyciela i kolegów 

•zna podstawowe słownictwo poznane na lekcji 

•odpowiada na pytania pojedynczymi wyrazami lub reaguje na nie 

•przeważnie właściwie reaguje na proste polecenia, wykonuje polecenia 

•na ogół potrafi odegrać krótką scenkę z pomocą nauczyciela 

•potrafi przeczytać tekst historyjek, bajek, opowiadań omówionych na lekcji, rozumie je, czasem 

popełnia błędy czytając, 

•potrafi często znaleźć określone informacje w tekście 

•prowadzi systematycznie zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy 

•potrafi przeczytać poznane słowa wspomagając się czasem z ilustracją/ obrazkiem •rozróżnia zapis 

graficzny od fonetycznego 

•zapisuje poznane wyrazy, korzystając często z podręcznika, czasem popełnia błędy w ich zapisie 

•wykonuje zadania domowe, ale zdarzają się ich braki 

•zgodnie współpracuje z rówieśnikami podczas ćwiczeń 

•przestrzega ustalonych zasad 

•często wykazuje zainteresowanie nauką niemieckiego 

 

Jeśli uczeń DOSTATECZNIE opanował umiejętności z języka niemieckiego oznacza to, że: 

•czasem wykazuje aktywność na lekcji 

•bierze czasem udział w grach i zabawach językowych 

•powtarza słowa, zwroty z klasą za nauczycielem, stara się wspólnie śpiewać piosenki i recytować 

wierszyki 

•reaguje na proste polecenia obserwując kolegów 

•ma trudności w czytaniu i zrozumieniu tekstów historyjek, bajek, opowiadań omówionych na lekcji,    

•rzadko znajduje określone informacje w tekście 

•prowadzi systematycznie zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy 

•pisze wyrazy, zdania odwzorowując je z tablicy lub podręcznika, często popełnia błędy 

•czyta proste wyrazy wspomagając się obrazkiem/ilustracją 

•rzadko wykonuje zadania domowe 

•stara się współpracować z rówieśnikami w trakcie ćwiczeń 

•ma trudności z przestrzeganiem ustalonych zasad 

•czasem wykazuje zainteresowanie nauką niemieckiego 
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Jeśli uczeń DOPUSZCZAJĄCO opanował umiejętności z języka niemieckiego oznacza to, że: 

•nie wykazuje aktywności na zajęciach 

•rzadko bierze udział w grach i zabawach językowych 

•sporadycznie, niechętnie powtarza słówka, zwroty podczas chóralnych ćwiczeń, nie śpiewa piosenek 

•ma duże trudności w zrozumieniu prostych poleceń nauczyciela 

•znaczenie słów kojarzy z obrazkiem/ ilustracją przy pomocy nauczyciela 

•prowadzi zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy mało starannie 

•niechętnie przepisuje wyrazy z tablicy 

•ma trudności z czytaniem prostych słów i zwrotów, nawet widząc obrazek/ilustrację 

•rzadko wykonuje zadania domowe 

•często ma trudności z przestrzeganiem ustalonych zasad 

Uczeń oceniony jest niedostatecznie, jeśli nie opanował umiejętności z języka niemieckiego 

dopuszczająco. W ocenianiu uwzględniane są indywidualne możliwości ucznia, wysiłek włożony w 

wywiązywanie się z obowiązków, stan zdrowia ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, jeśli uczeń posiada opinię z PPP. 

 

 

 

 

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

z języka niemieckiego w klasie 4 

 

 

 

1. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów może przyjmować dwie formy: pisemną i ustną, dzięki 

czemu uczeń ma możliwość otrzymania pełnej i systematycznej informacji na temat przebiegu 

swojego procesu uczenia się. 

2. W ocenie różnorodnej pracy projektowej, jak: projekty językowe i realioznawcze, klasowe i 

międzyklasowe konkursy, projekty i itp. pod uwagę brane jest w znacznym stopniu zaangażowanie 

uczniów w wykonywane zadanie. 

3. Praca w grupie, w której uczeń rozwiązuje zadania, prowadzi dialogi, uczestniczy w grach i 

zabawach językowych, umożliwia dokonanie oceny. Jednocześnie praca w grupie podlega ocenie jako 

umiejętność wchodząca w skład kompetencji kluczowych, kształtuje bowiem kompetencje społeczne 

ucznia. 

4. Podczas lekcji języka niemieckiego oceniana jest również aktywność uczniów. Nauczyciel 

odnotowuje ją w dzienniku, o czym powiadamia ucznia. 

5. Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników, wpływa na 

podwyższenie oceny końcowej. 

6. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych za każdą sprawność językową: 

rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Sprawności te mogą być 

sprawdzane za pomocą następujących form: • odpowiedź ustna • zadania domowe • kartkówka z 

aktualnego materiału • praca klasowa z poszczególnych rozdziałów tematycznych. 

7. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma możliwość jej poprawy. 

8. Uczeń może być dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. W takim 

przypadku nauczyciel zobowiązany jest odnotować tę informację w dzienniku lekcji. 

9. Przy ocenie ucznia dyslektycznego lub z innymi deficytami  uwzględniane są zalecenia zawarte w 

orzeczeniu poradni psychologicznej. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

 

 

Sprawności językowe: 

 

Rozumienie ze słuchu 

 

W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 4 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na 

kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu. Sprawność ta 

jest ćwiczona za pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, do których należy: 

• określanie głównego tematu tekstu 

• zadania wielokrotnego wyboru 

• zakreślanie właściwej informacji przedstawionej w różnej formie 

• uzupełnianie luk w zdaniach lub w tekście na podstawie wysłuchanych informacji 

• przyporządkowanie ilustracji/zdjęć/imion/schematów do wysłuchanych informacji 

• ustalanie kolejności słyszanych informacji 

• przyporządkowywanie schematów wypowiedzi/dialogów do wysłuchanych tekstów 

• uzupełnianie tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu 

• przedstawianie dialogów na podstawie wysłuchanych przykładów 

• poprawianie informacji na podstawie wysłuchanych tekstów. 

 

KRYTERIA OCENY ROZUMIENIA ZE SŁUCHU 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

• spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą 

• bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu 

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

leksykalno gramatyczne. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

• bez trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim, formułowane przez różne osoby i zawierające 

znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne 

• rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje 

• sprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach 

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

reaguje. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

• w znacznym stopniu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne osoby i 

zawierające znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne 

• rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje 

• sprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach 

• rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

• rozumie dużą część prostych wypowiedzi w języku niemieckim formułowanych przez różne osoby 

i zawierających znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne 

• rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie prawidłowo na nie 

reaguje 
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• wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, 

komunikatach 

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

zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

• rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających słownictwo i struktury 

gramatyczne ujęte w programie nauczania 

• rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych oraz często reaguje na nie 

nieprawidłowo 

• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

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

nie zawsze prawidłowo na nie reaguje. 

Ocena niedostateczna 

Uczeń : 

• nie rozumie najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim 

• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych lub nie rozumie ich wcale; ma 

problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale 

• nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, 

komunikatach 

• nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela formułowanych w języku niemieckim. 

 

 

Mówienie 

 

Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta jest rozwijana w ramach następujących obszarów: 

• udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania 

• inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych 

• opowiadanie o osobach, wydarzeniach dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania 

• wyrażanie entuzjazmu, gotowości wykonania danej czynności, życzenia, porozumienia w danej 

kwestii, rozczarowania, sprzeciwu 

• formułowanie opisów 

• formułowanie wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego 

• przekazywanie informacji na podstawie różnego rodzaju tekstów i materiału obrazkowego 

• przedstawianie własnego zdania i uzasadnianie go 

• proszenie o powtórzenie/pozwolenie 

• dokonywanie wyboru• przedstawianie swoich upodobań 

• reagowanie w typowej sytuacji komunikacyjnej, określonej w programie nauczania 

• poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim. 

 

KRYTERIA OCENY MÓWIENIA 

 

Ocena celująca 

Uczeń 

• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakres programu nauczania (zakres 

leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi). 
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Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

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

popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych 

• swobodnie wyraża swoje zdanie na dany temat, używając bogatego słownictwa i poprawnych 

struktur gramatycznych 

• bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną 

• potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz 

formułować opisy ustne przewidziane w programie nauczania 

• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę, dotyczącą typowych sytuacji 

• potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

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

intonacji. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

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

językowe nie zakłócają komunikacji 

• wyraża swoje zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych struktur 

gramatycznych 

• potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz formułować 

krótkie opisy 

• inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę, dotyczącą typowych sytuacji; nieliczne błędy 

językowe nie utrudniają komunikacji 

• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

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

intonacji. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

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

używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, jednak nie zawsze poprawnych 

• potrafi wyrazić w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, choć widoczne są błędy leksykalne i 

gramatyczne 

• potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania 

• potrafi prowadzić rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej jedynie z pomocą nauczyciela i 

według schematu, jego wypowiedź jest jednak niepełna 

• przeważnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak błędy językowe 

• potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

• jego wypowiedzi zawierają błędy fonetyczne, które nie powodują jednak niezrozumienia 

wypowiedzi 

• błędy leksykalne i gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

• potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi; ma przy tym znaczne 

problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną 

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

popełniając przy tym liczne błędy językowe 

• potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania 

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

utrzymaniem i zakończeniem 

• ma problemy z poprawnym reagowaniem w typowych sytuacjach komunikacyjnych 
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• podczas formułowania wypowiedzi posługuje się schematami 

• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych 

adekwatnie do sytuacji 

• jego wypowiedzi zawierają liczne błędy fonetyczne, które często powodują niezrozumienie 

wypowiedzi 

• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację. 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

• nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi 

• nie potrafi wyrażać swoich myśli, odczuć, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt ubogiego 

zasobu leksykalno-gramatycznego 

• nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi obejmujących tematykę ujętą w programie 

nauczania 

• nie potrafi nawiązać, podtrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej 

• nie potrafi właściwie zareagować w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych, uwzględnionych w 

zakresie tematycznym 

• tworzy wypowiedź, która nie zawiera wymaganej liczby niezbędnych informacji 

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

• jego wypowiedzi zawierają znaczące błędy pod fonetyczne, leksykalne i gramatyczne, które 

uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi. 

 

Czytanie ze zrozumieniem 

 

Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących form zadań: 

• zadania wielokrotnego wyboru 

• uzupełnianie fragmentów tekstu/dialogu, luk w tekście 

• zadania typu prawda–fałsz / ja–nein 

• tworzenie odpowiedzi na list, e-mail, sms 

• dopasowanie ilustracji/informacji do tekstów 

• łączenie osoby z informacją, informacji, pytań i odpowiedzi 

• tworzenie pytań do odpowiedzi 

• formułowanie wypowiedzi ustnej / dialogów na podstawie przeczytanego tekstu/dialogu 

• przyporządkowywanie tytułów/nagłówków do tekstów 

 

KRYTERIA OCENY CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

• spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą 

• bez problemu rozumie na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo-

skutkowych teksty użytkowe i informacyjne, nawet jeśli występują w nich struktury gramatyczno-

leksykalne, wykraczające poza program nauczania. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

• bez trudu rozumie proste teksty ujęte w programie nauczania 

• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

• rozumie ogólnie większość prostych tekstów 

• potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 
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Ocena dostateczna 

Uczeń: 

• rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów 

• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

• rozumie nieliczne proste teksty 

• potrafi odnaleźć w tekście nieliczne informacje. 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

• nie rozumie prostych tekstów 

• nie potrafi odnaleźć w tekście potrzebnych informacji szczegółowych. 

 

 

Pisanie 

Na czwartym stopniu edukacji sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie następujących ćwiczeń: 

• tworzenie opisów 

• pisanie krótkich tekstów, jak: e-mail, notatka, wpis internetowy, sms 

• uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach 

• uzupełnianie elementów dialogu 

• uzupełnianie diagramów 

 

KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI PISANIA 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

• spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą 

• tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza program nauczania (zakres leksykalny, 

gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi). 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

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

poznane słowa i wyrażenia 

• bez trudu tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi 

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy bezbłędne wypowiedzi pisemne. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

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

poznanych słów i wyrażeń 

• tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując dość urozmaicone 

słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi 

• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

• tworzy wypowiedzi z niewielką liczbą błędów, jednak nie ma to wpływu na obniżenie jakości 

wypowiedzi pisemnej. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

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

zapisie poznanych słów i wyrażeń 
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• tworzy proste wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując proste 

słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi 

• 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 

Uczeń: 

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

bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń; często nie potrafi poprawnie uzupełnić 

brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

• ma znaczne problemy z tworzeniem spójnych wypowiedzi pisemnych; stosuje przy tym ubogie 

słownictwo i struktury gramatyczne 

• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący 

• tworzy wypowiedzi ze znaczną liczbą błędów, co utrudnia przekazanie informacji. 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

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

brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

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

potrafi tworzyć prostych wypowiedzi pisemnych 

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

informacji niezbędnych do przekazania wymaganych treści 

• nie umie budować poprawnych zdań 

• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym 

• nieodpowiednio dobiera słownictwo 

• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne. 
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IV. Język niemiecki 

Anna Horbińska 

 
 

 

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań 

programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach języka niemieckiego (system obowiązuje 

zarówno w czasie nauczania stacjonarnego jak i dla nauczania zdalnego, z wyjątkiem poprawiania 

ocen czas jest dłuższy i indywidualne ustalenia z nauczycielem) . 

 

1. Przy ocenie pracy ucznia bierze się pod uwagę: 

a) umiejętność mówienia, 

b) umiejętność rozumienia ze słuchu, 

c) umiejętność rozumienia tekstu czytanego, 

d) umiejętność pisania, 

e) znajomość słownictwa, 

f) znajomość gramatyki, 

g) aktywność na lekcji, 

h) wykonanie pracy domowej, 

i) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udział w zajęciach pozalekcyjnych.  

 

2. Wiedza uczniów i umiejętności sprawdzane są w następujących formach: 

 

a) odpowiedzi ustne obejmujące tematy lekcyjne z bieżącego  działu ( nauczyciel zadaje 10 pytań, 

uczeń zna sposób oceniania odp. Ustnej, uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny 

niedostatecznej z odpowiedzi w trakcie trwania semestru, termin dwa tygodnie od momentu 

wpisania oceny w dzienniku, uczeń powinien być przygotowany z bieżącego działu 

obejmującego tematy lekcyjne) 

 

b) kartkówka (odpowiedź pisemna) z ostatnich tematów lekcyjnych danego działu,  oceniane są 

maksymalnie na ocenę bdb+. 

 

c) praca ucznia na zajęciach ( aktywność, praca w zespołach), 

 

 

d) sprawdziany (prace klasowe) obejmujące zakres materiału z jednego działu. 

 

3. Wymagania wobec uczniów: 

 

a) Uczeń jest zobowiązany na bieżąco prowadzić zeszyt przedmiotowy. Notatki, w razie 

nieobecności na lekcji, należy jak najszybciej uzupełnić (w ciągu 1 dnia w razie krótkiej 

nieobecności, do 7 dni w razie dłuższej nieobecności) 

 

b) Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt estetycznie. 
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c) Brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, książki bądź zeszytu ćwiczeń, skutkuje 

wykorzystaniem kropki, którą uczeń ma jedna na semestr .Po wykorzystanej „kropce” 

otrzymuje oceną niedostateczną. 

 

 

4. Zasady przeprowadzania sprawdzianów, oceniana oraz poprawiania ocen: 

a) nauczyciel powiadamia uczniów o sprawdzianie na tydzień przed sprawdzianem, poprzedzając to 

wpisem do dziennika, 

b) sprawdziany są obowiązkowe, 

c) w sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie powinien go zaliczyć w terminie 2 tygodni 

od daty powrotu do szkoły, 

d) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie 

uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy, 

e) uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od 

daty rozdania poprawionych prac, 

f) uczeń ma prawo do informacji oraz uzasadnienia każdej otrzymanej oceny, 

g) uczeń ma prawo do obniżenia wobec niego wymagań na podstawie opinii i orzeczeń 

specjalistycznej poradni, poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub z przyczyn losowych 

5. Uczeń może zgłosić w semestrze dwa razy nieprzygotowane do zajęć (jedna „kropka” zadanie 

domowe, a druga odpowiedź ustna) 

6. Ocena ma charakter jawny. 

7. Nie ma możliwości poprawienia ocen na dwa tygodnie przed końcem semestru. 

8.Oceny cząstkowe uzyskane w pierwszym semestrze brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny 

końcowo-rocznej. 

9. Ocenę semestralną lub końcowo-roczną ustala się za pomocą średniej ważonej. 

10. Po obliczeniu średniej ważonej, oceny semestralne wystawiane są według następującego 

schematu: 

do 1,60 niedostateczny 

1.61-2,60 dopuszczający 

2.61-3.60 dostateczny 

3.61-4.60 dobry 

4.61 -bardzo dobry 

Aby uczeń otrzymał ocenę celującą (6) musi spełnić następujące kryteria (co najmniej 2 z nich): 

-uzyskać średnią ważoną co najmniej 4.90, 

-otrzymać przynajmniej 1 oceną celującą ze sprawdzianu lub testu całorocznego                                                                                       

-uzyskać tytuł laureata konkursu (80%) także w konkursie szkolnym języka obcego 
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11. Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach językowych są nagradzani ocenami. Za udział uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności, natomiast zdobywcy I, II i III miejsca ocenę celującą z 

aktywności 

12. Przy wystawianiu oceny końcowo-rocznej nauczyciel bierze pod uwagę średnią ważoną, jak 

również ma możliwość podwyższenia oceny uczniowi, który w ciągu całego roku szkolnego wykazał 

się szczególną pracą i zaangażowaniem lub obniżyć ocenę uczniowi, jeśli uważa, że miał on 

lekceważący stosunek do nauczanego przedmiotu. 
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V. Chemia 

Grażyna Studenna 

  

  

 

  

  

Ogólne zasady oceniania uczniów  

  

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.  

2. Nauczyciel:  

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;  

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć;  

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;  

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia.  

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom.  

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.  

  

Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności  

  

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, 

praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.  

  

1. Sprawdziany (prace klasowe) przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.  

• Sprawdziany planuje się na zakończenie każdego działu.  

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

• Przed każdym sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.  

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel 

zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.  

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach 

wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego.  

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
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2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.  

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 

kartkówki.  

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie 

dłuższym niż 15 minut.  

• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres sprawdzianu przeprowadzanego 

po zakończeniu  

działu i tym samym zła ocena z kartkówki może zostać poprawiona sprawdzianem.  

  

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając 

odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, • zawartość merytoryczną wypowiedzi,  

• sposób formułowania wypowiedzi.  

  

4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji.  

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej 

przez nauczyciela.  

• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami.  

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności 

wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona 

negatywnie.  

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i 

poprawność wykonania.  

  

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów 

i minusów.  

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. Pięć plusów uzyskanych przez ucznia jest 

jednoznaczne ze stopniem bardzo dobrym.  

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, 

zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji, brak pracy domowej.  

  

6. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 

Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• wartość merytoryczną,  

• dokładność wykonania polecenia, • staranność,  

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.  
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7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe 

wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy 

naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• wartość merytoryczną pracy,  

• estetykę wykonania,  

• wkład pracy ucznia,  

• sposób prezentacji, • oryginalność i pomysłowość pracy.  

  

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i 

międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO.  

  

9. Kryteria przeliczania punktów na oceny szkolne ze sprawdzianów (prac klasowych) i kartkówek: 

100% - 96%   celujący   

95% - 86%   bardzo dobry   

85% - 71%   dobry   

70% - 50%   dostateczny  

49% - 31%   dopuszczający  

30% - 0   

  

niedostateczny  

10. Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się zgodnie z zaleceniami 

opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

  

Zasady oceniania na wypadek nauczania zdalnego  

W sytuacji wprowadzenia zdalnego nauczania ocenianie uczniów będzie przebiegało wg 

poniższych zasad:   

1. Zajęcia będą odbywać się w formie online na platformie Moodle, stronie zoom.us, poprzez e-

dziennik Vulcan lub innych narzędzi ICT.  

2. Ocenianiu będą podlegać wszystkie formy aktywności wymienione w pkt. II ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywności podczas lekcji online.   

3. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w sprawdzianach, kartkówkach online na zoom.us oraz 

platformie Moodle, oddawać zadania domowe, prace dodatkowe lub udokumentowane w za 

pomocą zdjęć ćwiczenia praktyczne w formie elektronicznej na platformie Moodle.   

4. Uczniowie nieobecni podczas zajęć online mają obowiązek skontaktować się z nauczycielem w 

celu uzgodnienia  

sposobów uzupełnienia braków.   

  

Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego  

  

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz 

ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.  

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców o:  
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• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z chemii,  

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, • trybie 

odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.  

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania 

poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II 

różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.   

  

Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen  

  

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę.  

2. Oceny ze sprawdzianów poprawiane są na poprawkowych sprawdzianach lub ustnie w terminie 

tygodnia po omówieniu sprawdzianu i wystawieniu ocen.  

3. Oceny z kartkówek poprawiane są pisemnie lub ustnie w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na sprawdzianach.  

5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując tę pracę 

ponownie.  

6. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach 

wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.  

7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują 

przepisy WZO i rozporządzenia MEN.  

8. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń jest zobowiązany uzupełnić zeszyt i ćwiczenia oraz 

uzgodnić termin zaliczenia materiału z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły).  

  

  

Zasady badania wyników nauczania  

  

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.  

2. Badanie to odbywa się w dwóch etapach:  

• diagnozy wstępnej,  

• diagnozy na koniec roku szkolnego.  

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i 

roczną.  

  

Poziomy wymagań a ocena szkolna  

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), 

rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające (W).   

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym.   
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• Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą 

naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas 

lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.  

• Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo 

łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe 

kontynuowanie dalszej nauki.  

• Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i 

umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco 

trudniejszych, przydatnych na kolejnych poziomach kształcenia;   

• Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują 

wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych.  

• Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach 

trudnych,  

nietypowych, złożonych.  

  

Wymagania na poszczególne oceny szkolne:  

ocena dopuszczająca –  wymagania z poziomu K, ocena 

dostateczna  –  wymagania z poziomów K i P, ocena 

dobra  –  wymagania z poziomów: K, P i R, ocena bardzo 

dobra  –  wymagania z poziomów: K, P, R i D, ocena 

celująca  –  wymagania z poziomów: K, P, R, D i W.  
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I. Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie 7 
Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.  

 

Substancje i ich przemiany 
 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– zalicza chemię do nauk przyrodniczych 

– stosuje zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące w pracowni chemicznej 

– nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu 

laboratoryjnego oraz określa ich 

przeznaczenie 

– zna sposoby opisywania doświadczeń 

chemicznych 

– opisuje właściwości substancji będących 

głównymi składnikami produktów 

stosowanych na co dzień 

– definiuje pojęcie gęstość 

– podaje wzór na gęstość 

– przeprowadza proste obliczenia 

z wykorzystaniem pojęć masa, gęstość, 

objętość 

– wymienia jednostki gęstości 

– odróżnia właściwości fizyczne od 

chemicznych 

– definiuje pojęcie mieszanina substancji 

– opisuje cechy mieszanin jednorodnych 

i niejednorodnych 

– podaje przykłady mieszanin 

– opisuje proste metody rozdzielania 

mieszanin na składniki 

– definiuje pojęcia zjawisko fizyczne 

 i reakcja chemiczna 

– podaje przykłady zjawisk fizycznych 

i reakcji chemicznych zachodzących  

Uczeń: 
– omawia, czym zajmuje się chemia 
– wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką 
przydatną ludziom 

– wyjaśnia, czym są obserwacje, a czym 
wnioski z doświadczenia 

– przelicza jednostki (masy, objętości, 
gęstości) 

– wyjaśnia, czym ciało fizyczne różni się 
od substancji 

– opisuje właściwości substancji 
– wymienia i wyjaśnia podstawowe sposoby 
rozdzielania mieszanin na składniki 

– sporządza mieszaninę 
– dobiera metodę rozdzielania mieszaniny 

na składniki 
– opisuje i porównuje zjawisko fizyczne  

i reakcję chemiczną 
– projektuje doświadczenia ilustrujące 
zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną 

– definiuje pojęcie stopy metali 
– podaje przykłady zjawisk fizycznych 
i reakcji chemicznych zachodzących 
w otoczeniu człowieka 

– wyjaśnia potrzebę wprowadzenia symboli 
chemicznych 

– rozpoznaje pierwiastki i związki chemiczne 
– wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem, 

związkiem chemicznym i mieszaniną 

– proponuje sposoby zabezpieczenia przed 

rdzewieniem przedmiotów wykonanych  

z żelaza  

Uczeń: 

– podaje zastosowania wybranego szkła i sprzętu 

laboratoryjnego 

– identyfikuje substancje na podstawie 

podanych właściwość 

– przeprowadza obliczenia 

z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, 

objętość 

– przelicza jednostki 

– podaje sposób rozdzielenia wskazanej 

mieszaniny na składniki 

– wskazuje różnice między właściwościami 

fizycznymi składników mieszaniny, które 

umożliwiają jej rozdzielenie 

– projektuje doświadczenia ilustrujące 

reakcję chemiczną i formułuje wnioski 

– wskazuje w podanych przykładach 

reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne 

– wskazuje wśród różnych substancji mieszaninę 

i związek chemiczny 

– wyjaśnia różnicę między mieszaniną 

a związkiem chemicznym 

– odszukuje w układzie okresowym 

pierwiastków podane pierwiastki chemiczne 

– opisuje doświadczenia wykonywane na lekcji 

– przeprowadza wybrane doświadczenia 
 

Uczeń: 
– omawia podział chemii na organiczną  

i nieorganiczną 

– definiuje pojęcie patyna 

– projektuje doświadczenie o podanym tytule 

(rysuje schemat, zapisuje obserwacje i formułuje 

wnioski) 

– przeprowadza doświadczenia z działu 

Substancje i ich przemiany 

– projektuje i przewiduje wyniki doświadczeń 

na podstawie posiadanej wiedzy 
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w otoczeniu człowieka 

– definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny 

i związek chemiczny 

– dzieli substancje chemiczne na proste 

i złożone oraz na pierwiastki i związki 

chemiczne 

– podaje przykłady związków chemicznych 

– dzieli pierwiastki chemiczne na 

metale i niemetale 

– podaje przykłady pierwiastków chemicznych 

(metali i niemetali) 

– odróżnia metale i niemetale na podstawie 

ich właściwości 

– opisuje, na czym polegają rdzewienie  

   i korozja 

– wymienia niektóre czynniki powodujące 

korozję 

– posługuje się symbolami chemicznymi 

pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, 

K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg) 
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Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają 
 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– opisuje skład i właściwości powietrza 

– określa, co to są stałe i zmienne 

składniki powietrza 

– opisuje właściwości fizyczne i 

chemiczne tlenu, tlenku węgla(IV), 

wodoru, azotu oraz właściwości 

fizyczne gazów szlachetnych 

– podaje, że woda jest związkiem  

chemicznym wodoru i tlenu 

– tłumaczy, na czym polega zmiana 

stanu skupienia na przykładzie wody 

– definiuje pojęcie wodorki 

– omawia obieg tlenu i tlenku 

węgla(IV) w przyrodzie 

– określa znaczenie powietrza, wody, 

tlenu, tlenku węgla(IV) 

– podaje, jak można wykryć tlenek 

węgla(IV) 

– określa, jak zachowują się substancje  

higroskopijne 

– opisuje, na czym polegają reakcje 

syntezy, analizy, wymiany 

– omawia, na czym polega spalanie 

– definiuje pojęcia substrat i produkt 

reakcji chemicznej 

– wskazuje substraty i produkty 

reakcji chemicznej  

– określa typy reakcji chemicznych 

– określa, co to są tlenki i zna ich podział 

– wymienia podstawowe źródła, 

rodzaje i skutki zanieczyszczeń 

powietrza 
– wskazuje różnicę między reakcjami 

egzo- i endoenergetyczną 
– podaje przykłady reakcji egzo-  

i endoenergetycznych 

– wymienia niektóre efekty towarzyszące  

reakcjom chemicznym 

Uczeń: 
– projektuje i przeprowadza doświadczenie 

potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną 
jednorodną gazów 

– wymienia stałe i zmienne składniki powietrza 
– oblicza przybliżoną objętość tlenu i azotu,  np. w 

sali lekcyjnej 
– opisuje, jak można otrzymać tlen 
– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne  gazów 

szlachetnych, azotu 
– podaje przykłady wodorków niemetali 
– wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy 
– wymienia niektóre zastosowania azotu, gazów 

szlachetnych, tlenku węgla(IV), tlenu, wodoru 
– podaje sposób otrzymywania tlenku węgla(IV) (na 

przykładzie reakcji węgla z tlenem) 
– definiuje pojęcie reakcja charakterystyczna 
– planuje doświadczenie umożliwiające wykrycie 

obecności tlenku węgla(IV) w powietrzu 
wydychanym z płuc 

– wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany  
– opisuje rolę wody i pary wodnej w przyrodzie 
– wymienia właściwości wody 
– wyjaśnia pojęcie higroskopijność 
– zapisuje słownie przebieg reakcji chemicznej 
– wskazuje w zapisie słownym przebiegu reakcji 

chemicznej substraty i produkty, pierwiastki i 
związki chemiczne 

– opisuje, na czym polega powstawanie dziury 
ozonowej i kwaśnych opadów 

– podaje sposób otrzymywania wodoru (w reakcji 
kwasu chlorowodorowego z metalem) 

− opisuje sposób identyfikowania gazów: wodoru, 
tlenu, tlenku węgla(IV)  

− wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń 
powietrza 

− wymienia niektóre sposoby postępowania 
pozwalające chronić powietrze przed 
zanieczyszczeniami  

– definiuje pojęcia reakcje egzo- i 
endoenergetyczne 

Uczeń: 

– określa, które składniki powietrza są stałe,  

a które zmienne 

– wykonuje obliczenia dotyczące zawartości 

procentowej substancji występujących w 

powietrzu 

– wykrywa obecność tlenku węgla(IV) 

– opisuje właściwości tlenku węgla(II)  

– wyjaśnia rolę procesu fotosyntezy w naszym 

życiu 

– podaje przykłady substancji szkodliwych 

dla środowiska 

– wyjaśnia, skąd się biorą kwaśne opady 

– określa zagrożenia wynikające z efektu  

cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych 

opadów 

– proponuje sposoby zapobiegania 

powiększaniu się dziury ozonowej  

i ograniczenia powstawania kwaśnych 

opadów 

– projektuje doświadczenia, w których 

otrzyma tlen, tlenek węgla(IV), wodór 

– projektuje doświadczenia, w których 

zbada właściwości tlenu, tlenku 

węgla(IV), wodoru 

– zapisuje słownie przebieg różnych 

rodzajów reakcji chemicznych 

– podaje przykłady różnych typów reakcji 

chemicznych 

– wykazuje obecność pary wodnej  

w powietrzu 

– omawia sposoby otrzymywania wodoru 
– podaje przykłady reakcji egzo-  

i endoenergetycznych 
– zalicza przeprowadzone na lekcjach reakcje 

do egzo- lub endoenergetycznych  

Uczeń: 

– otrzymuje tlenek węgla(IV) w reakcji 

węglanu wapnia z kwasem 

chlorowodorowym 

– wymienia różne sposoby 

otrzymywania tlenu, tlenku 

węgla(IV), wodoru 

– projektuje doświadczenia dotyczące 

powietrza i jego składników 

– uzasadnia, na podstawie reakcji 

magnezu z tlenkiem węgla(IV), że 

tlenek węgla(IV) jest związkiem 

chemicznym węgla i tlenu 

– uzasadnia, na podstawie reakcji 

magnezu  z parą wodną, że woda jest 

związkiem chemicznym tlenu i 

wodoru 

– planuje sposoby postępowania 

umożliwiające ochronę powietrza 

przed zanieczyszczeniami 

– identyfikuje substancje na podstawie 

schematów reakcji chemicznych 

– wykazuje zależność między 

rozwojem cywilizacji a 

występowaniem zagrożeń, np. podaje 

przykłady dziedzin życia, których 

rozwój powoduje negatywne skutki 

dla środowiska przyrodniczego 
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Atomy i cząsteczki 

 
 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– definiuje pojęcie materia  

– definiuje pojęcie dyfuzji 

– opisuje ziarnistą budowę materii 

– opisuje, czym atom różni się od cząsteczki 

– definiuje pojęcia: jednostka masy atomowej,  

masa atomowa, masa cząsteczkowa 

– oblicza masę cząsteczkową prostych związków 

chemicznych 

– opisuje i charakteryzuje skład atomu 

pierwiastka chemicznego (jądro – protony i 

neutrony, powłoki elektronowe – elektrony) 

– wyjaśni, co to są nukleony 

– definiuje pojęcie elektrony walencyjne 

– wyjaśnia, co to są liczba atomowa, liczba 

masowa 

– ustala liczbę protonów, elektronów, 

neutronów w atomie danego pierwiastka 

chemicznego, gdy znane są liczby atomowa i 

masowa 

– podaje, czym jest konfiguracja elektronowa 

– definiuje pojęcie izotop 

– dokonuje podziału izotopów 

– wymienia najważniejsze dziedziny życia,  

w których mają zastosowanie izotopy  

– opisuje układ okresowy pierwiastków  

chemicznych 

– podaje treść prawa okresowości 

– podaje, kto jest twórcą układu okresowego  

pierwiastków chemicznych 

– odczytuje z układu okresowego podstawowe 

informacje o pierwiastkach chemicznych  

– określa rodzaj pierwiastków (metal, niemetal) i 

podobieństwo właściwości pierwiastków w 

grupie 

Uczeń: 

– planuje doświadczenie potwierdzające  

ziarnistość budowy materii 

– wyjaśnia zjawisko dyfuzji 

– podaje założenia teorii atomistyczno- 

-cząsteczkowej budowy materii 

– oblicza masy cząsteczkowe 

– opisuje pierwiastek chemiczny jako zbiór 

atomów o danej liczbie atomowej Z 

– wymienia rodzaje izotopów 

– wyjaśnia różnice w budowie atomów  

izotopów wodoru 

– wymienia dziedziny życia, w których 

stosuje się izotopy 

– korzysta z układu okresowego pierwiastków 

chemicznych 

– wykorzystuje informacje odczytane z układu  

okresowego pierwiastków chemicznych 

– podaje maksymalną liczbę elektronów na 

poszczególnych powłokach (K, L, M) 

– zapisuje konfiguracje elektronowe  

– rysuje modele atomów pierwiastków 

chemicznych 

– określa, jak zmieniają się niektóre 

właściwości pierwiastków w grupie i okresie 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia różnice między pierwiastkiem  

a związkiem chemicznym na podstawie 

założeń teorii atomistyczno-

cząsteczkowej budowy materii 

– oblicza masy cząsteczkowe związków 

chemicznych 

– definiuje pojęcie masy atomowej jako 

średniej mas atomów danego 

pierwiastka, z uwzględnieniem jego 

składu izotopowego 

– wymienia zastosowania różnych izotopów 

– korzysta z informacji zawartych w układzie 

okresowym pierwiastków chemicznych 

– oblicza maksymalną liczbę elektronów  

w powłokach 

– zapisuje konfiguracje elektronowe 

– rysuje uproszczone modele atomów  

– określa zmianę właściwości pierwiastków  

w grupie i okresie  

 

Uczeń: 

– wyjaśnia związek między podobieństwami 

właściwości pierwiastków chemicznych 

zapisanych w tej samej grupie układu 

okresowego a budową ich atomów i liczbą 

elektronów walencyjnych 

− wyjaśnia, dlaczego masy atomowe podanych 

pierwiastków chemicznych w układzie okresowym 

nie są liczbami całkowitymi 
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Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– wymienia typy wiązań chemicznych 

– podaje definicje: wiązania kowalencyjnego 

niespolaryzowanego, wiązania kowalencyjnego 

spolaryzowanego, wiązania jonowego 

– definiuje pojęcia: jon, kation, anion 

– definiuje pojęcie elektroujemność 

– posługuje się symbolami pierwiastków 

chemicznych 

– podaje, co występuje we wzorze 

elektronowym 

– odróżnia wzór sumaryczny od wzoru  

strukturalnego 

– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne 

cząsteczek  

– definiuje pojęcie wartościowość 

– podaje wartościowość pierwiastków  

chemicznych w stanie wolnym  

– odczytuje z układu okresowego  

maksymalną wartościowość pierwiastków 

chemicznych względem wodoru grup 1., 2. i 

13.−17. 

– wyznacza wartościowość pierwiastków  

chemicznych na podstawie wzorów  

sumarycznych 

– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny 

cząsteczki związku dwupierwiastkowego na 

podstawie wartościowości pierwiastków 

chemicznych 

– określa na podstawie wzoru liczbę atomów  

Uczeń: 

– opisuje rolę elektronów zewnętrznej 

powłoki w łączeniu się atomów 

– odczytuje elektroujemność pierwiastków 

chemicznych 

– opisuje sposób powstawania jonów 

– określa rodzaj wiązania w prostych  

przykładach cząsteczek  

− podaje przykłady substancji o wiązaniu  

kowalencyjnym i substancji o wiązaniu 

jonowym  

– przedstawia tworzenie się wiązań 

chemicznych kowalencyjnego i jonowego dla 

prostych przykładów 

– określa wartościowość na podstawie układu 

okresowego pierwiastków  

– zapisuje wzory związków chemicznych na 

podstawie podanej wartościowości lub nazwy 

pierwiastków chemicznych 

– podaje nazwę związku chemicznego  

na podstawie wzoru 

– określa wartościowość pierwiastków  

w związku chemicznym 

– zapisuje wzory cząsteczek, korzystając  

z modeli  

– wyjaśnia znaczenie współczynnika  

stechiometrycznego i indeksu 

stechiometrycznego 

– wyjaśnia pojęcie równania reakcji  

chemicznej 

Uczeń: 

– określa typ wiązania chemicznego  

w podanym przykładzie 

– wyjaśnia na podstawie budowy atomów, 

dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało 

aktywne chemicznie  

– wyjaśnia różnice między typami wiązań 

chemicznych 

– opisuje powstawanie wiązań 

kowalencyjnych dla wymaganych 

przykładów 

– opisuje mechanizm powstawania wiązania 

jonowego 

– opisuje, jak  wykorzystać elektroujemność do 

określenia rodzaju wiązania chemicznego w 

cząsteczce 

– wykorzystuje pojęcie wartościowości 

– odczytuje z układu okresowego  

wartościowość pierwiastków  

chemicznych grup 1., 2. i 13.−17. 

(względem wodoru, maksymalną 

względem tlenu) 

– nazywa związki chemiczne na podstawie 

wzorów sumarycznych i zapisuje wzory na 

podstawie ich nazw 

– zapisuje i odczytuje równania reakcji  

chemicznych (o większym stopniu trudności) 

– przedstawia modelowy schemat równania 

reakcji chemicznej 

Uczeń: 

– wykorzystuje pojęcie elektroujemności do 

określania rodzaju wiązania w podanych 

substancjach 

–  uzasadnia i udowadnia doświadczalnie, że masa 

substratów jest równa masie produktów 

– rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące 

poznanych praw (zachowania masy, stałości 

składu związku chemicznego) 

– wskazuje podstawowe różnice między 

wiązaniami kowalencyjnym a jonowym oraz 

kowalencyjnym niespolaryzowanym a 

kowalencyjnym spolaryzowanym 

– opisuje zależność właściwości związku 

chemicznego od występującego w nim 

wiązania chemicznego 

– porównuje właściwości związków 

kowalencyjnych i jonowych (stan 

skupienia, rozpuszczalność w wodzie, 

temperatury topnienia i wrzenia, 

przewodnictwo ciepła i elektryczności) 

– zapisuje i odczytuje równania reakcji 

chemicznych o dużym stopniu trudności 

– wykonuje obliczenia stechiometryczne 
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pierwiastków w związku chemicznym  

– interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo i 

jakościowo proste zapisy), np.: H2, 2 H, 2 H2 

itp. 

– ustala na podstawie wzoru sumarycznego 

nazwę prostych dwupierwiastkowych 

związków chemicznych  

– ustala na podstawie nazwy wzór  

sumaryczny prostych  

dwupierwiastkowych związków  

chemicznych  

– rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji  

chemicznych 

– wskazuje substraty i produkty reakcji 

chemicznej 

– podaje treść prawa zachowania masy 

– podaje treść prawa stałości składu  

związku chemicznego 

– przeprowadza proste obliczenia  

z wykorzystaniem prawa zachowania  

– odczytuje proste równania reakcji 

chemicznych 

– zapisuje równania reakcji chemicznych 

− dobiera współczynniki w równaniach  

reakcji chemicznych 

 

– rozwiązuje zadania na podstawie prawa 

zachowania masy i prawa stałości składu 

związku chemicznego 
– dokonuje prostych obliczeń 
stechiometrycznych 
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Woda i roztwory wodne 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– charakteryzuje rodzaje wód występujących  

w przyrodzie 

– podaje, na czym polega obieg wody  

w przyrodzie 

– podaje przykłady źródeł zanieczyszczenia 

wód  

– wymienia niektóre skutki zanieczyszczeń oraz 

sposoby walki z nimi 

– wymienia stany skupienia wody 

– określa, jaką wodę nazywa się wodą 

destylowaną  

– nazywa przemiany stanów skupienia wody 

– opisuje właściwości wody 

– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny  

cząsteczki wody 

– definiuje pojęcie dipol 

– identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol 

– wyjaśnia podział substancji na dobrze 

rozpuszczalne, trudno rozpuszczalne oraz 

praktycznie nierozpuszczalne w wodzie 

− podaje przykłady substancji, które  

rozpuszczają się i nie rozpuszczają się  

w wodzie 

– wyjaśnia pojęcia: rozpuszczalnik i substancja 

rozpuszczana 

– projektuje doświadczenie dotyczące 

rozpuszczalności różnych substancji w wodzie 

– definiuje pojęcie rozpuszczalność 

– wymienia czynniki, które wpływają  

Uczeń: 

– opisuje budowę cząsteczki wody  

– wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna 

– wymienia właściwości wody zmieniające  

się pod wpływem zanieczyszczeń 

– planuje doświadczenie udowadniające, że woda: 

z sieci wodociągowej i naturalnie występująca w 

przyrodzie są mieszaninami 

– proponuje sposoby racjonalnego 

gospodarowania wodą 

– tłumaczy, na czym polegają procesy 

mieszania i rozpuszczania 

– określa, dla jakich substancji woda jest  

dobrym rozpuszczalnikiem 

– charakteryzuje substancje ze względu na ich 

rozpuszczalność w wodzie 

– planuje doświadczenia wykazujące wpływ 

różnych czynników na szybkość  

rozpuszczania substancji stałych w wodzie 

– porównuje rozpuszczalność różnych  

substancji w tej samej temperaturze 

– oblicza ilość substancji, którą można 

rozpuścić w określonej objętości wody  

w podanej temperaturze 

– podaje przykłady substancji, które  

rozpuszczają się w wodzie, tworząc  

roztwory właściwe 

– podaje przykłady substancji, które nie 

rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy 

lub zawiesiny 

Uczeń: 

– wyjaśnia, na czym polega tworzenie  

wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego  

w cząsteczce wody 

– wyjaśnia budowę polarną cząsteczki wody 

– określa właściwości wody wynikające z jej  

budowy polarnej 

– przewiduje zdolność różnych substancji do 

rozpuszczania się w wodzie 

– przedstawia za pomocą modeli proces  

rozpuszczania w wodzie substancji o budowie 

polarnej, np. chlorowodoru 

– podaje rozmiary cząstek substancji  

wprowadzonych do wody i znajdujących się  

w roztworze właściwym, koloidzie,  

zawiesinie 

– wykazuje doświadczalnie wpływ różnych  

czynników na szybkość rozpuszczania  

substancji stałej w wodzie 

– posługuje się wykresem rozpuszczalności 

– wykonuje obliczenia z wykorzystaniem  

wykresu rozpuszczalności 

– oblicza masę wody, znając masę roztworu 

i jego stężenie procentowe 

– prowadzi obliczenia z wykorzystaniem  

pojęcia gęstości 

– podaje sposoby zmniejszenia lub 

zwiększenia stężenia roztworu 

– oblicza stężenie procentowe roztworu  

powstałego przez zagęszczenie i rozcieńczenie 

Uczeń: 

– proponuje doświadczenie udowadniające,  

że woda jest związkiem wodoru i tlenu 

– określa wpływ ciśnienia atmosferycznego na 

wartość temperatury wrzenia wody 

– porównuje rozpuszczalność w wodzie 

związków kowalencyjnych i jonowych 

– wykazuje doświadczalnie, czy roztwór jest  

nasycony, czy nienasycony 

– rozwiązuje z wykorzystaniem gęstości zadania 

rachunkowe dotyczące stężenia procentowego  

– oblicza rozpuszczalność substancji w danej  

temperaturze, znając stężenie procentowe jej  

roztworu nasyconego w tej temperaturze 

– oblicza stężenie roztworu powstałego po 

zmieszaniu roztworów tej samej substancji o 

różnych stężeniach 
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na rozpuszczalność substancji 

– określa, co to jest krzywa rozpuszczalności 

– odczytuje z wykresu rozpuszczalności  

rozpuszczalność danej substancji w 

podanej  

temperaturze 

– wymienia czynniki wpływające na szybkość 

rozpuszczania się substancji stałej w wodzie 

– definiuje pojęcia: roztwór właściwy, koloid  

i zawiesina 

– podaje przykłady substancji tworzących z 

wodą roztwór właściwy, zawiesinę, koloid 

– definiuje pojęcia: roztwór nasycony, roztwór 

nienasycony, roztwór stężony, roztwór 

rozcieńczony 

– definiuje pojęcie krystalizacja 

– podaje sposoby otrzymywania roztworu 

nienasyconego z nasyconego i odwrotnie 

– definiuje stężenie procentowe roztworu 

– podaje wzór opisujący stężenie procentowe 

roztworu 

– prowadzi proste obliczenia z 

wykorzystaniem pojęć: stężenie 

procentowe, masa substancji, masa 

rozpuszczalnika, masa roztworu 

– wskazuje różnice między roztworem  

właściwym a zawiesiną 

– opisuje różnice między roztworami:  

rozcieńczonym, stężonym, nasyconym  

i nienasyconym 

– przekształca wzór na stężenie procentowe  

roztworu tak, aby obliczyć masę substancji  

rozpuszczonej lub masę roztworu 

– oblicza masę substancji rozpuszczonej lub  

masę roztworu, znając stężenie procentowe  

roztworu 

– wyjaśnia, jak sporządzić roztwór o 

określonym stężeniu procentowym, np. 100 g 

20-procentowego roztworu soli kuchennej 

roztworu 

– oblicza stężenie procentowe roztworu  

nasyconego w danej temperaturze  

(z wykorzystaniem wykresu 

rozpuszczalności) 

– wymienia czynności prowadzące  

do sporządzenia określonej objętości roztworu  

o określonym stężeniu procentowym 

– sporządza roztwór o określonym stężeniu  

procentowym 
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Tlenki i wodorotlenki 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– definiuje pojęcie katalizator  

– definiuje pojęcie tlenek 

– podaje podział tlenków na tlenki metali i 

tlenki niemetali 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

tlenków metali i tlenków niemetali 

– wymienia zasady BHP dotyczące pracy z 

zasadami 

– definiuje pojęcia wodorotlenek i zasada 

– odczytuje z tabeli rozpuszczalności, czy 

wodorotlenek jest rozpuszczalny w wodzie 

czy też nie 

– opisuje budowę wodorotlenków 

– zna wartościowość grupy wodorotlenowej  

– rozpoznaje wzory wodorotlenków 

– zapisuje wzory sumaryczne 

wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, 

Al(OH)3, Cu(OH)2 

– opisuje właściwości oraz zastosowania 

wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia 

– łączy nazwy zwyczajowe (wapno palone i 

wapno gaszone) z nazwami 

systematycznymi tych związków 

chemicznych  

– definiuje pojęcia: elektrolit, nieelektrolit 

− definiuje pojęcia: dysocjacja jonowa, 

wskaźnik 

– wymienia rodzaje odczynów roztworów 

Uczeń: 

– podaje sposoby otrzymywania tlenków 

– opisuje właściwości i zastosowania 

wybranych tlenków  

– podaje wzory i nazwy wodorotlenków 

– wymienia wspólne właściwości zasad i 

wyjaśnia, z czego one wynikają 

– wymienia dwie główne metody 

otrzymywania wodorotlenków 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

wodorotlenku sodu, potasu i wapnia 

– wyjaśnia pojęcia woda wapienna, wapno 

palone i wapno gaszone 

– odczytuje proste równania dysocjacji jonowej 

zasad 

– definiuje pojęcie odczyn zasadowy 

– bada odczyn 

– zapisuje obserwacje do przeprowadzanych na 

lekcji doświadczeń 

Uczeń: 

– wyjaśnia pojęcia wodorotlenek i zasada 

– wymienia przykłady wodorotlenków i zasad 

– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z zasadami 

należy zachować szczególną ostrożność  

– wymienia poznane tlenki metali, z których  

   otrzymać zasady 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

wybranego wodorotlenku 

– planuje doświadczenia, w których wyniku 

można otrzymać wodorotlenki sodu, 

potasu lub wapnia 

– planuje sposób otrzymywania 

wodorotlenków nierozpuszczalnych w 

wodzie 

– zapisuje i odczytuje równania dysocjacji 

jonowej zasad 

– określa odczyn roztworu zasadowego i 

uzasadnia to 

– opisuje doświadczenia przeprowadzane 

na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek) 

– opisuje zastosowania wskaźników 
– planuje doświadczenie, które umożliwi 
zbadanie odczynu produktów używanych w 
życiu codziennym  

Uczeń: 

– zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku 

dowolnego metalu 

– planuje doświadczenia, w których wyniku 

można otrzymać różne wodorotlenki, 

także praktycznie nierozpuszczalne w 

wodzie 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

różnych wodorotlenków 

– identyfikuje wodorotlenki na podstawie 

podanych informacji 

– odczytuje równania reakcji chemicznych 
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– podaje barwy wskaźników w roztworze o 

podanym odczynie 

– wyjaśnia, na czym polega dysocjacja 

jonowa zasad 

– zapisuje równania dysocjacji jonowej 

zasad (proste przykłady) 

− podaje nazwy jonów powstałych w wyniku 

dysocjacji jonowej 

– odróżnia zasady od innych substancji za 

pomocą wskaźników 

– rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli stosuje poznane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 
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II. Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie 8 
Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.  

 

Kwasy 
 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

− wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia 

się z kwasami 

− zalicza kwasy do elektrolitów 

− definiuje pojęcie kwasy zgodnie z teorią 

Arrheniusa 

− opisuje budowę kwasów  

− opisuje różnice w budowie kwasów 

beztlenowych i kwasów tlenowych 

− zapisuje wzory sumaryczne kwasów: HCl, 

H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4 

− zapisuje wzory strukturalne kwasów 

beztlenowych 

− podaje nazwy poznanych kwasów 

− wskazuje wodór i resztę kwasową we wzorze 

kwasu 

− wyznacza wartościowość reszty kwasowej 

− wyjaśnia, jak można otrzymać np. kwas 

chlorowodorowy, siarkowy(IV) 

− wyjaśnia, co to jest tlenek kwasowy 

− opisuje właściwości kwasów, np.: 

chlorowodorowego, azotowego(V) 

i siarkowego(VI) 

− stosuje zasadę rozcieńczania kwasów 

− opisuje podstawowe zastosowania kwasów: 

chlorowodorowego, azotowego(V) 

i siarkowego(VI) 

− wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa 

(elektrolityczna) kwasów 

− definiuje pojęcia: jon, kation i anion 

− zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej 

kwasów (proste przykłady) 

Uczeń: 

− udowadnia, dlaczego w nazwie danego kwasu 

pojawia się wartościowość 

− zapisuje wzory strukturalne poznanych kwasów 

− wymienia metody otrzymywania kwasów 

tlenowych i kwasów beztlenowych 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania 

poznanych kwasów 

− wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy 

− wskazuje przykłady tlenków kwasowych 

− opisuje właściwości poznanych kwasów 

− opisuje zastosowania poznanych kwasów  

− wyjaśnia pojęcie dysocjacja jonowa  

− zapisuje wybrane równania reakcji dysocjacji 

jonowej kwasów 

− nazywa kation H+ i aniony reszt kwasowych 

− określa odczyn roztworu (kwasowy) 

− wymienia wspólne właściwości kwasów 

− wyjaśnia, z czego wynikają wspólne 

właściwości kwasów 

− zapisuje obserwacje z przeprowadzanych 

doświadczeń 

− posługuje się skalą pH 

− bada odczyn i pH roztworu 

− wyjaśnia, jak powstają kwaśne opady 

− podaje przykłady skutków kwaśnych opadów 

− oblicza masy cząsteczkowe kwasów 

− oblicza zawartość procentową pierwiastków 

chemicznych w cząsteczkach kwasów 

Uczeń: 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania 

wskazanego kwasu 

− wyjaśnia, dlaczego podczas pracy ze stężonymi 

roztworami kwasów należy zachować 

szczególną ostrożność 

− projektuje doświadczenia, w wyniku których 

można otrzymać omawiane na lekcjach kwasy 

− wymienia poznane tlenki kwasowe 

− wyjaśnia zasadę bezpiecznego rozcieńczania 

stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI) 

− planuje doświadczalne wykrycie białka 

w próbce żywności (np.: w serze, mleku, jajku) 

− opisuje reakcję ksantoproteinową 

− zapisuje i odczytuje równania reakcji 

dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) kwasów 

− zapisuje i odczytuje równania reakcji 

dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) 

w formie stopniowej dla H2S, H2CO3 

− określa kwasowy odczyn roztworu 

na podstawie znajomości jonów obecnych 

w badanym roztworze 

− opisuje doświadczenia przeprowadzane 

na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek) 

− podaje przyczyny odczynu roztworów: 

kwasowego, zasadowego, obojętnego  

− interpretuje wartość pH w ujęciu 

jakościowym (odczyny: kwasowy, zasadowy, 

obojętny) 

− opisuje zastosowania wskaźników 

− planuje doświadczenie, które pozwala 

zbadać pH produktów występujących 

w życiu codziennym 

Uczeń: 

− zapisuje wzór strukturalny kwasu 

nieorganicznego o podanym wzorze 

sumarycznym 

− nazywa dowolny kwas tlenowy (określenie 

wartościowości pierwiastków chemicznych, 

uwzględnienie ich w nazwie) 

− projektuje i przeprowadza doświadczenia, 

w których wyniku można otrzymać kwasy 

− identyfikuje kwasy na podstawie podanych 

informacji 

− odczytuje równania reakcji chemicznych 

− rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym 

stopniu trudności 

− proponuje sposoby ograniczenia 

powstawania kwaśnych opadów 

− wyjaśnia pojęcie skala pH 
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− wymienia rodzaje odczynu roztworu 

− wymienia poznane wskaźniki 

− określa zakres pH i barwy wskaźników 

dla poszczególnych odczynów 

− rozróżnia doświadczalnie odczyny 

roztworów za pomocą wskaźników 

− wyjaśnia pojęcie kwaśne opady 

− oblicza masy cząsteczkowe HCl i H2S 

− rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym 

stopniu trudności 

− analizuje proces powstawania i skutki 

kwaśnych opadów 

− proponuje niektóre sposoby ograniczenia 

powstawania kwaśnych opadów 

 

 

Sole 
 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

− opisuje budowę soli 

− tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli (np. 

chlorków, siarczków) 

− wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze 

soli 

− tworzy nazwy soli na podstawie wzorów 

sumarycznych (proste przykłady) 

− tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli na 

podstawie ich nazw (np. wzory soli kwasów: 

chlorowodorowego, siarkowodorowego 

i metali, np. sodu, potasu i wapnia) 

− wskazuje wzory soli wśród wzorów różnych 

związków chemicznych  

− definiuje pojęcie dysocjacja jonowa 

(elektrolityczna) soli 

− dzieli sole ze względu na ich rozpuszczalność 

w wodzie 

− ustala rozpuszczalność soli w wodzie na 

podstawie tabeli rozpuszczalności soli 

i wodorotlenków w wodzie 

− zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej 

(elektrolitycznej) soli rozpuszczalnych 

w wodzie (proste przykłady) 

− podaje nazwy jonów powstałych w wyniku 

dysocjacji jonowej soli (proste przykłady) 

Uczeń: 

− wymienia cztery najważniejsze sposoby 

otrzymywania soli 

− podaje nazwy i wzory soli (typowe przykłady) 

− zapisuje równania reakcji zobojętniania 

w formach: cząsteczkowej, jonowej oraz 

jonowej skróconej 

− podaje nazwy jonów powstałych w wyniku 

dysocjacji jonowej soli 

− odczytuje równania reakcji otrzymywania soli 

(proste przykłady) 

− korzysta z tabeli rozpuszczalności soli 

i wodorotlenków w wodzie 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania soli 

(reakcja strąceniowa) w formach cząsteczkowej 

i jonowej (proste przykłady) 

− zapisuje i odczytuje wybrane równania 

reakcji dysocjacji jonowej soli 

− dzieli metale ze względu na ich aktywność 

chemiczną (szereg aktywności metali) 

− opisuje sposoby zachowania się metali 

w reakcji z kwasami (np. miedź i magnez 

w reakcji z kwasem chlorowodorowym) 

− zapisuje obserwacje z doświadczeń 

przeprowadzanych na lekcji  

– wymienia zastosowania najważniejszych soli 

Uczeń: 

− tworzy i zapisuje nazwy i wzory soli: 

chlorków, siarczków, azotanów(V), 

siarczanów(IV), siarczanów(VI), węglanów, 

fosforanów(V) (ortofosforanów(V)) 

− zapisuje i odczytuje równania dysocjacji 

jonowej (elektrolitycznej) soli 

− otrzymuje sole doświadczalnie 

− wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania 

i reakcji strąceniowej 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania soli  

− ustala, korzystając z szeregu aktywności metali, 

które metale reagują z kwasami według 

schematu: metal + kwas → sól + wodór 

− projektuje i przeprowadza reakcję 

zobojętniania (HCl + NaOH) 

− swobodnie posługuje się tabelą 

rozpuszczalności soli i wodorotlenków 

w wodzie 

− projektuje doświadczenia pozwalające 

otrzymać substancje trudno rozpuszczalne 

i praktycznie nierozpuszczalne (sole 

i wodorotlenki) w reakcjach strąceniowych 

− zapisuje odpowiednie równania reakcji 

w formie cząsteczkowej i jonowej (reakcje 

otrzymywania substancji trudno 

Uczeń: 

− wymienia metody otrzymywania soli 

− przewiduje, czy zajdzie dana reakcja chemiczna 

(poznane metody, tabela rozpuszczalności soli 

i wodorotlenków w wodzie, szereg aktywności 

metali) 

− zapisuje i odczytuje równania reakcji 

otrzymywania dowolnej soli  

− wyjaśnia, jakie zmiany zaszły w odczynie 

roztworów poddanych reakcji zobojętniania 

− proponuje reakcję tworzenia soli trudno 

rozpuszczalnej i praktycznie nierozpuszczalnej 

− przewiduje wynik reakcji strąceniowej 

− identyfikuje sole na podstawie podanych 

informacji 

− podaje zastosowania reakcji strąceniowych 

− projektuje i przeprowadza doświadczenia 

dotyczące otrzymywania soli 

− przewiduje efekty zaprojektowanych 

doświadczeń dotyczących otrzymywania soli 

(różne metody) 

− opisuje zaprojektowane doświadczenia 
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− opisuje sposób otrzymywania soli trzema 

podstawowymi metodami (kwas + zasada, 

metal + kwas, tlenek metalu + kwas) 

− zapisuje cząsteczkowo równania reakcji 

otrzymywania soli (proste przykłady) 

− definiuje pojęcia reakcja zobojętniania 

i reakcja strąceniowa 

− odróżnia zapis cząsteczkowy od zapisu 

jonowego równania reakcji chemicznej 

− określa związek ładunku jonu 

z wartościowością metalu i reszty kwasowej 

− podaje przykłady zastosowań 

najważniejszych soli 

rozpuszczalnych i praktycznie 

nierozpuszczalnych w reakcjach 

strąceniowych) 

− podaje przykłady soli występujących 

w przyrodzie 

− wymienia zastosowania soli 

− opisuje doświadczenia przeprowadzane 

na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek) 

 

Związki węgla z wodorem  

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

− wyjaśnia pojęcie związki organiczne  

− podaje przykłady związków chemicznych 

zawierających węgiel 

− wymienia naturalne źródła węglowodorów 

− wymienia nazwy produktów destylacji ropy 

naftowej i podaje przykłady ich 

zastosowania 

− stosuje zasady bhp w pracy z gazem ziemnym 

oraz produktami przeróbki ropy naftowej 

− definiuje pojęcie węglowodory 

− definiuje pojęcie szereg homologiczny 

− definiuje pojęcia: węglowodory nasycone, 

węglowodory nienasycone, alkany, alkeny, alkiny 

− zalicza alkany do węglowodorów nasyconych, 

a alkeny i alkiny – do nienasyconych 

− zapisuje wzory sumaryczne: alkanów, 

alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów 

węgla 

− rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne 

(grupowe): alkanów, alkenów i alkinów 

Uczeń: 

− wyjaśnia pojęcie szereg homologiczny 

− tworzy nazwy alkenów i alkinów na 

podstawie nazw odpowiednich alkanów 

− zapisuje wzory: sumaryczne, strukturalne 

i półstrukturalne (grupowe); podaje nazwy: 

alkanów, alkenów i alkinów 

− buduje model cząsteczki: metanu, etenu, etynu 

− wyjaśnia różnicę między spalaniem całkowitym 

a spalaniem niecałkowitym 

− opisuje właściwości fizyczne i chemiczne 

(spalanie) alkanów (metanu, etanu) oraz 

etenu i etynu  

− zapisuje i odczytuje równania reakcji spalania 

metanu, etanu, przy dużym i małym dostępie 

tlenu  

− pisze równania reakcji spalania etenu i etynu 

− porównuje budowę etenu i etynu 

− wyjaśnia, na czym polegają reakcje przyłączania 

i polimeryzacji 

− opisuje właściwości i niektóre zastosowania 

polietylenu 

Uczeń: 

− tworzy wzory ogólne alkanów, alkenów, 

alkinów (na podstawie wzorów kolejnych 

związków chemicznych w danym szeregu 

homologicznym) 

− proponuje sposób doświadczalnego wykrycia 

produktów spalania węglowodorów 

− zapisuje równania reakcji spalania alkanów 

przy dużym i małym dostępie tlenu 

− zapisuje równania reakcji spalania alkenów 

i alkinów 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania etynu 

− odczytuje podane równania reakcji chemicznej 

− zapisuje równania reakcji etenu i etynu 

z bromem, polimeryzacji etenu  

− opisuje rolę katalizatora w reakcji chemicznej 

− wyjaśnia zależność między długością 

łańcucha węglowego a właściwościami 

fizycznymi alkanów (np. stanem skupienia, 

lotnością, palnością, gęstością, temperaturą 

topnienia i wrzenia)  

Uczeń: 

− analizuje właściwości węglowodorów 

− porównuje właściwości węglowodorów 

nasyconych i węglowodorów nienasyconych 

− wyjaśnia zależność między długością 

łańcucha węglowego a właściwościami 

fizycznymi alkanów 

− opisuje wpływ wiązania wielokrotnego 

w cząsteczce węglowodoru na jego reaktywność 

− zapisuje równania reakcji przyłączania 

(np. bromowodoru, wodoru, chloru) do 

węglowodorów zawierających wiązanie 

wielokrotne  

− projektuje doświadczenia chemiczne dotyczące 

węglowodorów 

− projektuje i przeprowadza doświadczenie 

chemiczne umożliwiające odróżnienie 

węglowodorów nasyconych od węglowodorów 

nienasyconych 

− stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań 

obliczeniowych o wysokim stopniu trudności 

− analizuje znaczenie węglowodorów w życiu 

codziennym 
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o łańcuchach prostych (do pięciu atomów 

węgla w cząsteczce) 

− podaje nazwy systematyczne alkanów (do 

pięciu atomów węgla w cząsteczce) 

− podaje wzory ogólne: alkanów, alkenów 

i alkinów 

− podaje zasady tworzenia nazw alkenów 

i alkinów 

− przyporządkowuje dany węglowodór do 

odpowiedniego szeregu homologicznego 

− opisuje budowę i występowanie metanu 

− opisuje właściwości fizyczne i chemiczne 

metanu, etanu 

− wyjaśnia, na czym polegają spalanie całkowite 

i spalanie niecałkowite 

− zapisuje równania reakcji spalania całkowitego 

i spalania niecałkowitego metanu, etanu 

− podaje wzory sumaryczne i strukturalne etenu 

i etynu 

− opisuje najważniejsze właściwości etenu 

i etynu 

− definiuje pojęcia: polimeryzacja, monomer 

i polimer 

− opisuje najważniejsze zastosowania metanu, 

etenu i etynu 

− opisuje wpływ węglowodorów nasyconych 

i węglowodorów nienasyconych na wodę 

bromową (lub rozcieńczony roztwór 

manganianu(VII) potasu) 

− wyjaśnia, jak można doświadczalnie 

odróżnić węglowodory nasycone od 

węglowodorów nienasyconych, np. metan od 

etenu czy etynu 

− wyjaśnia, od czego zależą właściwości 

węglowodorów 

− wykonuje proste obliczenia dotyczące 

węglowodorów 

− podaje obserwacje do wykonywanych na lekcji 

doświadczeń 

− wyjaśnia, co jest przyczyną większej 

reaktywności węglowodorów nienasyconych 

w porównaniu z węglowodorami nasyconymi 

− opisuje właściwości i zastosowania 

polietylenu 

− projektuje doświadczenie chemiczne 

umożliwiające odróżnienie węglowodorów 

nasyconych od węglowodorów nienasyconych 

− opisuje przeprowadzane doświadczenia 

chemiczne 

− wykonuje obliczenia związane z węglowodorami 

− wyszukuje informacje na temat zastosowań 

alkanów, etenu i etynu; wymienia je 

− zapisuje równanie reakcji polimeryzacji 

etenu 

 

Pochodne węglowodorów  

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

− dowodzi, że alkohole, kwasy karboksylowe, estry 

i aminokwasy są pochodnymi węglowodorów 

− opisuje budowę pochodnych węglowodorów (grupa 

węglowodorowa + grupa funkcyjna) 

Uczeń: 

− zapisuje nazwy i wzory omawianych grup 

funkcyjnych 

− wyjaśnia, co to są alkohole polihydroksylowe 

− zapisuje wzory i podaje nazwy alkoholi 

monohydroksylowych o łańcuchach prostych 

Uczeń: 

− wyjaśnia, dlaczego alkohol etylowy ma odczyn 

obojętny 

− wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się nazwę 

systematyczną glicerolu 

− zapisuje równania reakcji spalania alkoholi 

Uczeń: 

− proponuje doświadczenie chemiczne 

do podanego tematu z działu Pochodne 

węglowodorów 

− opisuje doświadczenia chemiczne 

(schemat, obserwacje, wniosek) 
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− wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w skład 

pochodnych węglowodorów 

− zalicza daną substancję organiczną do odpowiedniej 

grupy związków chemicznych 

− wyjaśnia, co to jest grupa funkcyjna 

− zaznacza grupy funkcyjne w alkoholach, kwasach 

karboksylowych, estrach, aminokwasach; podaje ich 

nazwy 

− zapisuje wzory ogólne alkoholi, kwasów 

karboksylowych i estrów 

− dzieli alkohole na monohydroksylowe 

i polihydroksylowe 

− zapisuje wzory sumaryczne i rysuje wzory 

półstrukturalne (grupowe), strukturalne alkoholi 

monohydroksylowych o łańcuchach prostych 

zawierających do trzech atomów węgla 

w cząsteczce 

− wyjaśnia, co to są nazwy zwyczajowe i nazwy 

systematyczne 

− tworzy nazwy systematyczne alkoholi 

monohydroksylowych o łańcuchach prostych 

zawierających do trzech atomów węgla 

w cząsteczce, podaje zwyczajowe (metanolu, etanolu)  

− rysuje wzory półstrukturalne (grupowe), 

strukturalne kwasów monokarboksylowych 

o łańcuchach prostych zawierających do dwóch 

atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy 

systematyczne i zwyczajowe (kwasu metanowego 

i kwasu etanowego)  

− zaznacza resztę kwasową we wzorze kwasu 

karboksylowego  

− opisuje najważniejsze właściwości metanolu, 

etanolu i glicerolu oraz kwasów etanowego 

i metanowego 

− bada właściwości fizyczne glicerolu 

− zapisuje równanie reakcji spalania metanolu 

− opisuje podstawowe zastosowania etanolu i kwasu 

etanowego 

− dzieli kwasy karboksylowe na nasycone i nienasycone 

− wymienia najważniejsze kwasy tłuszczowe 

− opisuje najważniejsze właściwości 

długołańcuchowych kwasów karboksylowych 

(stearynowego i oleinowego) 

− definiuje pojęcie mydła 

(zawierających do pięciu atomów węgla 

w cząsteczce) 

− zapisuje wzory sumaryczny 

i półstrukturalny (grupowy) propano-1,2,3-

triolu (glicerolu) 

− uzasadnia stwierdzenie, że alkohole i kwasy 

karboksylowe tworzą szeregi homologiczne 

− podaje odczyn roztworu alkoholu 

− opisuje fermentację alkoholową 

− zapisuje równania reakcji spalania etanolu 

− podaje przykłady kwasów organicznych 

występujących w przyrodzie (np. kwasy: 

mrówkowy, szczawiowy, cytrynowy) 

i wymienia ich zastosowania 

− tworzy nazwy prostych kwasów 

karboksylowych (do pięciu atomów węgla 

w cząsteczce) i zapisuje ich wzory 

sumaryczne i strukturalne 

− podaje właściwości kwasów metanowego 

(mrówkowego) i etanowego (octowego) 

− bada wybrane właściwości fizyczne kwasu 

etanowego (octowego) 

− opisuje dysocjację jonową kwasów 

karboksylowych 

− bada odczyn wodnego roztworu kwasu 

etanowego (octowego) 

− zapisuje równania reakcji spalania i reakcji 

dysocjacji jonowej kwasów metanowego 

i etanowego 

− zapisuje równania reakcji kwasów 

metanowego i etanowego z metalami, tlenkami 

metali i wodorotlenkami 

− podaje nazwy soli pochodzących od kwasów 

metanowego i etanowego 

− podaje nazwy długołańcuchowych kwasów 

monokarboksylowych (przykłady) 

− zapisuje wzory sumaryczne kwasów: 

palmitynowego, stearynowego i oleinowego 

− wyjaśnia, jak można doświadczalnie 

udowodnić, że dany kwas karboksylowy jest 

kwasem nienasyconym 

− podaje przykłady estrów 

− wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji 

− podaje nazwy zwyczajowe i systematyczne 

alkoholi i kwasów karboksylowych 

− wyjaśnia, dlaczego niektóre wyższe kwasy 

karboksylowe nazywa się kwasami tłuszczowymi 

− porównuje właściwości kwasów organicznych 

i nieorganicznych 

− bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne 

i chemiczne kwasu etanowego (octowego) 

− porównuje właściwości kwasów 

karboksylowych 

− opisuje proces fermentacji octowej 

− dzieli kwasy karboksylowe 

− zapisuje równania reakcji chemicznych kwasów 

karboksylowych 

− podaje nazwy soli kwasów organicznych 

− określa miejsce występowania wiązania 

podwójnego w cząsteczce kwasu oleinowego 

− podaje nazwy i rysuje wzory półstrukturalne 

(grupowe) długołańcuchowych kwasów 

monokarboksylowych (kwasów 

tłuszczowych) nasyconych (palmitynowego, 

stearynowego) i nienasyconego (oleinowego) 

− projektuje doświadczenie chemiczne 

umożliwiające odróżnienie kwasu oleinowego 

od kwasów palmitynowego lub stearynowego 

− zapisuje równania reakcji chemicznych 

prostych kwasów karboksylowych 

z alkoholami monohydroksylowymi 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania 

podanych estrów 

− tworzy wzory estrów na podstawie nazw 

kwasów i alkoholi 

− tworzy nazwy systematyczne i zwyczajowe 

estrów na podstawie nazw odpowiednich 

kwasów karboksylowych i alkoholi 

− zapisuje wzór poznanego aminokwasu 

− opisuje budowę oraz wybrane właściwości 

fizyczne i chemiczne aminokwasów na 

przykładzie kwasu aminooctowego (glicyny) 

− opisuje właściwości omawianych związków 

chemicznych 

− wymienia zastosowania: metanolu, etanolu, 

glicerolu, kwasu metanowego, kwasu 

octowego 

− przeprowadza doświadczenia chemiczne do 

działu Pochodne węglowodorów 

− zapisuje wzory podanych alkoholi 

i kwasów karboksylowych 

− zapisuje równania reakcji chemicznych 

alkoholi, kwasów karboksylowych 

o wyższym stopniu trudności (np. więcej 

niż pięć atomów węgla w cząsteczce)  

− wyjaśnia zależność między długością 

łańcucha węglowego a stanem skupienia 

i reaktywnością alkoholi oraz kwasów 

karboksylowych 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania 

estru o podanej nazwie lub podanym 

wzorze 

− planuje i przeprowadza doświadczenie 

pozwalające otrzymać ester o podanej 

nazwie 

− opisuje właściwości estrów w aspekcie 

ich zastosowań 

− przewiduje produkty reakcji chemicznej 

− identyfikuje poznane substancje 

− omawia szczegółowo przebieg reakcji 

estryfikacji 

− omawia różnicę między reakcją 

estryfikacji a reakcją zobojętniania 

− zapisuje równania reakcji chemicznych 

w formach: cząsteczkowej, jonowej 

i skróconej jonowej 

− analizuje konsekwencje istnienia dwóch 

grup funkcyjnych w cząsteczce 

aminokwasu 

− zapisuje równanie kondensacji dwóch 

cząsteczek glicyny 

− opisuje mechanizm powstawania wiązania 

peptydowego 

− rozwiązuje zadania dotyczące pochodnych 

węglowodorów (o dużym stopniu 

trudności) 
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− wymienia związki chemiczne, które są substratami 

reakcji estryfikacji 

− definiuje pojęcie estry 

− wymienia przykłady występowania estrów 

w przyrodzie 

− opisuje zagrożenia związane z alkoholami (metanol, 

etanol) 

− wśród poznanych substancji wskazuje te, które mają 

szkodliwy wpływ na organizm 

− omawia budowę i właściwości aminokwasów (na 

przykładzie glicyny) 

− podaje przykłady występowania aminokwasów 

− wymienia najważniejsze zastosowania poznanych 

związków chemicznych (np. etanol, kwas etanowy, 

kwas stearynowy) 

− tworzy nazwy estrów pochodzących 

od podanych nazw kwasów i alkoholi (proste 

przykłady) 

− opisuje sposób otrzymywania wskazanego estru 

(np. octanu etylu) 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania estru 

(proste przykłady, np. octanu metylu) 

− wymienia właściwości fizyczne octanu etylu 

− opisuje negatywne skutki działania etanolu 

na organizm 

− bada właściwości fizyczne omawianych 

związków 

− zapisuje obserwacje z wykonywanych 

doświadczeń chemicznych 

− bada niektóre właściwości fizyczne 

i chemiczne omawianych związków 

− opisuje przeprowadzone doświadczenia 

chemiczne 

 

Substancje o znaczeniu biologicznym  

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

− wymienia główne pierwiastki chemiczne 

wchodzące w skład organizmu  

− wymienia podstawowe składniki żywności i miejsca 

ich występowania 

− wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy 

wchodzą w skład cząsteczek: tłuszczów, cukrów 

(węglowodanów) i białek 

− dzieli tłuszcze ze względu na: pochodzenie i stan 

skupienia 

− zalicza tłuszcze do estrów 

− wymienia rodzaje białek 

− dzieli cukry (sacharydy) na cukry proste i cukry 

złożone 

− definiuje białka jako związki chemiczne 

powstające z aminokwasów 

− wymienia przykłady: tłuszczów, sacharydów 

i białek 

− wyjaśnia, co to są węglowodany 

Uczeń: 

− wyjaśnia rolę składników odżywczych 

w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu 

− opisuje budowę cząsteczki tłuszczu jako 

estru glicerolu i kwasów tłuszczowych 

− opisuje wybrane właściwości fizyczne 

tłuszczów 

− opisuje wpływ oleju roślinnego na wodę 

bromową 

− wyjaśnia, jak można doświadczalnie odróżnić 

tłuszcze nienasycone od tłuszczów nasyconych 

− opisuje właściwości białek 

− wymienia czynniki powodujące koagulację 

białek 

− opisuje właściwości fizyczne: glukozy, 

fruktozy, sacharozy, skrobi i celulozy 

− bada właściwości fizyczne wybranych 

związków chemicznych (glukozy, fruktozy, 

sacharozy, skrobi i celulozy) 

Uczeń: 

− podaje wzór ogólny tłuszczów 

− omawia różnice w budowie tłuszczów stałych 

i tłuszczów ciekłych 

− wyjaśnia, dlaczego olej roślinny odbarwia wodę 

bromową 

− definiuje białka jako związki chemiczne 

powstające w wyniku kondensacji 

aminokwasów 

− definiuje pojęcia: peptydy, peptyzacja, wysalanie 

białek 

− opisuje różnice w przebiegu denaturacji 

i koagulacji białek 

− wyjaśnia, co to znaczy, że sacharoza jest 

disacharydem 

− wymienia różnice we właściwościach 

fizycznych skrobi i celulozy 

− zapisuje poznane równania reakcji sacharydów 

z wodą 

− definiuje pojęcie wiązanie peptydowe 

Uczeń:  

− podaje wzór tristearynianu glicerolu 

− projektuje i przeprowadza 

doświadczenia chemiczne 

umożliwiające wykrycie białka 

− wyjaśnia, na czym polega wysalanie 

białek 

− wyjaśnia, dlaczego skrobia i celuloza są 

polisacharydami 

− wyjaśnia, co to są dekstryny 

− omawia przebieg reakcji chemicznej 

skrobi z wodą 

− planuje i przeprowadza doświadczenie 

chemiczne weryfikujące postawioną 

hipotezę 

− identyfikuje poznane substancje 
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− wymienia przykłady występowania celulozy 

i skrobi w przyrodzie 

− podaje wzory sumaryczne: glukozy i fruktozy, 

sacharozy, skrobi i celulozy 

− wymienia zastosowania poznanych cukrów 

− wymienia najważniejsze właściwości omawianych 

związków chemicznych 

− definiuje pojęcia: denaturacja, koagulacja, żel, zol 

− wymienia czynniki powodujące denaturację 

białek 

− podaje reakcje charakterystyczne białek i skrobi 

− opisuje znaczenie: wody, tłuszczów, białek, 

sacharydów, witamin i mikroelementów dla 

organizmu 

− wyjaśnia, co to są związki wielkocząsteczkowe; 

wymienia ich przykłady 

− wymienia funkcje podstawowych składników 

odżywczych 

− zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą za 

pomocą wzorów sumarycznych 

− opisuje przebieg reakcji chemicznej skrobi 

z wodą 

− wykrywa obecność skrobi i białka 

w produktach spożywczych 

− projektuje i przeprowadza doświadczenie 

chemiczne umożliwiające odróżnienie 

tłuszczu nienasyconego od tłuszczu 

nasyconego 

− projektuje doświadczenia chemiczne 

umożliwiające wykrycie białka za pomocą 

stężonego roztworu kwasu azotowego(V) 

− planuje doświadczenia chemiczne umożliwiające 

badanie właściwości omawianych związków 

chemicznych 

− opisuje przeprowadzone doświadczenia 

chemiczne 

− opisuje znaczenie i zastosowania skrobi, 

celulozy i innych poznanych związków 

chemicznych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli stosuje poznane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 
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VI. Matematyka 

Bożena Zarazińska 

 

 
 

III. Ogólne zasady oceniania uczniów 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią. 

2. Nauczyciel: 

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć; 

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; 

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom. 

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

 

IV. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, 

ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Prace klasowe- sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem  

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której 

nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac 

klasowych są zgodne z WZO. 

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach 

wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
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• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 

kartkówki. 

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie 

dłuższym niż 15 minut. 

Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie 

z zasadami WZO. 

• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej 

przeprowadzanej po zakończeniu działu i tym samym zła ocena z kartkówki może zostać 

poprawiona pracą klasową. 

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO. 

 

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając 

odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej 

przez nauczyciela. 

• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami,  

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności 

wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona 

negatywnie. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i 

poprawność wykonania. 

 

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów 

i minusów. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, 

zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem 

i uczniami. 

 

6. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 

Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność, 
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• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

 

7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie 

pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych 

i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 

 

V. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz 

ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień 

opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych 

w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria 

wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WZO. 

 

VI. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 

1. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub ustnie w 

terminie tygodnia po omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen, o ile zapis WZO nie stanowi 

inaczej. 

2. Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO. 

3. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na pracach klasowych. 

4. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując tę pracę 

ponownie. 

5. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach 

wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

6. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują 

przepisy WZO i rozporządzenia MEN. 

 

VII. Zasady badania wyników nauczania 

 

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia. 

2. Badanie to odbywa się w trzech etapach: 



54  
  

• diagnozy wstępnej, 

• diagnozy na zakończenie I semestru nauki, 

• diagnozy na koniec roku szkolnego. 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną 

i roczną. 

 

VIII. Poziomy wymagań a ocena szkolna 

 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), 

rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W).  

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, 

określając te poziomy, powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub 

wiadomości będzie wymagał na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą 

(5) czy celującą (6). 

 

• Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi 

dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień 

omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia 

codziennego. 

• Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości 

stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest 

możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 

• Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości 

i umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco 

trudniejszych, przydatnych na kolejnych poziomach kształcenia;  

• Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują 

wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu 

trudności. 

• Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności 

w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 

ocena dopuszczająca – wymagania z poziomu K, 

ocena dostateczna –  wymagania z poziomów K i P, 

ocena dobra –  wymagania z poziomów: K, P i R, 

ocena bardzo dobra – wymagania z poziomów: K, P, R i D, 

ocena celująca –  wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. 
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Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV 
 

Dział I – Liczby naturalne – część 1 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) 

2. odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000) 

3. zapisuje cyframi liczby podane słowami (w zakresie 1 000 000) 

4. dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego 

5. odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego 

6. mnoży liczby jednocyfrowe 

7. dzieli liczby dwucyfrowe przez liczby jednocyfrowe (w zakresie tabliczki mnożenia) 

8. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, 

mnożenia 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  

1. zaznacza podane liczby naturalne na osi liczbowej 

2. odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi 

3. zapisuje cyframi liczby podane słowami, zapisuje słownie i cyframi kwoty złożone z 

banknotów i monet o podanych nominałach 

4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego 

5. stosuje prawa łączności i przemienności dodawania (mnożenia) 

6. oblicza składnik, gdy jest podana suma i drugi składnik (w zakresie 100) 

7. oblicza odjemną, gdy jest podany odjemnik i różnica (w zakresie 100) 

8. oblicza odjemnik, gdy jest podana odjemna i różnica (w zakresie 100) 

9. oblicza jeden czynnik, gdy dany jest drugi czynnik i iloczyn (w zakresie 100) 

10 oblicza dzielną, gdy dane są dzielnik i iloraz (w zakresie 100) 

11 oblicza dzielnik, gdy dane są dzielna i iloraz (w zakresie 100) 

12 wymienia dzielniki danej liczby dwucyfrowej 

13 wykonuje dzielenie z resztą (w zakresie 100) 

14 rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia lub dzielenia z resztą 

15 dzieli liczbę dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową (w zakresie 100) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego 

2. mnoży w pamięci liczby jednocyfrowe przez liczby dwucyfrowe (w zakresie 100) 

3. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:  

1. ustala jednostkę na osi liczbowej na podstawie podanych współrzędnych punktów 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe 

 

Dział II – Liczby naturalne – część 2 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. zamienia jednostki czasu (godziny na minuty, minuty na sekundy, kwadranse na minuty, 

godziny na kwadranse) 

2. zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze 
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3. oblicza upływ czasu, np. od 12.30 do 12.48 

4. zna cyfry rzymskie (I, V, X) 

5. zapisuje cyframi rzymskimi liczby naturalne (do 12) zapisane cyframi arabskimi 

6. podaje czas trwania roku zwykłego i roku przestępnego (liczbę dni) 

7. spośród podanych liczb wybiera liczby podzielne przez 10, przez 5, przez 2 

8. przedstawia drugą i trzecią potęgę za pomocą iloczynu takich samych czynników 

9. oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

1   mnoży i dzieli liczby zakończone zerami przez liczby jednocyfrowe 

11 szacuje wynik dodawania dwóch liczb dwu- lub trzycyfrowych 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. oblicza upływ czasu, np. od 14.29 do 15.25 

2. zapisuje cyframi rzymskimi liczby naturalne (do 39) zapisane cyframi arabskimi 

3. zapisuje daty z wykorzystaniem cyfr rzymskich 

4. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń kalendarzowych 

i zegarowych 

5. przypisuje podany rok do odpowiedniego stulecia 

6. oblicza kwadrat i sześcian liczby naturalnej 

7. zapisuje iloczyn takich samych dwóch lub trzech czynników za pomocą potęgi 

8. podaje przykłady liczb podzielnych przez 10, przez 5, przez 2 

9. wybiera spośród podanych liczb liczby podzielne przez 9, przez 3 

10 mnoży i dzieli liczby z zerami na końcu 

11 oblicza wartości trójdziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

12 szacuje wynik odejmowania dwóch liczb (dwucyfrowych, trzycyfrowych) 

13 szacuje wynik mnożenia dwóch liczb 

 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe 

2. zapisuje cyframi arabskimi liczby do 39 zapisane cyframi rzymskimi 

3. rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 10, przez 5, przez 2 

4. oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb 

zakończonych zerami 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. wyznacza liczbę naturalną, znając jej kwadrat, np. 25, 49 

2. oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego 

3. stosuje cechy podzielności przy wyszukiwaniu liczb spełniających dany warunek 

4. rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 9 i przez 3 

5. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb 

zakończonych zerami 
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Dział III – Działania pisemne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. dodaje i odejmuje pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych 

2. mnoży pisemnie liczbę wielocyfrową przez liczbę jednocyfrową 

3. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania 

pisemnego 

4. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia liczby wielocyfrowej 

przez liczbę jednocyfrową 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe 

2. mnoży pisemnie liczby zakończone zerami 

3. dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe 

4. sprawdza poprawność wykonanych działań 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe 

2. korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnej, gdy są podane odjemnik i różnica 

3. korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnika, gdy są podane odjemna i 

różnica 

4. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania i 

mnożenia przez liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania 

sposobem pisemnym 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia sposobem pisemnym 

 

Dział IV – Figury geometryczne – część 1 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: punkt, odcinek, prostą 

2. wskazuje punkty należące do odcinka i do prostej 

3. wskazuje na rysunku proste i odcinki prostopadłe oraz równoległe 

4. rysuje odcinek o podanej długości 

5. rozróżnia wśród czworokątów prostokąty i kwadraty 

6. rysuje prostokąty, których wymiary są wyrażone taką samą jednostką 

7. rysuje kwadraty o podanych wymiarach 

8. rysuje przekątne prostokątów 

9. wyróżnia wśród innych figur wielokąty i podaje ich nazwy 

10. wymienia różne jednostki długości 

11. oblicza obwód wielokąta, którego długości boków są wyrażone taką samą jednostką 

12. wybiera spośród podanych figur te, które mają oś symetrii 

13. wskazuje środek, promień i średnicę koła i okręgu 

14. rysuje okrąg i koło o danym promieniu i o danej średnicy 

15. rysuje odcinek o podanej długości w podanej skali 
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Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  

1. rysuje prostą równoległą i prostą prostopadłą do danej prostej 

2. rozwiązuje elementarne zadania z wykorzystaniem własności boków i kątów prostokąta 

i kwadratu 

3. podaje liczbę przekątnych w wielokącie 

4. zamienia jednostki długości, np. metry na centymetry, centymetry na milimetry 

5. rysuje osie symetrii figury 

6. podaje zależność między promieniem a średnicą koła i okręgu 

7. oblicza wymiary figur geometrycznych i obiektów w skali wyrażonej niewielkimi liczbami 

naturalnymi 

8. oblicza w prostych przypadkach rzeczywistą odległość na podstawie mapy ze skalą 

mianowaną 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. rysuje odcinek równoległy i odcinek prostopadły do danego odcinka 

2. wymienia własności boków i kątów prostokąta i kwadratu 

3. rysuje wielokąty spełniające określone warunki 

4. oblicza długość boku prostokąta przy danym obwodzie i drugim boku 

5. rysuje figurę mającą dwie osie symetrii 

6. oblicza rzeczywiste wymiary obiektów, znając ich wymiary w podanej skali 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności wielokątów, koła i 

okręgu 

2. rysuje figurę symetryczną z zadanymi osiami symetrii 

3. dobiera skalę do narysowanych przedmiotów 

4. wyznacza rzeczywistą odległość między obiektami na planie i na mapie, posługując się 

skalą mianowaną i liczbową 

 

Dział V – Ułamki zwykłe  

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. wskazuje i nazywa: licznik, mianownik, kreskę ułamkową 

2. odczytuje i zapisuje ułamki zwykłe (słownie i cyframi) 

3. porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach 

4. przedstawia ułamek właściwy w postaci ilorazu 

5. zapisuje iloraz w postaci ułamka zwykłego 

6. rozszerza i skraca ułamek zwykły przez podaną liczbę 

7. dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach bez przekraczania jedności 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:  

1. zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane 

2. zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe 

3. dodaje ułamki zwykłe do całości 

4. odejmuje ułamki zwykłe od całości 
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5. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i z zastosowaniem 

odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach 

6. mnoży ułamek zwykły przez liczbę naturalną bez przekraczania jedności 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. zaznacza na osi liczbowej ułamki zwykłe 

2. dodaje lub odejmuje liczby mieszane o takich samych mianownikach 

3. porównuje ułamki zwykłe o takich samych licznikach 

4. rozwiązuje zadania, wykorzystując rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych 

5. rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o 

jednakowych mianownikach oraz mnożenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. porównuje liczby mieszane i ułamki niewłaściwe 

2. doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej 

 

Dział VI – Ułamki dziesiętne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny 

2. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym – proste przypadki 

3. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci – proste przypadki 

4. mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 – proste przypadki (bez dopisywania 

dodatkowych zer) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. porównuje ułamki dziesiętne 

2. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

3. mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 (z dopisywaniem dodatkowych zer) 

4. zamienia ułamek dziesiętny na ułamek zwykły (liczbę mieszaną), a ułamek zwykły (liczbę 

mieszaną) na ułamek dziesiętny – proste przypadki 

5. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania 

ułamków dziesiętnych 

6. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków 

dziesiętnych przez 10, 100, 1000 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:  

1. zaznacza na osi liczbowej ułamki dziesiętne 

2. porządkuje ułamki dziesiętne według podanych kryteriów 

3. rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

4. rozwiązuje zadania z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 

100, 1000 

5. zamienia jednostki długości i masy z wykorzystaniem ułamków dziesiętnych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. zamienia ułamki zwykłe (liczby mieszane) na ułamki dziesiętne metodą rozszerzania 

2. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem zamiany ułamków 
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3. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków 

dziesiętnych 

 

Dział VII – Figury geometryczne – część 2 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. mierzy i porównuje pola figur za pomocą kwadratów jednostkowych 

2. wymienia podstawowe jednostki pola 

3. wskazuje przedmioty, które mają kształt: prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa, 

walca, stożka, kuli 

4. wymienia podstawowe jednostki objętości 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. oblicza pole prostokąta i kwadratu, których wymiary są wyrażone tą samą jednostką 

2. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pola i obwodu 

prostokąta 

3. opisuje prostopadłościan i sześcian, wskazując wierzchołki, krawędzie, ściany 

4. opisuje graniastosłup, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie, wierzchołki 

5. mierzy objętość sześcianu sześcianem jednostkowym 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. oblicza pole prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach 

2. szacuje wymiary oraz pole powierzchni określonych obiektów 

3. rysuje figurę o danym polu 

4. rysuje rzut sześcianu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:  

1. oblicza obwód kwadratu przy danym polu 

2. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające obliczenia pola kwadratu lub prostokąta 

3. rysuje rzut prostopadłościanu i graniastosłupa 

4. określa objętość prostopadłościanu za pomocą sześcianów jednostkowych 

5. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wyznaczenia objętości brył zbudowanych z 

sześcianów jednostkowych 

6. porównuje własności graniastosłupa z własnościami ostrosłupa 

 

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie VI 

 

Dział I – Liczby całkowite 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. wskazuje liczby należące do zbioru liczb całkowitych 

2. objaśnia, że liczba dodatnia jest większa od zera, liczba ujemna jest mniejsza od zera, a zero 

nie jest ani liczbą dodatnią, ani ujemną 

3. podaje przykłady stosowania liczb ujemnych w różnych sytuacjach praktycznych (np. 

temperatura, długi, obszary znajdujące się poniżej poziomu morza) 
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4. wyznacza liczby przeciwne do danych 

5. odczytuje liczby całkowite zaznaczone na osi 

6. porównuje dwie liczby całkowite 

7. dodaje liczby przeciwne 

8. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. porządkuje liczby w zbiorze liczb całkowitych 

2. wyznacza liczby odwrotne do danych 

3. oblicza temperaturę po spadku lub wzroście o podaną liczbę stopni 

4. oblicza wartość bezwzględną liczby całkowitej 

5. interpretuje operację dodawania na osi liczbowej 

6. oblicza sumę kilku liczb całkowitych złożonych z pełnych setek i tysięcy 

7. stosuje przemienność i łączność dodawania 

8. potęguje liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe 

9. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych złożonych z kilku działań i liczb całkowitych 

jednocyfrowych 

10 rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. porównuje liczby dodatnie i ujemne, które nie są liczbami całkowitymi 

2. dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli i potęguje liczby całkowite 

3. wskazuje liczbę całkowitą różniącą się od danej liczby o podaną liczbę naturalną 

4. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych złożonych z kilku działań i liczb całkowitych 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych 

2. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających wartość bezwzględną 

3. podaje przykłady liczb spełniających proste równania z wartością bezwzględną 

 

Dział II – Działania na liczbach – część 1 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. czyta ze zrozumieniem krótki tekst zawierający informacje liczbowe 

2. wskazuje różnice między krótkimi tekstami o podobnej treści 

3. weryfikuje odpowiedź do prostego zadania tekstowego 

4. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne wielocyfrowe oraz dodatnie ułamki 

dziesiętne za pomocą kalkulatora 

5. rozróżnia pojęcia cyfry i liczby 

6. nazywa rzędy pozycyjne poniżej miliarda 

7. określa znaczenie wskazanej cyfry w liczbie 

8. odczytuje oraz zapisuje słownie liczby zapisane cyframi i odwrotnie 

9. odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi 

10 zaznacza liczby naturalne na osi 

11 podaje wielokrotności liczb jednocyfrowych 
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12 podaje dzielniki liczb nie większych niż 100 

13 korzysta z cech podzielności do rozpoznania liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100 

14 rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone nie większe niż 100 

15 rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze 

16 oblicza NWD liczb jedno- i dwucyfrowych 

17 oblicza NWW liczb jednocyfrowych 

18 nazywa rzędy pozycyjne w ułamkach dziesiętnych 

19 stosuje ze zrozumieniem pojęcia: ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy oraz liczba 

mieszana 

20 odczytuje dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane zaznaczone na 

osi liczbowej 

21 zaznacza dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane na osi 

liczbowej 

22 rozszerza i skraca ułamki zwykłe do wskazanego mianownika 

23 zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej 

24 zamienia ułamek zwykły o mianowniku typu 2, 5, 20, 50 na ułamek dziesiętny przez 

rozszerzanie ułamka 

25 szacuje wyniki dodawania i odejmowania liczb naturalnych 

26 dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe (proste 

przypadki) 

27 dodaje i odejmuje pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne 

28 dodaje i odejmuje ułamki i liczby mieszane o jednakowych i o różnych mianownikach 

29 dodaje i odejmuje w pamięci dodatnie i ujemne ułamki tego samego typu (proste przypadki) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. układa plan rozwiązania prostego zadania tekstowego 

2. szacuje wyniki działań 

3. rozwiązuje proste zadania tekstowe, wykorzystując kalkulator do obliczeń 

4. zaokrągla liczbę z podaną dokładnością 

5. korzysta z cech podzielności do rozpoznania liczb podzielnych przez 3, 4, 9 

6. oblicza NWW liczb dwucyfrowych 

7. porównuje dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane, 

wykorzystując oś liczbową 

8. doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej 

9. zamienia ułamek zwykły o mianowniku typu 2, 5, 20 na ułamek dziesiętny przez 

rozszerzanie ułamka 

10 zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane 

11 oblicza sumę ułamka zwykłego i dziesiętnego (proste przypadki) 

12 stosuje własności działań odwrotnych do rozwiązywania prostych równań 

13

. 

rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb 

naturalnych i ułamków 

14 dodaje i odejmuje w pamięci dodatnie i ujemne ułamki tego samego typu 

15

. 

oblicza wartości dwu- i trzydziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i 

odejmowanie ułamków tego samego typu 

16

. 

rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania dodatnich 

i ujemnych ułamków tego samego typu 
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Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. czyta ze zrozumieniem kilkuzdaniowy tekst zawierający informacje liczbowe 

2. układa plan rozwiązania typowego zadania tekstowego 

3. weryfikuje odpowiedź do zadania tekstowego 

4. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby dodatnie i ujemne za pomocą kalkulatora 

5. nazywa rzędy pozycyjne od miliarda wzwyż 

6. zaokrągla liczbę z podaną dokładnością w trudniejszych przykładach 

7. wskazuje przybliżone położenie danej liczby na osi 

8. rozwiązuje zadania-łamigłówki z wykorzystaniem cech podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 

100 

9. podaje wielokrotności liczb dwucyfrowych i większych 

10 podaje dzielniki liczb większych niż 100 

11 rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone większe niż 100 

12 rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem NWD i NWW 

13 porządkuje rosnąco lub malejąco kilka dodatnich i ujemnych ułamków dziesiętnych i 

zwykłych 

14 dodaje kilka dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych 

15 oblicza różnicę dodatniego ułamka zwykłego i dodatniego ułamka dziesiętnego 

16

. 

odejmuje dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz dziesiętne występujące w tej samej różnicy 

17 porównuje liczby z wykorzystaniem ich różnicy 

18

. 

rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania dodatnich 

i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych występujących w tej samej sumie 

(różnicy) 

 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. układa plan rozwiązania zadania tekstowego 

2. oblicza za pomocą kalkulatora wartości wyrażeń wielodziałaniowych 

3. wskazuje liczby, których zaokrąglenia spełniają podane warunki; określa, ile jest takich 

liczb 

4. rozumie różnicę między zaokrąglaniem liczby a zaokrąglaniem jej zaokrąglenia 

5. rozkłada liczby trzycyfrowe i większe na czynniki pierwsze 

6. rozkłada liczby na czynniki pierwsze, jeśli przynajmniej jeden z czynników jest liczbą 

większą niż 10 

7. oblicza NWD oraz NWW liczb trzycyfrowych i większych 

8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem NWD i NWW 

9. zamienia ułamek zwykły na dziesiętny przez rozszerzanie ułamka 

10

. 

oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie 

ułamków zwykłych i dziesiętnych 

11

. 

rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównywania ułamków z wykorzystaniem ich 

różnicy 

12

. 

rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb 

naturalnych i ułamków 
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13

. 

rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania (odejmowania) 

dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych występujących w tej samej 

sumie (różnicy) 

Dział III – Działania na liczbach – część 2 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. mnoży i dzieli w pamięci liczby całkowite, dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne oraz zwykłe 

(proste przypadki) 

2. mnoży pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne 

3. mnoży i dzieli dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz liczby mieszane (proste przypadki) 

4. dzieli pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne przez liczby naturalne 

5. zaokrągla ułamki dziesiętne z dokładnością do części dziesiątych, setnych i tysięcznych 

6. wskazuje okres ułamka dziesiętnego nieskończonego okresowego 

7. stosuje zamiennie zapis ułamka okresowego w formie wielokropka lub nawiasu 

8. oblicza, jakim ułamkiem jednej liczby całkowitej jest druga liczba całkowita 

9. oblicza ułamek danej liczby całkowitej (proste przypadki) 

10 dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania (proste przypadki) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. szacuje iloczyn liczb całkowitych i ułamków dziesiętnych 

2. mnoży dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz liczby mieszane 

3. dzieli ułamki zwykłe (dodatnie i ujemne) 

4. dzieli ułamki dziesiętne (dodatnie i ujemne) 

5. oblicza kwadraty i sześciany liczb całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych 

oraz dziesiętnych 

6. zapisuje wynik dzielenia w postaci z resztą 

7. oblicza wartości wyrażeń złożonych z dwóch lub trzech działań na dodatnich i ujemnych 

ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania na liczbach 

całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamkach dziesiętnych oraz zwykłych 

9. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące średniej arytmetycznej 

10 znajduje okres rozwinięcia dziesiętnego ułamka, jeśli okres jest co najwyżej dwucyfrowy 

11 zaokrągla dane liczbowe do postaci, w której warto je znać lub są używane na co dzień 

12 oblicza ułamek danej liczby całkowitej 

13 oblicza liczbę na podstawie jej ułamka, jeśli licznik ułamka jest równy 1 

14 rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby 

15 układa zadania do prostego wyrażenia arytmetycznego 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. oblicza iloczyny kilku liczb, wśród których są jednocześnie liczby całkowite, dodatnie i 

ujemne ułamki zwykłe oraz dziesiętne 

2. oblicza potęgi o wykładnikach naturalnych liczb całkowitych, dodatnich i ujemnych 

ułamków zwykłych oraz dziesiętnych 

3. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych, 

dodatnich i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych 

4. dzieli wielocyfrowe liczby całkowite 
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5. dzieli dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz dziesiętne występujące jednocześnie w tym 

samym ilorazie 

6. oblicza wartości wyrażeń złożonych z więcej niż trzech działań na liczbach całkowitych, 

dodatnich i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych (proste przypadki) 

7. zapisuje wynik dzielenia w różnych postaciach i interpretuje go stosownie do treści zadania 

8. rozwiązuje typowe zadania tekstowe wymagające wykonania mnożenia lub dzielenia 

9. zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne skończone z wykorzystaniem dzielenia licznika 

przez mianownik 

10 znajduje okres rozwinięcia dziesiętnego ułamka 

11 używa kalkulatora do zamiany ilorazu dużych liczb na liczbę mieszaną z wykorzystaniem 

dzielenia z resztą 

12 oblicza ułamek danego ułamka zwykłego lub dziesiętnego 

13 oblicza liczbę na podstawie jej ułamka 

14 rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby 

15 rozwiązuje typowe zadania tekstowe wymagające obliczenia liczby z danego jej ułamka 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. oblicza wartości wyrażeń złożonych z więcej niż trzech działań na liczbach całkowitych, 

dodatnich i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych (trudniejsze przypadki) 

2. oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego podanego w postaci ułamka, w którym licznik i 

mianownik są wyrażeniami arytmetycznymi 

3. zapisuje wyrażenie o podanej wartości, spełniające podane warunki 

4. rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe wymagające wykonania kilku działań na liczbach 

całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamkach dziesiętnych oraz zwykłych 

5. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące średniej arytmetycznej 

6. podaje cyfrę, która będzie na danym miejscu po przecinku w ułamku dziesiętnym 

okresowym 

7. stawia i sprawdza proste hipotezy dotyczące zamiany ułamków zwykłych na ułamki 

dziesiętne nieskończone okresowe oraz zaobserwowanych regularności 

8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby 

9. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wymagające obliczenia liczby z danego jej ułamka 

 

Dział IV – Figury na płaszczyźnie 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. używa ze zrozumieniem pojęć: koło i okrąg 

2. wskazuje środek, promień, średnicę, cięciwę koła i okręgu 

3. rysuje koła i okręgi o podanych promieniach lub średnicach 

4. mierzy odległość punktu od prostej 

5. wskazuje wierzchołek i ramiona kąta 

6. rozpoznaje rodzaje kątów 

7. rozróżnia kąty wklęsłe i wypukłe 

8. mierzy kąty wypukłe 

9. rysuje kąty wypukłe o danych miarach 

10 konstruuje trójkąt o danych bokach 

11 rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny 

12 rozpoznaje trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny 
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13 oblicza miary kątów trójkąta (proste przypadki) 

1 wskazuje wysokości trójkąta 

15

. 

wskazuje wierzchołek trójkąta, z którego prowadzona jest wysokość, i bok, do którego jest 

ona prostopadła 

16 oblicza pole trójkąta przy danej długości boku i prostopadłej do niego wysokości, 

wyrażonych w tej samej jednostce 

17 oblicza obwód wielokąta o długościach boków wyrażonych w tej samej jednostce 

18 rozpoznaje czworokąty i ich rodzaje 

19 wskazuje boki, wierzchołki i przekątne czworokąta 

20 opisuje własności różnych rodzajów czworokątów 

21 rysuje czworokąty spełniające podane warunki (proste przypadki) 

22 wskazuje wysokości czworokątów (o ile jest to możliwe) 

23 oblicza pole prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, których wymiary są 

wyrażone w tej samej jednostce 

24 rysuje na kratce 5 mm trójkąty i czworokąty o danych wymiarach 

25 określa własności figur narysowanych na kratce 

26 odczytuje długości odcinków narysowanych na kratce 5 mm 

27 oblicza obwody figur narysowanych na kratce 5 mm 

28 oblicza pola trójkątów i czworokątów narysowanych na kratce 5 mm (proste przypadki) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. stosuje własności koła i okręgu do rozwiązywania prostych zadań geometrycznych 

2. korzysta ze skali do obliczania wymiarów figur 

3. szacuje miarę kąta w stopniach 

4. mierzy kąty 

5. rysuje kąty o danych miarach 

6. oblicza miary kątów na podstawie danych kątów przyległych, wierzchołkowych i 

dopełniających do 360° 

7. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem różnych rodzajów kątów 

8. stosuje nierówność trójkąta 

9. oblicza pole trójkąta przy danych dwóch bokach (wysokościach) i jednej wysokości 

(jednym boku), wyrażonych w tej samej jednostce 

10

. 

oblicza pole trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych, wyrażonych w tej samej 

jednostce 

11

. 

oblicza obwód trójkąta przy danym jednym boku i podanych zależnościach między 

pozostałymi bokami 

12 oblicza miary kątów czworokąta (proste przypadki) 

13 oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków 

14 klasyfikuje czworokąty 

15 oblicza pole prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu 

16 oblicza pole kwadratu przy danym obwodzie 

17 oblicza pola wielokątów, stosując podział wielokąta na dwa czworokąty 

18 rozwiązuje proste zadania dotyczące własności czworokątów i ich pól 
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Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. stosuje własności kątów powstałych w wyniku przecięcia prostą dwóch prostych 

równoległych 

2. rozwiązuje typowe zadania z wykorzystaniem własności kątów 

3. oblicza miary kątów trójkąta i czworokąta (bardziej złożone przypadki) 

4. oblicza długość podstawy (wysokość) trójkąta, gdy są znane jego pole i wysokość (długość 

podstawy) 

5. oblicza pole wielokąta powstałego po odcięciu z prostokąta części w kształcie trójkątów 

prostokątnych 

6. rysuje czworokąty spełniające podane warunki 

7. rozwiązuje typowe zadania dotyczące obwodów czworokątów 

8. oblicza długość boku (wysokość) równoległoboku przy danym polu i danej wysokości 

(długości boku) 

9. ustala długości odcinków narysowanych na kratce innej niż 5 mm, której jednostka jest 

podana 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności koła i okręgu 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem odległości punktu od prostej 

3. wyznacza miarę kąta wklęsłego 

4. wskazuje oraz oblicza miary różnych rodzajów kątów na bardziej złożonych rysunkach 

5. rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem własności kątów 

6. oblicza wysokości trójkąta przy danych bokach i jednej wysokości 

7. rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące pola trójkąta 

8. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące obliczania miar kątów trójkątów i czworokątów 

9. oblicza wysokość trapezu przy danych podstawach i polu 

10

. 

oblicza długość podstawy trapezu o danym polu, danej wysokości i danej długości drugiej 

podstawy 

11

. 

oblicza pola wielokątów metodą podziału na czworokąty lub uzupełniania do większych 

wielokątów, również narysowanych na kratce 

12

. 

rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obwodów i pól figur, również 

narysowanych na kratce 

 

Dział V – Równania 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. wskazuje lewą i prawą stronę równania 

2. oznacza niewiadomą za pomocą litery 

3. układa równania do prostych zadań tekstowych 

4. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania, obliczając wartość lewej i prawej 

strony równania (proste przypadki) 

5. rozwiązuje proste równania typu: ax + b = c 

6. sprawdza poprawność otrzymanego rozwiązania równania 

7. upraszcza równania, w których niewiadoma występuje po jednej stronie, np. 2 · x – 7 + x = 

8 

8. analizuje treść zadania tekstowego, ustala wielkości dane i niewiadome (proste przypadki) 

9. określa kolejne kroki rozwiązania zadania tekstowego (proste przypadki) 
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Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. układa równanie, którego rozwiązaniem jest dana liczba 

2. sprawdza rozwiązanie równania z warunkami zadania 

3. rozwiązuje równania typu: 2 · x – 7 + x = 8 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą równań 

5. rozwiązuje proste zadania geometryczne za pomocą równań 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. układa równania do typowych zadań tekstowych 

2. układa zadania tekstowe do prostego równania 

3. sprawdza, czy podana liczba jest rozwiązaniem danego równania (trudniejsze przypadki) 

4. wskazuje równania, które potrafi rozwiązać poznanymi metodami 

5. upraszcza równania typu: 2 · x – 7 + x – 18 = 8 + x – 17 – 5 · x 

6. analizuje treść zadania tekstowego, ustala wielkości dane i niewiadome 

7. określa kolejne kroki rozwiązania zadania tekstowego 

8. układa równania do zadań tekstowych 

9. rozwiązuje typowe zadania tekstowe za pomocą równań 

10 rozwiązuje typowe zadania geometryczne za pomocą równań 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. układa równania do zadań tekstowych 

2. układa zadania tekstowe do danego równania 

3. wskazuje przykłady równań, które mają jedno rozwiązanie, kilka rozwiązań, nieskończenie 

wiele rozwiązań lub nie mają rozwiązań 

4. ustala, jakie operacje zostały wykonane na równaniach równoważnych 

5. rozwiązuje równania typu: 2 · x – 7 + x – 18 = 8 + x – 17 – 5 · x 

6. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe za pomocą równań 

7. rozwiązuje nietypowe zadania geometryczne za pomocą równań 

 

Dział VI – Bryły 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozpoznaje oraz nazywa ostrosłupy i graniastosłupy proste 

2. wskazuje oraz nazywa podstawy, ściany boczne, krawędzie, wierzchołki ostrosłupa i 

graniastosłupa 

3. podaje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa i ostrosłupa o danej podstawie 

4. rysuje rzut graniastosłupa prostego i ostrosłupa 

5. oblicza objętość bryły zbudowanej z sześcianów jednostkowych 

6. oblicza objętość sześcianu o danej długości krawędzi 

7. oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach podanych w tej samej jednostce 

8. zamienia jednostki długości (w przypadkach typu 2 cm 7 mm = 27 mm) 

9. stosuje jednostki objętości i pojemności 

10 rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów 

11 dopasowuje bryłę do jej siatki 

12 rozpoznaje i nazywa graniastosłup na podstawie jego siatki 
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13 określa na podstawie siatki wymiary wielościanu 

14 rysuje siatki prostopadłościanów o podanych wymiarach 

15 rozumie pojęcie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. oblicza objętość graniastosłupa prostego przy danym polu podstawy i danej wysokości 

bryły 

2. rozwiązuje proste zadania dotyczące objętości i pojemności 

3. zamienia jednostki długości 

4. wyraża objętość danej bryły w różnych jednostkach (proste przypadki) 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem jednostek pola, objętości i 

pojemności 

6. wskazuje na siatce graniastosłupa i ostrosłupa sklejane wierzchołki i krawędzie 

7. oblicza pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach podanych w tej samej 

jednostce 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące pola powierzchni całkowitej 

prostopadłościanu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. określa rodzaj graniastosłupa lub ostrosłupa na podstawie informacji o liczbie jego 

wierzchołków, krawędzi lub ścian 

2. oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach podanych w różnych jednostkach 

3. oblicza objętość prostopadłościanu, którego wymiary spełniają podane zależności 

4. oblicza objętość graniastosłupa o podanej wysokości i podstawie, której pole potrafi 

obliczyć 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola, objętości i 

pojemności 

6. oblicza objętość graniastosłupa na podstawie jego siatki 

7. wskazuje na siatce ściany bryły, które są sąsiadujące, równoległe, prostopadłe 

8. oblicza pole powierzchni całkowitej graniastosłupa o podanych wymiarach 

9. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z wykorzystaniem pola powierzchni całkowitej i 

objętości 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. oblicza pole podstawy (wysokość) graniastosłupa przy danych objętości i wysokości bryły 

(danym polu podstawy) 

2. oblicza wysokość graniastosłupa przy danej objętości i danym polu podstawy 

3. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące objętości graniastosłupa prostego 

4. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola, 

objętości i pojemności 

5. rysuje siatki graniastosłupów prostych 

6. oblicza pole powierzchni całkowitej ostrosłupa o podanych wymiarach 

7. oblicza długość krawędzi sześcianu przy danym jego polu powierzchni 

8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem pola powierzchni całkowitej i 

objętości 
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Dział VII – Matematyka i my 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. odczytuje dane zamieszczone w tabelach 

2. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w jednej tabeli 

3. odczytuje dane przedstawione na diagramie 

4. odczytuje dane przedstawione na wykresie 

5. interpretuje 1% jako 1/100 całości 

6. ustala, jaki procent figury został zamalowany 

7. wyraża procenty za pomocą ułamków 

8. oblicza procent liczby naturalnej w przypadkach: 10%, 25%, 50% 

9. interpretuje prędkość jako drogę pokonaną w danej jednostce czasu 

1 oblicza prędkość w km/h przy drodze podanej w km i czasie podanym w pełnych godzinach 

11 czas określony jako ułamek godziny wyraża w postaci minut 

12 czas określony w minutach wyraża jako część godziny 

13 oblicza wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych wartości zmiennych 

14 zapisuje proste wyrażenia algebraiczne opisujące zależności podane w kontekście 

praktycznym 

15 posługuje się mapą i planem w podstawowym zakresie 

16 rozpoznaje kierunki geograficzne w terenie i na mapie 

17 stosuje różne sposoby zapisywania skali (liczbowa, liniowa, mianowana) 

18 mierzy odległość między obiektami na planie, mapie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. stosuje skróty w zapisie liczb (np. 5,7 tys., 1,42 mln) 

2. tworzy diagram ilustrujący zbiór danych 

3. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych przedstawionych na 

diagramie 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych przedstawionych na 

wykresie 

5. wyraża ułamki za pomocą procentów 

6. oblicza, jakim procentem całości jest dana wielkość w przypadkach 10%, 25%, 50% 

7. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące procentów 

8. oblicza długość drogi w km przy prędkości podanej w km/h i czasie podanym w pełnych 

godzinach 

9. oblicza czas w godzinach przy drodze podanej w km i prędkości podanej w km/h 

10 rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące prędkości 

11 oblicza prędkość w km/h przy drodze podanej w km i czasie, który jest ułamkiem godziny 

12 oblicza długość drogi w km przy prędkości podanej w km/h i czasie, który jest ułamkiem 

godziny 

13 oblicza czas, który jest ułamkiem godziny, przy drodze podanej w km i prędkości podanej 

w km/h 

14 rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące prędkości 

15 dopasowuje opis słowny do wzoru 

16 dopasowuje wzór do opisu słownego 

17 rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykorzystania podanego wzoru 
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18 zamienia skalę liczbową na mianowaną 

19 oblicza rzeczywistą odległość między obiektami na podstawie planu, mapy 

20 oblicza odległość między obiektami na planie, mapie na podstawie ich rzeczywistej 

odległości w terenie 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. projektuje tabele potrzebne do zapisania zgromadzonych danych 

2. interpretuje dane zamieszczone w tabeli, przedstawione na diagramie lub wykresie 

3. rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w kilku tabelach 

4. oblicza dany procent liczby naturalnej 

5. oblicza, jakim procentem całości jest dana wielkość 

6. oblicza prędkość przy podanej drodze i podanym czasie 

7. oblicza prędkość średnią 

8. oblicza długość drogi przy podanej prędkości i podanym czasie 

9. oblicza czas przy podanej drodze i podanej prędkości 

10 zapisuje w postaci wyrażenia algebraicznego zauważone zależności 

11 rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykorzystania podanego wzoru 

12 odczytuje informacje podane na mapie, planie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem danych 

zamieszczonych w tabelach, przedstawionych na diagramie lub wykresie 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności dotyczące procentów 

3. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące co najmniej dwóch różnych prędkości lub gdy 

rozwiązanie wymaga zamiany jednostek długości i/lub czasu 

4. znajduje wartość zmiennej dla podanej wartości wyrażenia algebraicznego 

5. rozwiązuje bardziej złożone problemy i zadania tekstowe wymagające korzystania z mapy, 

planu 

 

Dział VIII – Matematyka na co dzień 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. szacuje koszt zakupu określonej ilości towaru przy podanej cenie jednostkowej 

2. zamienia jednostki masy 

3. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące zakupów 

4. oblicza rzeczywiste wymiary figur narysowanych w skali 

5. oblicza pola czworokątów na podstawie wymiarów odczytanych z rysunków 

6. oblicza obwody i pola powierzchni pomieszczeń o podanych wymiarach 

7. zamienia jednostki długości (w przypadkach typu 2 m 63 cm = 263 cm) 

8. odczytuje dane przedstawione na rysunku, w tabeli, cenniku, na diagramie lub na mapie 

9. odczytuje informacje z rozkładu jazdy 

10 posługuje się mapą i planem w podstawowym zakresie 

11 rozpoznaje kierunki geograficzne w terenie i na mapie 

12 mierzy odległość między obiektami na planie, mapie 

13 zamienia jednostki czasu 



72  
  

14 stosuje cyfry rzymskie do zapisu dat 

15 przyporządkowuje podany rok odpowiedniemu stuleciu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. oblicza, ile towaru można kupić za daną kwotę przy podanej cenie jednostkowej 

2. zamienia jednostki długości 

3. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem jednostek: ar i hektar 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące pól powierzchni w sytuacjach praktycznych 

5. oblicza rzeczywistą odległość między obiektami na podstawie planu, mapy 

6. oblicza odległość między obiektami na planie, mapie na podstawie ich rzeczywistej 

odległości w terenie 

7. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczeń związanych z podróżą 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w tabeli, tekście, 

na diagramie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące zakupów 

2. zaokrągla do pełnych groszy kwoty typu 5,638 zł 

3. planuje zakupy z uwzględnieniem różnych rodzajów opakowań i cen 

4. oblicza pola i obwody figur, których wymiary są podane w skali 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obwodu i pola powierzchni w sytuacjach 

praktycznych 

6. odczytuje informacje podane na mapie, planie 

7. oblicza prędkość średnią 

 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania, które wymagają wyszukania informacji np. w encyklopedii, gazetach, 

internecie 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obwodu i pola powierzchni w sytuacjach 

praktycznych 

3. rozwiązuje bardziej złożone problemy i zadania tekstowe wymagające korzystania z mapy, 

planu 

4. zbiera, analizuje i interpretuje informacje potrzebne do zaplanowania podróży 

5. rozwiązuje złożone zadania tekstowe dotyczące obliczeń związanych z podróżą 

6. rozwiązuje złożone zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w tabeli, tekście, 

na diagramie 
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Wymagania na poszczególne oceny w klasie VII 

 

Dział I. Proporcjonalność i procenty 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych 

2. wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku 

konkretnej zależności proporcjonalnej 

3. stosuje podział proporcjonalny w prostych przykładach 

4. oblicza ułamek danej liczby całkowitej 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczania ułamka danej liczby 

6. przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości 

7. oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a 

8. interpretuje 100%, 50%, 25%, 10%, 1% danej wielkości jako całość, połowę, jedną czwartą, 

jedną dziesiątą, jedną setną część danej wielkości liczbowej  

9. zamienia ułamek na procent 

10. zamienia procent na ułamek 

11. oblicza procent danej liczby w prostej sytuacji zadaniowej 

12. oblicza liczbę, gdy dany jest jej procent 

13. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem obliczania liczby z danego jej procentu 

14. zwiększa i zmniejsza liczbę o dany procent 

15. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem zmniejszania i zwiększania liczby o dany 

procent 

16. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem obliczeń procentowych w kontekście 

praktycznym 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem 

podziału proporcjonalnego 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem 

obliczania ułamka danej liczby 

3. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem 

obliczania, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a 

4. stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania trudniejszych problemów w kontekście 

praktycznym 

5. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności również w przypadku 

wielokrotnego zwiększania lub zmniejszania danej wielkości o wskazany procent 

 

Dział II. Potęgi 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych 

2. oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych 

3. zapisuje liczbę w postaci potęgi 

4. oblicza wartości potęg liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych  
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5. określa znak potęgi 

6. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem potęg 

7. zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny potęg o takich samych podstawach 

8. zapisuje w postaci jednej potęgi ilorazy potęg o takich samych podstawach 

9. zapisuje potęgę potęgi w postaci jednej potęgi 

10. mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach, wykorzystując 

odpowiedni wzór 

11. dzieli potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach, wykorzystując 

odpowiedni wzór 

12. stosuje prawa działań na potęgach do obliczania wartości prostych wyrażeń 

arytmetycznych 

13. odczytuje liczby w notacji wykładniczej 

14. zapisuje liczby w notacji wykładniczej 

15. używa nazw dla liczb wielkich (do biliona) 

16. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem notacji wykładniczej w kontekście 

praktycznym 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. porównuje liczby zapisane w postaci potęg 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem potęg 

3. stosuje prawa działań na potęgach do obliczania wartości bardziej złożonych wyrażeń 

arytmetycznych 

4. stosuje zapis notacji wykładniczej w sytuacjach praktycznych 

5. stosuje prawa działań dla wykładników ujemnych 

6. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności  z wykorzystaniem notacji 

wykładniczej w kontekście praktycznym 

 

Dział III. Pierwiastki 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. oblicza wartość pierwiastka kwadratowego z liczby nieujemnej 

2. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują pierwiastki kwadratowe, 

pamiętając o zasadach dotyczących kolejności wykonywania działań 

3. wyznacza liczbę podpierwiastkową, gdy dana jest wartość pierwiastka kwadratowego 

4. rozwiązuje proste zadania dotyczące pól kwadratów, wykorzystując pierwiastek 

kwadratowy 

5. rozróżnia pierwiastki wymierne i niewymierne 

6. stosuje wzór na pierwiastek z iloczynu pierwiastków 

7. stosuje wzór na pierwiastek z ilorazu pierwiastków 

8. dodaje proste wyrażenia zawierające pierwiastki 

9. oblicza wartość pierwiastka sześciennego z liczb ujemnych i nieujemnych 

10. oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, w których występują pierwiastki 

sześcienne 

11. wyznacza liczbę podpierwiastkową, gdy dana jest wartość pierwiastka sześciennego 

12. stosuje pierwiastek sześcienny do rozwiązywania prostych zadań dotyczących objętości 

sześcianów 
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13. włącza czynnik pod znak pierwiastka 

14. wyłącza czynnik przed znak pierwiastka 

15. szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. stosuje pierwiastek kwadratowy do rozwiązywania złożonych zadań tekstowych 

dotyczących pól kwadratów 

2. szacuje wielkość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki 

3. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki kwadratowe, stosując 

własności działań na pierwiastkach 

4. porównuje liczby, stosując własności działań na pierwiastkach drugiego stopnia 

5. dodaje bardziej złożone wyrażenia zawierające pierwiastki 

6. wyznacza wartości bardziej złożonych wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki 

sześcienne 

7. stosuje pierwiastek sześcienny do rozwiązywania bardziej złożonych zadań dotyczących 

objętości sześcianów 

8. szacuje wielkość danego wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki sześcienne 

9. porównuje z daną liczbą wymierną wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

pierwiastki  

10. znajduje liczby wymierne większe lub mniejsze od wartości wyrażenia arytmetycznego 

zawierającego pierwiastki 

11. szacuje wielkość danego wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki 

12. stosuje pierwiastek sześcienny do rozwiązywania bardziej złożonych zadań dotyczących 

objętości sześcianów 

13. usuwa niewymierność z mianownika 

14. rozwiązuje bardziej złożone zadania z wykorzystaniem potęg i pierwiastków 

 

Dział IV. Wyrażenia algebraiczne 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. rozpoznaje wyrażenie algebraiczne 

2. oblicza wartość liczbową prostego wyrażenia algebraicznego 

3. rozpoznaje równe wyrażenia algebraiczne 

4. zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej 

zmiennej 

5. zapisuje rozwiązania prostych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

6. rozróżnia sumę, różnicę, iloczyn i iloraz zmiennych 

7. nazywa proste wyrażenia algebraiczne 

8. wskazuje wyrazy sumy algebraicznej 

9. podaje współczynniki liczbowe wyrazów sumy algebraicznej 

10. porządkuje wyrazy sumy algebraicznej 

11. wskazuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej 

12. redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej 

13. dodaje proste sumy algebraiczne 

14. mnoży sumy algebraiczne przez liczby i zmienne 
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15. wykorzystuje wyrażenia algebraiczne w zadaniach dotyczących obliczeń procentowych, w 

tym wielokrotnych podwyżek i obniżek cen 

16. rozwiązuje proste zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe z wykorzystaniem 

procentów i wyrażeń algebraicznych 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. oblicza wartość liczbową bardziej złożonego wyrażenia algebraicznego 

2. zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych kilku 

zmiennych 

3. zapisuje rozwiązania bardziej złożonych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

4. posługuje się wyrażeniami algebraicznymi przy zadaniach geometrycznych 

5. posługuje się wyrażeniami algebraicznymi przy zadaniach wymagających obliczeń 

pieniężnych 

6. nazywa i zapisuje bardziej złożone wyrażenia algebraiczne 

7. porządkuje wyrażenia algebraiczne 

8. odejmuje sumy algebraiczne, także w wyrażeniach zawierających nawiasy 

9. zapisuje związki między wielkościami za pomocą sum algebraicznych 

10. wykorzystuje mnożenie sumy algebraicznej przez liczby i zmienne w bardziej złożonych 

zadaniach geometrycznych 

11. rozwiązuje bardziej złożone zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe i różnicowe z 

wykorzystaniem procentów i wyrażeń algebraicznych 

 

Dział V. Równania 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. odgaduje rozwiązanie prostego równania 

2. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania 

3. sprawdza liczbę rozwiązań równania 

4. rozpoznaje równania równoważne 

5. rozwiązuje równania liniowe z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych 

6. analizuje treść zadania i oznacza niewiadomą 

7. układa równania wynikające z treści zadania, rozwiązuje je i podaje odpowiedź 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe z treścią geometryczną za pomocą równań pierwszego 

stopnia z jedną niewiadomą  

9. rozwiązuje proste zadania tekstowe z obliczeniami procentowymi za pomocą równań 

pierwszego stopnia z jedną niewiadomą  

10. przekształca proste wzory, aby wyznaczyć wskazaną wielkość z wzorów geometrycznych 

11. przekształca proste wzory, aby wyznaczyć wskazaną wielkość z wzorów fizycznych 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. układa i rozwiązuje równanie do bardziej złożonego zadania tekstowego 

2. rozwiązuje równanie, które jest iloczynem czynników liniowych 

3. interpretuje rozwiązanie równania 

4. rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych 

sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 
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5. rozwiązuje zadania tekstowe o podniesionym stopniu trudności za pomocą równań 

pierwszego stopnia z jedną niewiadomą  

6. rozwiązuje zadania geometryczne o podniesionym stopniu trudności za pomocą równań 

pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

7. rozwiązuje zadania tekstowe o podniesionym stopniu trudności dotyczące obliczeń 

procentowych za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

8. przy rozwiązywaniu zadania tekstowego przekształca wzory, aby wyznaczyć zadaną 

wielkość we wzorach fizycznych  

9. przy przekształcaniu wzorów podaje konieczne założenia 

 

Dział VI. Trójkąty prostokątne 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. zapisuje zależności pomiędzy bokami trójkąta prostokątnego 

2. oblicza długość jednego z boków trójkąta prostokątnego, mając dane długości dwóch 

pozostałych boków 

3. oblicza pole jednego z kwadratów zbudowanych na bokach trójkąta prostokątnego, mając dane 

pola dwóch pozostałych kwadratów 

4. stosuje w prostych przypadkach twierdzenie Pitagorasa do obliczania obwodów i pól 

prostokątów 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa  

6. stosuje twierdzenie Pitagorasa do rozwiązywania prostych zadań dotyczących 

czworokątów 

7. stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu 

8. stosuje w prostych sytuacjach wzory na pola figur do wyznaczania długości odcinków 

9. oblicza długość przekątnej kwadratu, mając dane długość boku kwadratu lub jego obwód  

10. oblicza długość boku kwadratu, mając daną długość jego przekątnej 

11. stosuje poznane wzory do rozwiązywania prostych zadań tekstowych 

12. oblicza wysokość trójkąta równobocznego, mając daną długość jego boku 

13. oblicza długość boku trójkąta równobocznego, mając daną jego wysokość 

14. oblicza pole i obwód trójkąta równobocznego, mając dane długość boku lub wysokość 

15. wyznacza długości pozostałych boków trójkąta o kątach 45, 45, 90 lub 30, 60, 90, 

mając daną długość jednego z jego boków 

16. stosuje własności trójkątów o kątach 45, 45, 90  lub 30, 60, 90 do rozwiązywania 

prostych zadań tekstowych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. stosuje w złożonych przypadkach twierdzenie Pitagorasa do obliczania obwodów i pól 

prostokątów 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem 

twierdzenia Pitagorasa 

3. stosuje twierdzenie Pitagorasa do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności 

dotyczących czworokątów 

4. oblicza długość boku trójkąta równobocznego o danym polu 

5. stosuje wzory na pola figur do wyznaczania długości odcinków 
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6. wyprowadza poznane wzory 

7. stosuje poznane wzory do rozwiązywania zadań tekstowych o podwyższonym stopniu 

trudności 

8. stosuje własności trójkątów o kątach 45, 45, 90 lub 30, 60, 90 do rozwiązywania 

zadań tekstowych o podwyższonym stopniu trudności 

 

Dział VII. Układ współrzędnych   

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. przerysowuje figury narysowane na kartce w kratkę 

2. rysuje proste równoległe w różnych położeniach na kartce w kratkę 

3. rysuje w różnych położeniach proste prostopadłe na kartce w kratkę 

4. dokonuje podziału wielokątów na mniejsze wielokąty, aby obliczyć ich pole 

5. rysuje prostokątny układ współrzędnych  

6. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych 

7. zaznacza punkty w układzie współrzędnych 

8. oblicza długość narysowanego odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w 

układzie współrzędnych 

9. wykonuje proste obliczenia dotyczące pól wielokątów, mając dane współrzędne ich 

wierzchołków 

10. rozpoznaje w układzie współrzędnych odcinki równej długości 

11. rozpoznaje w układzie współrzędnych odcinki równoległe i prostopadłe 

12. znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne)  

13. oblicza długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie 

współrzędnych  

14. dla danych punktów kratowych A i B znajduje inne punkty kratowe należące do prostej AB 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. rysuje figury na kartce w kratkę zgodnie z instrukcją 

2. uzupełnia wielokąty do większych wielokątów, aby obliczyć pole 

3. rysuje w układzie współrzędnych figury o podanych współrzędnych wierzchołków 

4. w złożonych przypadkach oblicza pola wielokątów, mając dane współrzędne ich 

wierzchołków 

5. znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dane są jeden koniec i środek 
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Wymagania na poszczególne oceny w klasie VIII 

 

Rozdział I. Statystyka i prawdopodobieństwo 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach i na diagramach  

2. interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i prostych wykresach 

3. odczytuje wartości z wykresu, w szczególności wartość największą i najmniejszą 

4. oblicza średnią arytmetyczną zestawu liczb 

5. oblicza średnią arytmetyczną w prostej sytuacji zadaniowej 

6. planuje sposób zbierania danych 

7. zapisuje i porządkuje dane (np. wyniki ankiety) 

8. opracowuje dane, np. wyniki ankiety 

9. porównuje wartości przestawione na wykresie liniowym lub diagramie słupkowym, 

zwłaszcza w sytuacji, gdy oś pionowa nie zaczyna się od zera 

10. ocenia poprawność wnioskowania w przykładach typu: „ponieważ każdy, kto spowodował 

wypadek, mył ręce, to znaczy, że mycie rąk jest przyczyną wypadków” 

11. przeprowadza proste doświadczenia losowe 

12. oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach losowych. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. interpretuje dane przedstawione na nietypowych wykresach  

2. tworzy tabele, diagramy, wykresy 

3. opisuje przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach zjawiska, 

określając przebieg zmiany wartości danych 

4. oblicza średnią arytmetyczną w nietypowej sytuacji 

5. porządkuje dane i oblicza medianę 

6. korzystając z danych przedstawionych w tabeli lub na diagramie, oblicza średnią 

arytmetyczną i medianę 

7. rozwiązuje trudniejsze zadania na temat średniej arytmetycznej 

8. dobiera sposoby prezentacji wyników (np. ankiety) 

9. interpretuje wyniki zadania pod względem wpływu zmiany danych na wynik 

10. ocenia, czy wybrana postać diagramu i wykresu jest dostatecznie czytelna i nie będzie 

wprowadzać w błąd 

11. tworząc diagramy słupkowe, grupuje dane w przedziały o jednakowej szerokości 

12. stosuje w obliczeniach prawdopodobieństwa wiadomości z innych działów matematyki 

(np. liczba oczek będąca liczbą pierwszą) 

13. oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń określonych przez kilka warunków 

14. rozwiązuje bardziej złożone zadania dotyczące prostych doświadczeń losowych 
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Rozdział II. Wyrażenia algebraiczne i równania 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. zapisuje wyniki działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych 

(w najprostszych przypadkach) 

2. oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych 

3. zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej 

lub kilku zmiennych 

4. rozpoznaje i porządkuje jednomiany  

5. wyodrębnia jednomiany z sumy algebraicznej 

6. redukuje wyrazy podobne 

7. mnoży sumę algebraiczną przez jednomian 

8. mnoży dwumian przez dwumian 

9. przedstawia iloczyn w najprostszej postaci 

10. wyprowadza proste wzory na pole i obwód figury na podstawie rysunku 

11. rozwiązuje proste równania liniowe 

12. sprawdza, czy podana liczba jest rozwiązaniem równania 

13. rozwiązuje proste równania liniowe wymagające mnożenia sum algebraicznych i redukcji 

wyrazów podobnych 

14. rozwiązuje proste zadania tekstowe (także dotyczące procentów) za pomocą równań 

liniowych 

15. przekształca proste wzory geometryczne i fizyczne 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. zapisuje wyniki w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych (w bardziej 

skomplikowanych przypadkach) 

2. zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej 

lub kilku zmiennych (w bardziej skomplikowanych przypadkach) 

3. stosuje zasady mnożenia dwumianu przez dwumian w wyrażeniach arytmetycznych 

zawierających pierwiastki 

4. wyprowadza trudniejsze wzory na pole, obwód figury i objętość bryły na podstawie rysunku 

5. zapisuje rozwiązania trudniejszych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

6. mnoży trzy czynniki będące dwumianami lub trójmianami 

7. rozwiązuje skomplikowane równania liniowe 

8. rozwiązuje skomplikowane równania liniowe wymagające mnożenia sum algebraicznych i 

redukcji wyrazów podobnych oraz zawierających ułamki 

9. rozwiązuje równania liniowe, które po przekształceniach sprowadzają się do równań 

liniowych 

10. rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe (także dotyczące procentów) za pomocą równań 

liniowych 

11. przekształca skomplikowane wzory geometryczne i fizyczne 
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Rozdział III. Figury na płaszczyźnie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. stosuje pojęcia kątów: prostych, ostrych i rozwartych (w prostych zadaniach) 

2. stosuje pojęcia kątów przyległych i wierzchołkowych, a także korzysta z ich własności (w 

prostych zadaniach) 

3. stosuje twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta (w prostych zadaniach) 

4. w trójkącie równoramiennym przy danym kącie wyznacza miary pozostałych kątów 

5. korzysta z własności prostych równoległych, zwłaszcza stosuje równość kątów 

odpowiadających i naprzemianległych (w prostych zadaniach) 

6. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem własności kątów: przyległych, 

odpowiadających, wierzchołkowych i naprzemianległych 

7. rozwiązuje zadania dotyczące miar kątów z wykorzystaniem równań liniowych 

8. wskazuje założenie i tezę w twierdzeniu sformułowanym w formie „jeżeli..., to...” 

9. odróżnia przykład od dowodu 

10. sprawdza, czy istnieje trójkąt o danych bokach 

11. na podstawie odległości między punktami ocenia, czy leżą one na jednej prostej 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem własności 

kątów: przyległych, odpowiadających, wierzchołkowych i naprzemianległych 

2. oblicza kąty trójkąta w nietypowych sytuacjach 

3. rozwiązuje zadania dotyczące miar kątów, w których wynik ma postać wyrażenia 

algebraicznego 

4. rozróżnia założenie i tezę w twierdzeniu sformułowanym w dowolny sposób 

5. przeprowadza proste dowody geometryczne z wykorzystaniem miar kątów 

6. uzasadnia nieprawdziwość hipotezy, podając kontrprzykład 

7. przy danych długościach dwóch boków trójkąta określa zakres możliwych długości 

trzeciego boku 

 

Rozdział IV. Wielokąty 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. rozróżnia figury przystające 

2. rozwiązuje proste zadania związane z przystawaniem wielokątów 

3. stosuje cechy przystawania trójkątów do sprawdzania, czy dane trójkąty są przystające 

4. odróżnia definicję od twierdzenia 

5. analizuje dowody prostych twierdzeń  

6. wybiera uzasadnienie zdania spośród kilku podanych możliwości 

7. rozpoznaje wielokąty foremne 

8. oblicza miary kątów wewnętrznych wielokąta foremnego 

9. rozwiązuje proste zadania, wykorzystując podział sześciokąta foremnego na trójkąty 

równoboczne 

 

 



82  
  

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. uzasadnia przystawanie lub brak przystawania figur (w trudniejszych przypadkach) 

2. ocenia przystawanie trójkątów (w bardziej skomplikowanych zadaniach) 

3. przeprowadza dowody, w których z uzasadnionego przez siebie przystawania trójkątów 

wyprowadza dalsze wnioski 

4. rysuje wielokąty foremne za pomocą cyrkla i kątomierza 

5. rozwiązuje trudniejsze zadania, wykorzystując własności wielokątów foremnych 

 

Rozdział V. Geometria przestrzenna 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy 

2. wskazuje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian w graniastosłupach i ostrosłupach 

3. wskazuje krawędzie i ściany równoległe w graniastosłupach 

4. rozróżnia graniastosłupy proste i pochyłe 

5. rozpoznaje graniastosłupy prawidłowe 

6. rozpoznaje ostrosłupy prawidłowe, czworościan i czworościan foremny 

7. wskazuje spodek wysokości ostrosłupa 

8. rozpoznaje ostrosłupy proste i prawidłowe 

9. rozwiązuje proste zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów 

10. odróżnia przekątną graniastosłupa od przekątnej podstawy i przekątnej ściany bocznej 

11. oblicza długość przekątnej ściany graniastosłupa 

12. oblicza objętość graniastosłupa o danym polu podstawy i danej wysokości 

13. oblicza objętość graniastosłupa prawidłowego 

14. zamienia jednostki objętości, wykorzystując zamianę jednostek długości   

15. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem objętości i odpowiednich jednostek 

16. rysuje co najmniej jedną siatkę danego graniastosłupa 

17. oblicza pole powierzchni graniastosłupa przy danej wysokości i danym polu podstawy 

18. oblicza pole powierzchni graniastosłupa na podstawie danych opisanych na siatce 

19. oblicza wysokość ostrosłupa (w prostych przypadkach) 

20. odczytuje dane z rysunku rzutu ostrosłupa 

21. rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczanie odcinków w ostrosłupach 

22. oblicza objętość ostrosłupa o danym polu podstawy i danej wysokości 

23. oblicza objętość ostrosłupa prawidłowego 

24. zamienia jednostki objętości   

25. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem objętości i odpowiednich jednostek 

26. rysuje co najmniej jedną siatkę danego ostrosłupa 

27. oblicza pole powierzchni ostrosłupa przy danej wysokości i danym polu podstawy 

28. oblicza pole powierzchni ostrosłupa na podstawie danych opisanych na siatce 

29. oblicza objętość i pole powierzchni brył powstałych z połączenia graniastosłupów 

i ostrosłupów (w prostych przypadkach) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów 

2. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności związane z przekątnymi 
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graniastosłupa 

3. oblicza długość przekątnej graniastosłupa 

4. przedstawia objętość graniastosłupa w postaci wyrażenia algebraicznego 

5. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe z wykorzystaniem objętości i odpowiednich 

jednostek 

6. posługuje się różnymi siatkami graniastosłupów, porównuje różne siatki tej samej bryły 

7. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa, 

także w sytuacjach praktycznych 

8. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie odcinków w ostrosłupach 

9. wyznacza objętość ostrosłupa w nietypowych przypadkach 

10. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe z wykorzystaniem objętości i odpowiednich 

jednostek 

11. posługuje się różnymi siatkami ostrosłupów, porównuje różne siatki tej samej bryły 

12. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa, 

także w sytuacjach praktycznych 

13. przedstawia pole ostrosłupa w postaci wyrażenia algebraicznego 

14. projektuje nietypowe siatki ostrosłupa 

15. oblicza w złożonych przypadkach objętości nietypowych brył  

16. oblicza pola powierzchni nietypowych brył (w złożonych przypadkach) 

17. oblicza pole powierzchni i objętość bryły platońskiej 

18. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa i 

graniastosłupa, także w sytuacjach praktycznych 

 

Rozdział VI. Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej   

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. zapisuje i odczytuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000) 

2. rozróżnia liczby przeciwne i odwrotne 

3. oblicza odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej 

4. zamienia ułamek zwykły na ułamek dziesiętny okresowy  

5. zaokrągla ułamki dziesiętne 

6. rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem cech podzielności 

7. rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone 

8. rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze 

9. wykonuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

10. oblicza wartość bezwzględną 

11. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych wymagających stosowania kilku działań 

arytmetycznych na liczbach wymiernych 

12. rozwiązuje proste zadania na obliczenia zegarowe 

13. rozwiązuje proste zadania na obliczenia kalendarzowe 

14. odróżnia lata przestępne od lat zwykłych 

15. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem skali 

16. rozwiązuje proste zadania na obliczanie drogi, prędkości i czasu 

17. rozwiązuje proste zadania na obliczenia pieniężne  

18. w prostej sytuacji zadaniowej: oblicza procent danej liczby; ustala, jakim procentem jednej 

liczby jest druga liczba; ustala liczbę na podstawie danego jej procentu 
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19. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem zmniejszania i zwiększania danej liczby o dany 

procent 

20. odczytuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów procentowych słupkowych i 

kołowych 

21. oblicza wartości potęg liczb wymiernych 

22. upraszcza wyrażenia, korzystając z praw działań na potęgach 

23. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem notacji wykładniczej 

24. oblicza pierwiastki kwadratowe i sześcienne 

25. upraszcza wyrażenia, korzystając z praw działań na pierwiastkach 

26. włącza liczby pod znak pierwiastka 

27. wyłącza liczby spod znaku pierwiastka 

28. redukuje wyrazy podobne 

29. przekształca proste wyrażenia algebraiczne, doprowadzając je do postaci najprostszej 

30. oblicza wartość prostych wyrażeń algebraicznych 

31. zapisuje treść prostych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

32. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania 

33. rozwiązuje proste równania 

34. rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą równań, w tym z obliczeniami procentowymi 

35. ocenia, czy wielkości są wprost proporcjonalne 

36. wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku 

konkretnej zależności proporcjonalnej 

37. stosuje podział proporcjonalny (w prostych przypadkach) 

38. przekształca proste wzory, aby wyznaczyć daną wielkość 

39. oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków 

40. rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, 

równoległoboku, trapezu, także w sytuacjach praktycznych 

41. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

42. oblicza w układzie współrzędnych pola figur w przypadkach, gdy długości odcinków można 

odczytać bezpośrednio z kratki 

43. znajduje środek odcinka w układzie współrzędnych 

44. oblicza długość odcinka w układzie współrzędnych 

45. zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniających warunek 

46. oblicza miary kątów wierzchołkowych, przyległych i naprzemianległych 

47. oblicza miary kątów wewnętrznych wielokąta 

48. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem własności wielokątów foremnych 

49. rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów 

50. rozwiązuje zadania tekstowe związane z liczebnością wierzchołków, krawędzi i ścian 

graniastosłupa 

51. oblicza objętość graniastosłupów 

52. stosuje jednostki objętości 

53. rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa i ostrosłupa 

54. oblicza średnią arytmetyczną 

55. odczytuje dane z tabeli, wykresu, diagramu słupkowego i kołowego 

56. oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia w prostych przypadkach 

57. określa zdarzenia: pewne, możliwe i niemożliwe 

58. stwierdza, że zadania można rozwiązać wieloma różnymi sposobami 
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59. opisuje sposoby rozpoczęcia rozwiązania zadania (np. sporządzenie rysunku, tabeli, 

wypisanie danych, wprowadzenie niewiadomej) i stosuje je nawet wtedy, gdy nie jest pewien, 

czy potrafi rozwiązać zadanie do końca 

60. planuje rozwiązanie złożonego zadania 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące liczb zapisanych w 

systemie rzymskim 

2. zaznacza na osi liczbowej liczby spełniające podane warunki 

3. porównuje liczby wymierne zapisane w różnych postaciach 

4. wyznacza cyfrę znajdującą się na podanym miejscu po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym 

liczby 

5. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem cech 

podzielności  

6. rozwiązuje wieloetapowe zadania z wykorzystaniem lat przestępnych i zwykłych 

7. rozwiązuje skomplikowane zadania z wykorzystaniem skali 

8. rozwiązuje wieloetapowe zadania na obliczenia pieniężne 

9. rozwiązuje wieloetapowe zadania na obliczanie drogi, prędkości i czasu 

10. stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym (np. 

stężenia) 

11. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, również w przypadkach 

wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości, także z wykorzystaniem wyrażeń 

algebraicznych 

12. stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym (np. 

podatek VAT) 

13. interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych 

14. wykonuje wieloetapowe działania na potęgach 

15. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem notacji 

wykładniczej 

16. oblicza przybliżone wartości pierwiastka 

17. stosuje własności pierwiastków (w trudniejszych zadaniach) 

18. włącza liczby pod znak pierwiastka (w skomplikowanej sytuacji zadaniowej) 

19. wyłącza liczby spod znaku pierwiastka (w skomplikowanej sytuacji zadaniowej) 

20. porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą 

wymierną 

21. przekształca skomplikowane wyrażenia algebraiczne, doprowadzając je do postaci 

najprostszej 

22. zapisuje treść wieloetapowych zadań w postaci wyrażeń algebraicznych 

23. rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych 

sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

24. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą, w tym z obliczeniami procentowymi 

25. przekształca wzory, aby wyznaczyć daną wielkość 

26. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem podziału 

proporcjonalnego 

27. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności na obliczanie pól trójkątów 
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i czworokątów, także w sytuacjach praktycznych 

28. rozwiązuje wieloetapowe zadania z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

29. oblicza współrzędne końca odcinka w układzie współrzędnych na podstawie współrzędnych 

środka i drugiego końca 

30. oblicza pola figur w układzie współrzędnych, dzieląc figury na części i uzupełniając je  

31. uzasadnia przystawanie trójkątów 

32. uzasadnia równość pól trójkątów 

33. przeprowadza proste dowody z wykorzystaniem miar kątów i przystawania trójkątów 

34. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem objętości 

35. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności w sytuacjach praktycznych 

36. rozwiązuje złożone zadania dotyczącej średniej arytmetycznej 

37. oblicza średnią arytmetyczną na podstawie diagramu 

38. oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia w skomplikowanych zadaniach 

39. przedstawia dane na diagramie słupkowym  

40. interpretuje dane przedstawione na wykresie 

41. odpowiada na pytania na podstawie wykresu 

42. znajduje różne rozwiązania tego samego zadania 

Rozdział VII. Koła i okręgi. Symetrie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. rozwiązuje proste zadania na obliczanie długości okręgu 

2. rozwiązuje proste zadania na obliczanie promienia i średnicy okręgu 

3. oblicza wartość wyrażeń zawierających liczbę π 

4. oblicza pole koła (w prostych przypadkach) 

5. oblicza promień koła przy danym polu (w prostych przypadkach) 

6. oblicza obwód koła przy danym polu (w prostych przypadkach) 

7. podaje przybliżoną wartość odpowiedzi w zadaniach tekstowych 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem długości okręgu i pola koła   

9. rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczanie pola pierścienia kołowego 

10. wskazuje osie symetrii figury 

11. rozpoznaje wielokąty osiowosymetryczne 

12. rozpoznaje wielokąty środkowosymetryczne 

13. wskazuje środek symetrii w wielokątach foremnych 

14. uzupełnia rysunek tak, aby nowa figura miała oś symetrii 

15. rozpoznaje symetralną odcinka 

16. rozwiązuje proste zadania, wykorzystując własności symetralnej 

17. rozpoznaje dwusieczną kąta 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie długości okręgu  

2. rozwiązuje wieloetapowe zadania tekstowe na obliczanie długości okręgu w sytuacji 

praktycznej 

3. oblicza pole figury z uwzględnieniem pola koła 

4. korzysta z zależności między kwadratem a okręgiem opisanym na kwadracie 

5. rozwiązuje wieloetapowe zadania na obliczanie obwodu koła w sytuacjach praktycznych 



87  
  

6. oblicza pole i obwód figury powstałej z kół o różnych promieniach 

7. oblicza pole pierścienia kołowego o danych średnicach 

8. rozwiązuje zadania tekstowe, w których zmieniają się pole i obwód koła 

9. znajduje punkt symetryczny do danego względem danej osi 

10. podaje liczbę osi symetrii figury 

11. uzupełnia rysunek tak, aby nowa figura miała środek symetrii 

12. rozwiązuje skomplikowane zadania z wykorzystaniem własności symetralnej 

13. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem własności dwusiecznej kąta 

 

Rozdział VII. Rachunek prawdopodobieństwa 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

1. stosuje regułę mnożenia (w prostych przypadkach) 

2. prostą sytuację zadaniową ilustruje drzewkiem 

3. w prostej sytuacji zadaniowej bada, ile jest możliwości wyboru 

4. rozróżnia sytuacje, w których stosuje się regułę dodawania albo regułę mnożenia 

5. stosuje reguły dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach wymagających 

rozważenia np. trzech przypadków 

6. oblicza prawdopodobieństwo zdarzeń dla kilkakrotnego losowania, jeśli oczekiwanymi 

wynikami są para lub trójka np. liczb 

7. oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach polegających na 

losowaniu dwóch elementów 

8. wykonuje obliczenia bez wypisywania wszystkich możliwości 

9. rozróżnia doświadczenia: losowanie bez zwracania i losowanie ze zwracaniem 

10. przeprowadza proste doświadczenia losowe polegające na rzucie monetą lub sześcienną 

kostką do gry, analizuje je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych 

doświadczeniach losowych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli: 

1. wieloetapową sytuację zadaniową ilustruje drzewkiem  

2. w sytuacji zadaniowej bada, ile jest możliwości wyboru 

3. rozwiązuje zadania nie trudniejsze niż: ile jest możliwych wyników losowania liczb 

dwucyfrowych o różnych cyfrach 

4. stosuje reguły dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach wymagających 

rozważenia wielu przypadków 

5. oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach polegających na rzucie dwiema 

kostkami lub losowaniu dwóch elementów ze zwracaniem 

6. wyznacza zbiory obiektów, analizuje je i ustala liczbę obiektów o danej własności 

(w skomplikowanych przypadkach) 

7. przeprowadza doświadczenia losowe polegające na rzucie kostką wielościenną lub losowaniu 

kuli spośród zestawu kul, analizuje je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w 

doświadczeniach losowych 
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VII. Informatyka 

Bożena Zarazińska 
 

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien 

analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 

nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu). 

2. Nauczyciel ma za zadanie:  

• informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie, 

• pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

• motywować ucznia do dalszych postępów w nauce, 

• informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach w nauce 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ocenę w 

sposób określony w statucie szkoły. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom 

(opiekunom prawnym). 

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

 
2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

 

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace 

domowe, aktywność i praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

1. Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub 

sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości 

i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika. 

• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej). 

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy. 

• Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel 

zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób 

przechowywania sprawdzianów są zgodne z WSO. 

• Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich 

poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego. 

• Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu 

prac. 
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2. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości 

i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych 

(maksymalnie trzech). 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie 

programowym kartkówki. 

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie 

polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na 

ocenę zgodnie z zasadami WSO. 

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO. 

3. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 

Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność i estetykę. 

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając 

ją, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• właściwe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania 

wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

• Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie 

zleconej przez nauczyciela. 

• Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a 

uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o 

konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie 

może być oceniona negatywnie. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 

samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie 

od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, 

krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na 

lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak 

podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak 

zaangażowania na lekcji. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między 

nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO. 

7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, 

prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 
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• stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i 

międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO. 

 

 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

 

1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

• trybie odwołania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień 

opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych 

w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności) różnych form 

sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny 

klasyfikacyjnej określa WSO. 

 

4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 

1. Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać, po 

uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. 

2. Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić. 

3. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej 

wystawieniu. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i 

postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według 

harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę). 

5. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z 

nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych 

konsultacji z nauczycielem (także online). 

6. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które 

uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować 

przepisy WSO. 

7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO 

i rozporządzenia MEN. 
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Wymagania na poszczególne oceny  

 

1. Wymagania konieczne (na ocenę̨ dopuszczającą) obejmują̨ wiadomości i umiejętności 

umożliwiające uczniowi dalszą naukę̨, bez których nie jest on w stanie zrozumieć kolejnych 

zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia 

codziennego. 

2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności 

stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest 

możliwe kontynuowanie nauki. 

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę̨ dobrą) obejmują̨ wiadomości i umiejętności o średnim 

stopniu trudności, które są̨ przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. 

4. Wymagania dopełniające (na ocenę̨ bardzo dobrą) obejmują̨ wiadomości i umiejętności 

złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiazywania zadań́ 

problemowych. 

5. Wymagania wykraczające (na ocenę̨ celującą) obejmują̨ stosowanie zdobytych wiadomości 

i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV 

 

 
 

Ocena 

Stopień dopuszczający 

Uczeń 

Stopień dostateczny 

Uczeń: 

Stopień dobry 

Uczeń 

Stopień bardzo dobry 

Uczeń: 

• wymienia i stosuje zasady 

bezpieczeństwa 

obowiązujące w pracowni 

komputerowej, 

• wyjaśnia czym jest 

komputer, 

• wymienia elementy 

wchodzące w skład 

zestawu komputerowego, 

• podaje przykłady 

urządzeń, które można 

podłączyć do komputera, 

• określa, jaki system 

operacyjny znajduje się na 

szkolnym i domowym 

komputerze, 

• odróżnia plik od folderu, 

• wykonuje podstawowe 

operacje na plikach: 

kopiowanie, przenoszenie, 

usuwanie 

• tworzy foldery i umieszcza 

w nich pliki, 

• ustawia wielkość obrazu, 

tworzy proste rysunki w 

programie Paint bez 

korzystania z kształtu 

Krzywa, 

• tworzy proste tło obrazu, 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia z historii 

komputerów, 

• wymienia trzy spośród 

elementów, z których 

zbudowany jest komputer, 

• wyjaśnia pojęcia 

urządzenia wejścia i 

urządzenia wyjścia 

• wymienia najczęściej 

spotykane urządzenia 

wejścia i wyjścia, 

• podaje przykłady 

zawodów, w których 

potrzebna jest umiejętność 

pracy na komputerze, 

• wyjaśnia pojęcia program 

komputerowy i system 

operacyjny, 

• rozróżnia elementy 

wchodzące w skład nazwy 

pliku, 

• porządkuje zawartość 

folderu, 

• rysuje w programie Paint 

obiekty z wykorzystaniem 

Kształtów, zmienia wygląd 

ich konturu i wypełnienia, 

• tworzy kopię obiektu z 

życiem klawisza Ctrl, 

• wymienia nazwy 

pierwszych modeli 

komputerów, 

• określa przedziały czasowe, 

w których powstawały 

maszyny liczące 

i komputery, 

• charakteryzuje nośniki 

danych i wypowiada się na 

temat ich pojemności, 

• wyjaśnia przeznaczenie 

trzech spośród elementów, 

z których zbudowany jest 

komputer, 

• wymienia po trzy urządzenia 

wejścia i wyjścia, 

• wymienia nazwy trzech 

najpopularniejszych 

systemów operacyjnych dla 

komputerów, 

• wskazuje różnice 

w zasadach użytkowania 

programów komercyjnych 

i niekomercyjnych, 

• omawia różnice między 

plikiem i folderem, 

• tworzy strukturę folderów, 

porządkując swoje pliki, 

• rozpoznaje typy znanych 

plików na podstawie ich 

rozszerzeń, 

• wymienia etapy rozwoju 

komputerów, 

• wyjaśnia zastosowanie 

pięciu spośród elementów, 

z których jest zbudowany 

komputer, 

• klasyfikuje urządzenia na 

wprowadzające dane do 

komputera 

i wyprowadzające dane 

z komputera, 

• wskazuje trzy płatne 

programy używane podczas 

pracy na komputerze i ich 

darmowe odpowiedniki, 

• tworzy hierarchię folderów 

według własnego pomysłu, 

• tworzy obrazy w programie 

Paint ze szczególną 

starannością i dbałością 

o szczegóły, 

• pisze teksty na obrazie 

i dodaje do nich efekt 

cienia, 

• tworzy dodatkowe obiekty 

i wkleja je na grafikę, 

• omawia kolejne wydarzenia 

z historii internetu, 

• dba o zabezpieczenie 

swojego komputera przed 
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• tworzy kopie fragmentów 

obrazu i zmienia ich 

wielkość, 

• wkleja ilustracje na obraz,  

• dodaje tekst do obrazu, 

• wyjaśnia, czym jest 

internet, 

• wymienia zagrożenia 

czyhające na 

użytkowników internetu, 

• podaje zasady 

bezpiecznego korzystania 

z internetu, 

• wymienia osoby i 

instytucje, do których 

może zwrócić się o pomoc 

w przypadku poczucia 

zagrożenia, 

• wyjaśnia, do czego służą 

przeglądarka internetowa i 

wyszukiwarka 

internetowa, 

• podaje przykład 

wyszukiwarki i przykład 

przeglądarki internetowej, 

• buduje w programie 

Scratch proste skrypty 

określające ruch postaci po 

scenie, 

• uruchamia skrypty i 

zatrzymuje ich działanie, 

• buduje w programie 

Scratch proste skrypty 

określające sterowanie 

postacią za pomocą 

klawiatury, 

• buduje prosty skrypt 

powodujący wykonanie 

mnożenia dwóch liczb, 

• usuwa postaci z projektu 

tworzonego w programie 

Scratch, 

• używa skrótów 

klawiszowych służących 

do kopiowania, wklejania i 

zapisywania, 

• stosuje podstawowe opcje 

formatowania tekstu, 

• zapisuje krótkie notatki w 

edytorze tekstu, 

• tworzy listy 

jednopoziomowe, 

wykorzystując narzędzie 

Numerowanie. 

• używa klawisza Shift 

podczas rysowania koła 

oraz poziomych i 

pionowych linii, 

• pracuje w dwóch oknach 

programu Paint, 

• wkleja wiele elementów na 

obraz i dopasowuje ich 

wielkość, 

• dodaje teksty do obrazu, 

formatuje ich wygląd, 

• wymienia zastosowania 

internetu, 

• stosuje zasady 

bezpiecznego korzystania 

z internetu, 

• odróżnia przeglądarkę 

internetową od 

wyszukiwarki 

internetowej, 

•  wyszukuje znaczenie 

prostych haseł na stronach 

internetowych wskazanych 

w podręczniku, 

• wyjaśnia czym są prawa 

autorskie, 

• stosuje zasady 

wykorzystywania 

materiałów znalezionych 

w internecie, 

• zmienia tło sceny w 

projekcie, 

• tworzy tło z tekstem, 

• zmienia wygląd, nazwę i 

wielkość duszków w 

programie Scratch, 

• tworzy zmienne i ustawia 

ich wartości w programie 

Scratch, 

• wymienia i stosuje 

podstawowe skróty 

klawiszowe używane do 

formatowania tekstu, 

• wyjaśnia pojęcia: akapit, 

interlinia, formatowanie 

tekstu, miękki enter, 

twarda spacja, 

• pisze krótką notatkę i 

formatuje ją, używając 

podstawowych opcji 

edytora tekstu, 

• wymienia i stosuje opcje 

wyrównania tekstu 

względem marginesów, 

• zmienia tekst na obiekt 

WordArt, 

• używa gotowych stylów do 

formatowania tekstu w 

dokumencie, 

• stosuje listy 

wielopoziomowe dostępne 

w edytorze tekstu. 

• tworzy obraz w programie 

Paint z wykorzystaniem 

kształtu Krzywa, 

• stosuje opcje obracania 

obiektu, 

• pobiera kolor z obrazu, 

• sprawnie przełącza się 

między otwartymi oknami, 

• wkleja na obraz elementy 

z innych plików, 

rozmieszcza je w różnych 

miejscach i dopasowuje ich 

wielkość do tworzonej 

kompozycji, 

• tworzy na obrazie efekt 

zachodzącego słońca, 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia z historii 

internetu, 

• omawia korzyści 

i zagrożenia związane 

z poszczególnymi 

sposobami wykorzystania 

internetu, 

• wymienia nazwy 

przynajmniej dwóch 

przeglądarek i dwóch 

wyszukiwarek 

internetowych, 

• formułuje odpowiednie 

zapytania w wyszukiwarce 

internetowej oraz wybiera 

treści z otrzymanych 

wyników, 

• korzysta z internetowego 

tłumacza, 

• kopiuje ilustrację ze strony 

internetowej, a następnie 

wkleja ją do dokumentu, 

• stosuje bloki powodujące 

obrót duszka, 

• stosuje bloki powodujące 

ukrycie i pokazanie duszka, 

• ustawia w skrypcie 

wykonanie przez duszka 

kroków wstecz, 

• określa w skrypcie 

losowanie wartości 

zmiennych, 

• określa w skrypcie 

wyświetlenie działania 

z wartościami zmiennych 

oraz pola do wpisania 

odpowiedzi, 

• stosuje bloki określające 

instrukcje warunkowe oraz 

bloki powodujące 

powtarzanie poleceń, 

• stosuje skróty klawiszowe 

dotyczące zaznaczania 

i usuwania tekstu, 

• wymienia podstawowe 

zasady formatowania tekstu 

zagrożeniami 

internetowymi, 

• wyszukuje informacje 

w internecie, korzystając 

z zaawansowanych funkcji 

wyszukiwarek, 

• dodaje do projektu 

programu Scratch nowe 

duszki, 

• używa bloków 

określających styl obrotu 

duszka, 

• łączy wiele bloków 

określających wyświetlenie 

komunikatu o dowolnej 

treści, 

• objaśnia poszczególne 

etapy tworzenia skryptu, 

• sprawnie stosuje różne 

skróty klawiszowe używane 

podczas pracy 

z dokumentem, 

• tworzy poprawnie 

sformatowane teksty, 

• ustawia odstępy między 

akapitami i interlinię, 

• dobiera rodzaj listy do 

tworzonego dokumentu. 

• łączy wiele bloków 

określających wyświetlenie 

komunikatu o dowolnej 

treści, 

• objaśnia poszczególne 

etapy tworzenia skryptu, 

• sprawnie stosuje różne 

skróty klawiszowe używane 

podczas pracy 

z dokumentem, 

• tworzy poprawnie 

sformatowane teksty, 

• ustawia odstępy między 

akapitami i interlinię, 

• dobiera rodzaj listy do 

tworzonego dokumentu. 
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i stosuje je podczas 

sporządzania dokumentów, 

• stosuje opcję Pokaż 

wszystko, aby sprawdzić 

poprawność formatowania, 

• formatuje obiekt WordArt, 

• tworzy nowy styl do 

formatowania tekstu, 

• modyfikuje istniejący styl, 

• definiuje listy 

wielopoziomowe. 

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie VI 
 

 

Ocena 

Stopień dopuszczający 

Uczeń: 

Stopień dostateczny 

Uczeń: 

Stopień dobry  

Uczeń: 

Stopień bardzo dobry  

Uczeń: 

• wprowadza do arkusza 

kalkulacyjnego dane różnego 

rodzaju, 

• zmienia szerokość kolumn 

arkusza kalkulacyjnego, 

• formatuje tekst w arkuszu 

kalkulacyjnym, 

• wykonuje proste obliczenia w 

arkuszu kalkulacyjnym, 

wykorzystując formuły, 

• wstawia wykres do arkusza 

kalkulacyjnego, 

• tworzy i wysyła wiadomość 

e-mail, 

• komunikuje się ze 

znajomymi, korzystając z 

programu Skype, 

• umieszcza własne pliki w 

usłudze OneDrive lub innej 

chmurze internetowej, 

• tworzy foldery w usłudze 

OneDrive, 

• buduje w Scratchu proste 

skrypty określające 

początkowy wygląd sceny, 

• buduje w Scratchu skrypty 

określające początkowy 

wygląd duszków 

umieszczonych na scenie, 

• tworzy w Scratchu zmienne i 

nadaje im nazwy, 

• wykorzystuje blok z napisami 

„zapytaj” oraz „i czekaj” do 

wprowadzania danych i 

nadawania wartości 

zmiennym, 

• tworzy w Scratchu skrypty, 

korzystając ze strony 

https://scratch.mit.edu, 

• zmienia kolory komórek 

arkusza kalkulacyjnego, 

• wypełnia kolumnę lub wiersz 

arkusza kalkulacyjnego serią 

danych, wykorzystując 

automatyczne wypełnianie, 

• tworzy formuły, korzystając z 

adresów komórek, 

• formatuje wykres wstawiony 

do arkusza kalkulacyjnego, 

• zakłada konto poczty 

elektronicznej, 

• stosuje zasady netykiety 

podczas korzystania z poczty 

elektronicznej, 

• przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas 

komunikacji w internecie, 

• tworzy dokumenty 

bezpośrednio w usłudze 

OneDrive, 

• tworzy w Scratchu własne tło 

sceny, 

• tworzy w Scratchu własne 

duszki, 

• buduje w Scratchu skrypty 

zmieniające wygląd duszka 

po jego kliknięciu, 

• buduje w Scratchu skrypty 

przypisujące wartości 

zmiennym, 

• wykorzystuje bloki z 

kategorii Wyrażenia do 

sprawdzania, czy zostały 

spełnione określone warunki, 

• zakłada konto w serwisie 

społeczności użytkowników 

Scratcha, 

• dodaje nowe arkusze do 

skoroszytu, 

• kopiuje serie danych do 

różnych arkuszy w 

skoroszycie, 

• sortuje dane w arkuszu 

kalkulacyjnym w określonym 

porządku, 

• wykorzystuje formuły SUMA 

oraz ŚREDNIA do 

wykonywania obliczeń, 

• dodaje lub usuwa elementy 

wykresu wstawionego do 

arkusza kalkulacyjnego, 

• wysyła wiadomość e-mail do 

wielu odbiorców, korzystając 

z opcji Do wiadomości oraz 

Ukryte do wiadomości, 

• korzysta z wyszukiwarki 

programu Skype, 

• dodaje obrazy do 

dokumentów utworzonych 

bezpośrednio w usłudze 

OneDrive, 

• buduje w Scratchu skrypty 

nadające komunikaty, 

• buduje w Scratchu skrypty 

reagujące na komunikaty, 

• wykorzystuje blok z napisem 

„Powtórz” do wielokrotnego 

wykonania serii poleceń, 

• wykorzystuje blok decyzyjny 

z napisami „jeżeli” i „to” lub 

„jeżeli”, „to” i „w 

przeciwnym razie” do 

wykonywania poleceń w 

zależności od tego, czy 

określony warunek został 

spełniony, 

• zmienia nazwy arkuszy w 

skoroszycie, 

• zmienia kolory kart arkuszy w 

skoroszycie, 

• wyróżnia określone dane w 

arkuszu kalkulacyjnym, 

korzystając z Formatowania 

warunkowego, 

• stosuje Sortowanie 

niestandardowe, aby 

posortować dane w arkuszu 

kalkulacyjnym według 

większej liczby kryteriów, 

• tworzy własny budżet, 

wykorzystując arkusz 

kalkulacyjny, 

• dobiera typ wstawianego 

wykresu do rodzaju danych, 

• wykorzystuje narzędzie 

Kontakty do zapisywania 

często używanych adresów 

poczty elektronicznej, 

• instaluje program Skype na 

komputerze i loguje się do 

niego za pomocą utworzonego 

wcześniej konta, 

• udostępnia dokumenty 

utworzone w usłudze 

OneDrive koleżankom i 

kolegom oraz współpracuje z 

nimi podczas edycji 

dokumentów, 

• tworzy w Scratchu prostą grę 

zręcznościową, 

• buduje w Scratchu skrypty 

wyszukujące najmniejszą i 

największą liczbę w danym 

zbiorze, 

• buduje w Scratchu skrypt 

wyszukujący określoną liczbę 

w danym zbiorze, 
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• tworzy proste obrazy w 

programie GIMP, 

• zmienia ustawienia kontrastu 

oraz jasności obrazów w 

programie GIMP. 

• wykorzystuje warstwy do 

tworzenia obrazów w 

programie GIMP, 

• dobiera narzędzie 

zaznaczenia do fragmentu 

obrazu, który należy 

zaznaczyć, 

• kopiuje i wkleja fragmenty 

obrazu do różnych warstw. 

• wykorzystuje bloki z 

kategorii Wyrażenia do 

tworzenia rozbudowanych 

skryptów sprawdzających 

warunki, 

• udostępnia skrypty 

utworzone w Scratchu w 

serwisie społeczności 

użytkowników Scratcha, 

• podczas pracy w programie 

GIMP zmienia ustawienia 

wykorzystywanych narzędzi, 

• wykorzystuje w programie 

GIMP narzędzie Rozmycie 

Gaussa, aby zmniejszyć 

czytelność fragmentu obrazu. 

• samodzielnie modyfikuje 

projekty znalezione w 

serwisie społeczności 

użytkowników Scratcha, 

• dostosowuje stopień krycia 

warstw obrazów, aby uzyskać 

określone efekty, 

• tworzy w programie GIMP 

fotomontaże, wykorzystując 

warstwy. 

 

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie VII 
 

Ocena 

Stopień dopuszczający 

Uczeń: 

Stopień dostateczny 

Uczeń: 

Stopień dobry 

Uczeń: 

Stopień bardzo dobry 

Uczeń: 

• wymienia dwie dziedziny, 

w których wykorzystuje 

się komputery  

• identyfikuje elementy 

podstawowego zestawu 

komputerowego  

• wyjaśnia, czym jest 

program komputerowy  

• wyjaśnia, czym jest system 

operacyjny  

• uruchamia programy 

komputerowe  

• kopiuje, przenosi oraz 

usuwa pliki i foldery, 

wykorzystując Schowek  

• wyjaśnia, czym jest 

złośliwe oprogramowanie  

• otwiera, zapisuje i tworzy 

nowe dokumenty  

• wymienia sposoby 

pozyskiwania obrazów 

cyfrowych  

• tworzy rysunki w edytorze 

grafiki GIMP  

• stosuje filtry w edytorze 

grafiki GIMP 

• zaznacza, kopiuje, wycina 

i wkleja fragmenty obrazu 

w edytorze grafiki GIMP  

• tworzy animacje 

w edytorze grafiki GIMP  

• wyjaśnia, czym są sieć 

komputerowa i internet  

• wymienia cztery dziedziny, 

w których wykorzystuje się 

komputery  

• opisuje najczęściej 

spotykanie rodzaje 

komputerów (komputer 

stacjonarny, laptop, tablet, 

smartfon)  

• nazywa najczęściej 

spotykane urządzenia 

peryferyjne i omawia ich 

przeznaczenie  

• przestrzega zasad 

bezpiecznej i higienicznej 

pracy przy komputerze  

• wymienia rodzaje 

programów 

komputerowych  

• wymienia trzy popularne 

systemy operacyjne dla 

komputerów  

• kopiuje, przenosi oraz 

usuwa pliki i foldery, 

wykorzystując metodę 

„przeciągnij i upuść”  

• wyjaśnia, dlaczego należy 

tworzyć kopie 

bezpieczeństwa danych  

• wymienia rodzaje 

złośliwego 

oprogramowania  

• wymienia rodzaje grafiki 

komputerowej  

• wymienia sześć dziedzin, 

w których wykorzystuje się 

komputery, 

• opisuje rodzaje pamięci 

masowej  

• omawia jednostki pamięci 

masowej  

• wstawia do dokumentu 

znaki, korzystając z kodów 

ASCII  

• przyporządkowuje program 

komputerowy do 

odpowiedniej kategorii  

• wymienia trzy popularne 

systemy operacyjne dla 

urządzeń mobilnych  

• przestrzega zasad etycznych 

podczas pracy 

z komputerem  

• kompresuje i dekompresuje 

pliki i foldery, 

wykorzystując popularne 

programy do archiwizacji  

• kompresuje i dekompresuje 

pliki i foldery, 

wykorzystując funkcje 

systemu operacyjnego  

• sprawdza, ile miejsca na 

dysku zajmują pliki 

i foldery  

• zabezpiecza komputer przez 

wirusami, instalując 

program antywirusowy  

• wymienia osiem dziedzin, 

w których wykorzystuje się 

komputery  

• wyjaśnia, czym jest system 

binarny (dwójkowy) 

i dlaczego jest używany 

w informatyce  

• samodzielnie instaluje 

programy komputerowe  

• wymienia i opisuje rodzaje 

licencji na oprogramowanie  

• stosuje skróty klawiszowe, 

wykonując operacje na 

plikach i folderach  

• zabezpiecza komputer przez 

zagrożeniami innymi niż 

wirusy  

• charakteryzuje rodzaje 

grafiki komputerowej  

• zapisuje obrazy w różnych 

formatach  

wyjaśnia, czym jest plik  

• wyjaśnia, czym jest ścieżka 

dostępu do pliku  

• wyjaśnia, czym jest 

rozdzielczość obrazu  

• charakteryzuje parametry 

skanowania i drukowania 

obrazu  

• poprawia jakość zdjęcia  

• wyjaśnia różnicę pomiędzy 

ukrywaniem a usuwaniem 

warstwy  
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• przestrzega przepisów 

prawa podczas korzystania 

z internetu  

• przestrzega zasad 

netykiety w komunikacji 

internetowej  

• tworzy, wysyła i odbiera 

pocztę elektroniczną  

• wyjaśnia, czym jest 

algorytm  

• wyjaśnia, czym jest 

programowanie  

• wyjaśnia, czym jest 

program komputerowy  

• buduje proste skrypty 

w języku Scratch  

• używa podstawowych 

poleceń języka Logo do 

tworzenia rysunków  

• wyjaśnia, czym jest 

dokument tekstowy  

• pisze tekst w edytorze 

tekstu  

• włącza podgląd znaków 

niedrukowanych 

w edytorze tekstu  

• wymienia dwie zasady 

redagowania dokumentu 

tekstowego 

• wymienia dwie zasady 

doboru parametrów 

formatowania tekstu 

• zna rodzaje słowników 

w edytorze tekstu.  

• wstawia obraz do 

dokumentu tekstowego  

• wykonuje operacje na 

fragmentach tekstu  

• wstawia proste równania 

do dokumentu tekstowego  

• wykonuje zrzut ekranu 

i wstawia go do 

dokumentu tekstowego  

• korzysta z domyślnych 

tabulatorów w edytorze 

tekstu  

• drukuje dokument 

tekstowy  

• wstawia do dokumentu 

tekstowego prostą tabelę  

• wstawia do dokumentu 

tekstowego listy 

numerowaną lub 

wypunktowaną  

• wstawia nagłówek i stopkę 

do dokumentu tekstowego  

• wyszukuje słowa 

w dokumencie tekstowym  

• wstawia przypisy dolne 

w dokumencie tekstowym  

• dzieli cały tekst na 

kolumny  

• opisuje zasady tworzenia 

dokumentu 

komputerowego  

• zmienia ustawienia 

narzędzi programu GIMP  

• wymienia etapy 

skanowania i drukowania 

obrazu  

• wymienia operacje 

dotyczące koloru możliwe 

do wykonania w programie 

GIMP  

• zapisuje w wybranym 

formacie obraz utworzony 

w programie GIMP  

• drukuje dokument 

komputerowy  

• wyjaśnia różnice pomiędzy 

kopiowaniem 

a wycinaniem  

• omawia przeznaczenie 

warstw obrazu 

w programie GIMP  

• tworzy i usuwa warstwy 

w programie GIMP  

• umieszcza napisy na 

obrazie w programie GIMP  

• stosuje podstawowe 

narzędzia Selekcji 

• tworzy proste animacje 

w programie GIMP  

• używa narzędzia 

Inteligentne nożyce 

programu GIMP do 

tworzenia fotomontaży  

• sprawnie posługuje się 

przeglądarką internetową  

• wymienia rodzaje sieci 

komputerowych  

• omawia budowę prostej 

sieci komputerowej  

• wyszukuje informacje 

w internecie  

• przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas 

korzystania z sieci 

i internetu  

• pobiera różnego rodzaju 

pliki z internetu  

• dodaje załączniki do 

wiadomości 

elektronicznych  

• przestrzega postanowień 

licencji, którymi objęte są 

materiały pobrane 

z internetu  

• unika zagrożeń 

związanych z komunikacją 

internetową  

• wymienia etapy 

rozwiązywania problemów  

• wymienia trzy formaty 

plików graficznych  

• tworzy w programie GIMP 

kompozycje z figur 

geometrycznych  

• ustawia parametry 

skanowania i drukowania 

obrazu  

• wykonuje w programie 

GIMP operacje dotyczące 

koloru, 

• korzysta z podglądu 

wydruku dokumentu  

• używa skrótów 

klawiszowych do 

wycinania, kopiowana 

i wklejania fragmentów 

obrazu  

• wyjaśnia, czym jest 

Selekcja w edytorze 

graficznym  

• charakteryzuje narzędzia 

Selekcji dostępne 

w programie GIMP  

• używa narzędzi Selekcji 

dostępnych w programie 

GIMP  

• zmienia kolejność warstw 

obrazu w programie GIMP 

• kopiuje teksty znalezione 

w internecie i wkleja je do 

innych programów 

komputerowych  

• zapamiętuje znalezione 

strony internetowe 

w pamięci przeglądarki  

• korzysta z komunikatorów 

internetowych do 

porozumiewania się ze 

znajomymi  

• wkleja do edytora tekstu 

obrazy pobrane z internetu  

• opisuje algorytm w postaci 

schematu blokowego  

• wymienia przykładowe 

środowiska 

programistyczne  

• stosuje podprogramy 

w budowanych 

algorytmach  

• wykorzystuje sytuacje 

warunkowe w budowanych 

algorytmach  

• używa zmiennych 

w skryptach budowanych 

w języku Scratch  

• wykorzystuje sytuacje 

warunkowe w skryptach 

budowanych w języku 

Scratch  

• konstruuje procedury bez 

parametrów w języku 

Scratch  

• wyjaśnia, czym jest i do 

czego służy Schowek  

• łączy warstwy w obrazach 

tworzonych w programie 

GIMP  

• wskazuje różnice między 

warstwą Tło a innymi 

warstwami obrazów 

w programie GIMP  

• pracuje na warstwach 

podczas tworzenia animacji 

w programie GIMP  

• korzysta z przekształceń 

obrazów w programie 

GIMP  

• wyjaśnia różnice pomiędzy 

klasami sieci 

komputerowych  

• dopasowuje przeglądarkę 

internetową do swoich 

potrzeb 

• korzysta z chmury 

obliczeniowej podczas 

tworzenia projektów 

grupowych  

• samodzielnie buduje 

złożone schematy blokowe 

do przedstawiania różnych 

algorytmów  

• konstruuje złożone sytuacje 

warunkowe (wiele 

warunków) w algorytmach  

• konstruuje procedury 

z parametrami w języku 

Scratch  

• dodaje nowe (trudniejsze) 

poziomy do gry tworzonej 

w języku Scratch  

• tworzy w języku Logo 

procedury z parametrami 

i bez nich  

• zmienia domyślną postać 

w programie Logomocja  

• ustala w edytorze tekstu 

interlinię pomiędzy 

wierszami tekstu oraz 

odległości pomiędzy 

akapitami  

• wymienia i stosuje 

wszystkie omówione zasady 

redagowania dokumentu 

tekstowego  

• wymienia i stosuje 

wszystkie omówione zasady 

doboru parametrów 

formatowania tekstu  

• rozumie różne zastosowania 

krojów pisma 

w dokumencie tekstowym  

• zna i charakteryzuje 

wszystkie układy obrazu 

względem tekstu  
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• odczytuje statystyki 

z dolnego paska okna 

dokumentu 

•  

• opisuje algorytm w postaci 

listy kroków 

• omawia różnice pomiędzy 

kodem źródłowym 

a kodem wynikowym 

• tłumaczy, czym jest 

środowisko 

programistyczne 

• tłumaczy, do czego używa 

się zmiennych 

w programach 

• przedstawia algorytm 

w postaci schematu 

blokowego  

• omawia budowę okna 

programu Scratch 

• wyjaśnia, czym jest skrypt 

w języku Scratch 

• stosuje powtarzanie 

poleceń (iterację) 

w budowanych skryptach 

• dodaje nowe duszki 

w programie Scratch 

• dodaje nowe tła 

w programie Scratch 

• omawia budowę okna 

programu Logomocja 

•                 tworzy pętle       

w języku Logo, używając 

polecenia Powtórz 

• wyjaśnia pojęcia: akapit, 

wcięcie, margines 

• tworzy nowe akapity 

w dokumencie tekstowym 

• stosuje podstawowe opcje 

formatowania tekstu 

• korzysta ze słownika 

ortograficznego 

w edytorze tekstu 

• korzysta ze słownika 

synonimów w edytorze 

tekstu  

• wymienia trzy zasady 

redagowania dokumentu 

tekstowego  

• wymienia trzy zasady 

doboru parametrów 

formatowania tekstu  

• stosuje różne sposoby 

otaczania obrazu tekstem  

• korzysta z gotowych 

szablonów podczas 

tworzenia dokumentu 

tekstowego  

• przemieszcza obiekty 

w dokumencie tekstowym  

osadza obraz 

w dokumencie tekstowym  

• modyfikuje obraz 

osadzony w dokumencie 

tekstowym  

• używa sytuacji 

warunkowych w skryptach 

budowanych w języku 

Scratch  

• korzysta ze zmiennych 

w skryptach budowanych 

w języku Scratch  

• wykorzystuje pętle 

powtórzeniowe (iteracyjne) 

w skryptach budowanych 

w języku Scratch  

• wykorzystuje sytuacje 

warunkowe w języku Logo  

• używa zmiennych w języku 

Logo  

• otwiera dokument 

utworzony w innym 

edytorze tekstu  

• zapisuje dokument 

tekstowy w dowolnym 

formacie  

• kopiuje parametry 

formatowania tekstu  

• wymienia kroje pisma  

wymienia cztery zasady 

redagowania dokumentu 

tekstowego  

• wymienia cztery zasady 

doboru formatowania tekstu 

• stosuje zasady redagowania 

tekstu  

• przycina obraz wstawiony 

do dokumentu tekstowego  

formatuje obraz 

z wykorzystaniem narzędzi 

z grupy Dopasowywanie  

• zna co najmniej trzy układy 

obrazu względem tekstu  

• wyjaśnia zasadę działania 

mechanizmu OLE  

• wymienia dwa rodzaje 

obiektów, które można 

osadzić w dokumencie 

tekstowym  

• wykonuje zrzut aktywnego 

okna i wstawia go do 

dokumentu tekstowego  

• zna rodzaje tabulatorów 

specjalnych  

• wymienia zalety stosowania 

tabulatorów  

• formatuje komórki tabeli  

• zmienia szerokość kolumn 

i wierszy tabeli  

• modyfikuje nagłówek 

i stopkę dokumentu 

tekstowego  

• modyfikuje parametry 

podziału tekstu na kolumny  

• opracowuje projekt 

graficzny e-gazetki  

• grupuje obiekty w edytorze 

tekstu  

• wymienia wady i zalety 

różnych technik 

umieszczania obrazu 

w dokumencie tekstowym 

i stosuje te techniki  

• wymienia trzy rodzaje 

obiektów, które można 

osadzić w dokumencie 

tekstowym, oraz ich 

aplikacje źródłowe  

• formatuje zrzut ekranu 

wstawiony do dokumentu 

tekstowego  

• wstawia do dokumentu 

tekstowego równania 

o wyższym stopniu 

trudności  

• zna zasady stosowania 

w tekście spacji 

nierozdzielających  

• stosuje tabulatory specjalne  

• tworzy listy 

wielopoziomowe  

• stosuje w listach ręczny 

podział wiersza 

• wyszukuje i zamienia znaki 

w dokumencie tekstowym  

• różnicuje treść nagłówka 

i stopki dla parzystych 

i nieparzystych stron 

dokumentu tekstowego  

• wyjaśnia, na czym polega 

podział dokumentu na 

sekcje  

• zapisuje dokument tekstowy 

w formacie PDF 

•  
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• stawia i modyfikuje obraz 

jako nowy obiekt 

w dokumencie tekstowym  

• stosuje indeksy dolny 

i górny w dokumencie 

tekstowym  

• wstawia do dokumentu 

tekstowego równania 

o średnim stopniu 

trudności  

• wymienia zastosowania 

tabulatorów w edytorze 

tekstu, 

• stosuje spację 

nierozdzielającą 

w edytorze tekstu  

• stosuje style tabeli 

w edytorze tekstu  

• stosuje różne formaty 

numeracji 

i wypunktowania w listach 

wstawianych w edytorze 

tekstu  

• wstawia numer strony 

w stopce dokumentu 

tekstowego  

• zmienia znalezione słowa 

za pomocą opcji Zamień 

w edytorze tekstu  

• dzieli fragmenty tekstu na 

kolumny  

• przygotowuje 

harmonogram w edytorze 

tekstu  

• przygotowuje kosztorys 

w edytorze tekstu 

•  

• łączy ze sobą kilka 

dokumentów tekstowych  

• współpracuje z innymi 

podczas tworzenia projektu 

grupowego 

•  

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie VIII 
 

 

Ocena 

Stopień dopuszczający 

Uczeń: 

Stopień dostateczny 

Uczeń: 

Stopień dobry 

Uczeń: 

Stopień bardzo dobry 

Uczeń: 

• buduje proste skrypty 

w programie Scratch, 

• wykorzystuje zmienne 

w skryptach budowanych 

w programie Scratch, 

• opisuje algorytm Euklidesa, 

• wyszukuje największą liczbę 

w zbiorze 

nieuporządkowanym, 

• tworzy prosty program 

w języku C++ wyświetlający 

tekst na ekranie konsoli, 

• wykorzystuje instrukcje 

warunkowe w skryptach 

budowanych w programie 

Scratch, 

• wykorzystuje iteracje 

w skryptach budowanych 

w języku Scratch, 

• realizuje algorytm Euklidesa 

w skrypcie programu Scratch, 

• buduje w programie Scratch 

skrypt wyszukujący 

największą liczbę w zbiorze 

nieuporządkowanym, 

• w programie Scratch buduje 

skrypt wyodrębniający cyfry 

danej liczby, 

• porządkuje elementy zbioru 

metodą przez wybieranie 

oraz metodą przez zliczanie, 

• wyjaśnia, czym jest 

kompilator, 

• wykorzystuje instrukcje 

warunkowe w programach 

pisanych w języku C++, 

• sprawdza podzielność liczb, 

wykorzystując operator mod 

w skrypcie języka Scratch, 

• wyszukuje element 

w zbiorze uporządkowanym 

metodą przez połowienie 

(dziel i zwyciężaj), 

• wykorzystuje instrukcje 

iteracyjne w programach 

pisanych w języku C++, 

• pisze w języku C++ program 

wyszukujący element 

w zbiorze uporządkowanym, 
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• tworzy nowe bloki (procedury) 

w skryptach budowanych 

w programie Scratch, 

• definiuje i stosuje funkcje 

w programach pisanych 

w języku C++, 

• pisze polecenia w trybie 

interaktywnym języka Python 

do wyświetlania tekstu na 

ekranie, 

• tworzy procedury z 

parametrami w języku Scratch, 

• wprowadza dane różnego 

rodzaju do komórek arkusza 

kalkulacyjnego, 

• wskazuje adres komórki 

w arkuszu kalkulacyjnym, 

• prezentuje na wykresie dane 

zawarte w arkuszu 

kalkulacyjnym, 

• realizuje algorytm liniowy 

w arkuszu kalkulacyjnym, 

• współpracuje w grupie, 

tworząc wspólny projekt, 

• tworzy prostą stronę 

internetową w języku HTML i 

zapisuje ją w pliku, 

• tworzy prostą stronę 

internetową, korzystając z 

systemu zarządzania treścią 

(CMS), 

• umieszcza pliki w chmurze, 

• prezentuje określone 

zagadnienia w postaci 

prezentacji multimedialnej, 

• dodaje slajdy do prezentacji 

multimedialnej, 

• dodaje test i obrazy do 

prezentacji multimedialnej. 

• opisuje różnice pomiędzy 

kodem źródłowym a kodem 

wynikowym, 

• tworzy zmienne w języku 

C++, 

• wykonuje podstawowe 

operacje matematyczne na 

zmiennych w języku C++, 

• wykorzystuje tablice do 

przechowywania danych 

w programach pisanych 

w języku C++, 

• tworzy i zapisuje prosty 

program w języku Python do 

wyświetlania tekstu na ekranie, 

• definiuje i stosuje funkcje 

w języku Python, 

• wskazuje zakres komórek 

arkusza kalkulacyjnego, 

• tworzy proste formuły 

obliczeniowe w arkuszu 

kalkulacyjnym, 

• zmienia wygląd komórek 

arkusza kalkulacyjnego, 

• dodaje i formatuje 

obramowania komórek 

arkusza kalkulacyjnego, 

• drukuje tabele arkusza 

kalkulacyjnego, 

• zmienia wygląd wykresu 

w arkuszu kalkulacyjnym, 

• wstawia tabelę lub wykres 

arkusza kalkulacyjnego do 

dokumentu tekstowego, 

• realizuje algorytm z 

warunkami w arkuszu 

kalkulacyjnym, 

• przygotowuje plan działania, 

realizując projekt grupowy, 

• formatuje tekst strony 

internetowej utworzonej 

w języku HTML, 

• wykorzystuje motywy, aby 

zmienić wygląd strony 

utworzonej w systemie 

zarządzania treścią, 

• dodaje obrazy i inne elementy 

multimedialne do strony 

utworzonej w systemie 

zarządzania treścią, 

• udostępnia innym pliki 

umieszczone w chmurze, 

• wyszukuje w internecie 

informacje potrzebne do 

wykonania zadania, 

• zmienia wygląd prezentacji, 

dostosowując kolory 

poszczególnych elementów. 

• algorytmy porządkowania 

przedstawia w postaci 

programu w języku C++, 

• opisuje różnice pomiędzy 

kompilatorem 

a interpretatorem, 

• wykorzystuje zmienne 

w programach pisanych 

w języku Python, 

• wykorzystuje listy do 

przechowywania danych 

w programach pisanych 

w języku Python, 

• algorytmy porządkowania 

przedstawia w postaci 

programu w języku Python, 

• kopiuje formuły do innych 

komórek arkusza 

kalkulacyjnego, korzystając 

z adresowania względnego, 

• oblicza sumę i średnią 

zbioru liczb, korzystając z 

odpowiednich formuł 

arkusza kalkulacyjnego, 

• dodaje oraz usuwa wiersze i 

kolumny arkusza 

kalkulacyjnego, 

• dodaje oraz usuwa wiersze i 

kolumny arkusza 

kalkulacyjnego,  

• zmienia rozmiar kolumn 

oraz wierszy arkusza 

kalkulacyjnego, 

• wykorzystuje arkusz 

kalkulacyjny do obliczania 

wydatków, 

• włącza lub wyłącza 

elementy wykresu 

w arkuszu kalkulacyjnym, 

• tworzy wykresy dla dwóch 

serii danych w arkuszu 

kalkulacyjnym, 

• wyjaśnia działanie 

mechanizmu OLE, 

• realizuje algorytm iteracyjny 

w arkuszu kalkulacyjnym, 

• sortuje dane w kolumnie 

arkusza kalkulacyjnego, 

• rozdziela zadania pomiędzy 

członków grupy podczas 

pracy nad projektem 

grupowym, 

• dodaje tabele i obrazy do 

strony utworzonej w języku 

HTML, 

• korzysta z kategorii i tagów 

na stronie internetowe 

utworzonej w systemie 

zarządzania treścią, 

• dodaje do prezentacji 

przejścia i animacje. 

• wykorzystuje instrukcje 

warunkowe i iteracyjne 

w programach pisanych 

w języku Python, 

• pisze w języku Python 

program wyszukujący 

element w zbiorze 

uporządkowanym,  

• wykorzystuje funkcję 

JEŻELI arkusza 

kalkulacyjnego do 

przedstawiania sytuacji 

warunkowych, 

• kopiuje formuły z użyciem 

adresowania bezwzględnego 

oraz mieszanego, 

• tworzy wykresy dla wielu 

serii danych w arkuszu 

kalkulacyjnym, 

• wstawiając obiekt 

zewnętrzny do dokumentu 

tekstowego opisuje różnice 

pomiędzy obiektem 

osadzonym a połączonym, 

• wykorzystuje arkusz 

kalkulacyjny w innych 

dziedzinach, 

• wyświetla określone dane 

w arkuszu kalkulacyjnym, 

korzystając z funkcji 

filtrowania, 

• dodaje hiperłącza do strony 

utworzonej w języku HTML, 

• zmienia wygląd menu 

głównego strony 

internetowej utworzonej 

w systemie zarządzania 

treścią, 

• dodaje widżety do strony 

internetowej utworzonej 

w systemie zarządzania 

treścią, 

• krytycznie ocenia wartość 

informacji znalezionych 

w internecie – weryfikuje je 

w różnych źródłach, 

• dodaje do prezentacji własne 

nagrania audio i wideo.  
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VIII. Przedmioty przyrodnicze 

Anna Mazur 
  

I Cele oceniania  

Do najważniejszych celów oceniania przedmiotowego z biologii należą:   

• bieżące, okresowe i roczne informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie 

osiągnięć edukacyjnych, postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach,  

• pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji,  

• wspieranie ucznia w rozwoju,  

• diagnozowanie osiągnięć uczniów,  

• dostarczanie informacji o skuteczności procesu nauczania,  

• umożliwienie dokonania samooceny,  

• wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i trudności,  

• dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.  

  

II Wymagania edukacyjne  

  

  Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z zakresem materiału programowego 

na dany rok szkolny oraz informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:  

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania 

biologii,  

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,  

- o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

   

  Na podstawie  opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel dostosowuje wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

zdiagnozowano zaburzenia dyslektyczne, odchylenia rozwojowe lub niższą niż przeciętna 

sprawność intelektualną.   

W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań dotyczyło będzie formy sprawdzania 

wiedzy, treści wymagań lub równocześnie obu (formy i treści)  
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III  Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji       o 

postępach i trudnościach uczniów  

  

  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). Na wniosek ucznia lub jego 

rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Również na wniosek ucznia lub jego rodziców 

sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne, jak również inna dokumentacja dotyczącą 

oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).  

Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do wiedzy na temat postępów swojego dziecka  w 

opanowywaniu wiadomości i umiejętności programowych z przedmiotu biologia.   

Korzystanie z powyższego prawa umożliwią im:  

- wpisywanie przez nauczyciela ocen z odpowiedzi ustnych, zadań domowych, prac 

pisemnych oraz noty     o braku zadania do dziennika,  

- wgląd do dziennika klasowego w obecności wychowawcy, dyrektora szkoły lub 

nauczyciela przedmiotu, - indywidualne spotkania lub rozmowy telefoniczne z nauczycielem.  

  

IV Ogólne kryteria oceniania   

  

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

  

−  opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące 

efektem jego samodzielnej pracy,  

−  prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną,  

−  potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,  

−  formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,  

−  dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,  

−  wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,   

−  potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,  

−  bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  

−  wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza 

nią,  

−  

  

w pracach pisemnych osiąga 100% punktów możliwych do zdobycia i w pełni odpowiada na 

dodatkowe pytania,   

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

  

−  opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  

−  wykazuje szczególne zainteresowania biologią,  
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−  potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych 

sytuacjach,  

−  bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,  

−  potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,  

−  sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,  

 − potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,  

 − prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,  

 − aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  

− w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 100% punktów 

możliwych  do zdobycia.  

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

  

−  opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i 

użyteczne  w szkolnej i pozaszkolnej działalności,  

−  potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych,  w 

przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,  

−  posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,  

−  wykonuje proste preparaty mikroskopowe,  

−  udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,  

−  jest aktywny na lekcji,  

−  

  

w pracach pisemnych osiąga od 71% do 90% punktów.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

  

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,  

- stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych problemów,  

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w 

nauczaniu      biologii, geografii i przyrody oraz takie  które można wykorzystać w sytuacjach 

szkolnych i pozaszkolnych,  

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,  

- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice,  

wykresy, itp.,  

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,  

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 70% punktów.  
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

  

− ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają 

one możliwości dalszego kształcenia,   

− wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem 

nauczyciela,  

− z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,  

− wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,  

− jest mało aktywny na lekcji,  

− w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

  

−  nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, 

koniecznymi  do dalszego kształcenia,  

−  nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi, geograficznymi,  

−  wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 

domowych,  

−  nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 

nauczyciela,  

−  wykazuje się bierną postawą na lekcji,  

−  w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.  

  

IV Formy i zasady bieżącego oceniania  

  

   

  

  

 Prace pisemne w klasie  

Forma  Zakres treści nauczania  Zasady przeprowadzania  

Prace klasowe   

(1h lekcyjna)  

jeden dział obszerny lub dwa 

mniejsze działy  

• zapowiadane przynajmniej    z 

tygodniowym wyprzedzeniem  

• informacja o pracy klasowej 

zanotowana wcześniej w dzienniku 

lekcyjnym  

• pracę klasową poprzedza 

powtórzenie materiału nauczania,  
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Kartkówki  

(do 20 min)  

materiał nauczania z trzech 

ostatnich lekcji  

• zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem,  

• podlegają poprawie.  

 Prace pisemne w domu  

Pisemne prace 

domowe  
materiał nauczania  z bieżącej 

lekcji lub przygotowanie 

materiału dotyczącego nowego 

tematu (nauczanie odwrócone)  

• zróżnicowane zadania zgodnie     z 

realizowanym materiałem  

Prowadzenie 

zeszytu ćwiczeń  

zgodnie z tematami lekcji  • zasady prowadzenia zeszytu 

ćwiczeń powinny zostać ustalone na 

pierwszej lekcji  

• ocenie podlega zarówno 

poprawność merytoryczna 

rozwiązywanych zadań,  jak i estetyka 

oraz systematyczność  

Inne prace 

domowe  

• prace badawcze, 

obserwacje i hodowle 

wskazane w podstawie 

programowej  

• zadania związane z 

projektami edukacyjnymi  

– wykonywanie plakatów, 

prezentacji PowerPoint do 

bieżącego materiału  

• zadania kierowane do pracy w grupach 

lub dla uczniów szczególnie 

zainteresowanych biologią  

Odpowiedzi ustne  

Ustne 

sprawdzenie 

wiadomości  

materiał nauczania z trzech 

ostatnich lekcji  

bez zapowiedzi  

Pytania aktywne  lekcja bieżąca lub lekcje 

powtórzeniowe  
uczniowie sami zgłaszają się    do 

odpowiedzi lub są wyznaczani   przez 

nauczyciela  

Referowanie 

pracy grupy  

lekcja bieżąca lub lekcje 

powtórzeniowe  
należy zwrócić uwagę na to, aby w 

kolejnym referowaniu wspólnych prac 

zmieniały się osoby referujące  
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Praca na lekcji  bieżący materiał nauczania  • oceniana jest aktywność, 

zaangażowanie, umiejętność pracy  w 

grupie lub w parach  

• w ocenianiu można uwzględnić 

ocenę koleżeńską lub samoocenę, 

uzasadniając ją w informacji 

zwrotnej  

  

  

V Pozostałe przedmiotowe zasady oceniania  

  

1. Pisemne prace klasowe  

• Pisemne prace klasowe są obowiązkowe.  

• W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu 

dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. (wyjątkowo w szczególnych przypadkach 

losowych lub zdrowotnych sprawdzian może zostać zaliczony w późniejszym terminie lub 

uczeń może zostać zwolniony z jego pisania),  

• Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową. Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod 

uwagę jest brana ocena wyższa.  

• Pracę można poprawić tylko raz.  

• Poprawa odbywa w ustalonym wcześniej terminie i jedynie w wyjątkowych przypadkach 

może odbywać się w czasie lekcji,   

  

 Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych  

−  100 – 99%   –         celujący  

−   98 – 90%  –  bardzo dobry  

−    89 – 75%  –            dobry  

−   74 – 50%  –  dostateczny  

−   49 – 31%  –  dopuszczający  

−   30 – 0%  –   niedostateczny  

  

  W przypadku wypowiedzi ustnych, kartkówek oraz prac domowych przyjmuje się skalę ocen 

wyrażanych słownie i cyfrowo (równoznaczne): celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), 

dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1).  
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2. Odpowiedzi ustne  

• Przy wystawianiu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia 

uczniowi informacji zwrotnej.  

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia raz 

w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku, 

zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi.  

• Kolejne nieprzygotowanie może zgłosić uczeń  reprezentujący szkołę w ważnych 

konkursach językowych, humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i 

artystycznych lub zawodach sportowych.  

  

3. Prace domowe  

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

lekcję.  

• Zadania związane z realizacją projektu edukacyjnego reguluje rozporządzenie o 

ocenianiu.  

  

4. Praca na lekcji  

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli:  

• samodzielnie zaprojektuje i wykona doświadczenie na lekcji lub omówi doświadczenie 

wykonane  w domu,  

• aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych,  

• przygotuje materiały do lekcji odwróconej.  

  

VI Kryteria wystawiania oceny semestralnej i rocznej  

  

  

  Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz 

ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie 

ocen  

cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów (prac klasowych),  w drugiej 

kolejności są kartkówki i odpowiedź ucznia.  

Pozostałe oceny są  wspomagające.   

Poszczególne formy aktywności mają przypisane odpowiednie współczynniki:  
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Forma aktywności  Waga  

Praca pisemna całogodzinna  5  

Kartkówka  4  

Odpowiedź ustna  3  

Praca domowa  3  

Praca na lekcji, aktywność  2  

  

  

  

   VII  Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowych osiągnięciach,            

postępach  i  zagrożeniach:  

  

1. Uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowym systemem oceniania na pierwszej godzinie 

lekcyjnej, natomiast rodzice (lub prawni opiekunowie) na pierwszym zebraniu rodzicielskim.  

2. Wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom   

3. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (lub prawnych opiekunów).  

4. Nauczyciel informuje uczniów o ocenach bezpośrednio po ich uzyskaniu.  

5. Nauczyciel informuje rodziców (lub prawnych opiekunów) o ocenach cząstkowych  i 

klasyfikacyjnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych konsultacji. 

Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z 

procedurą WSO.  

6. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego i udostępniane do 

wglądu uczniom oraz rodzicom (lub prawnym opiekunom).  
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IX. Religia 

Julianna Wdowiak 
 
     

 

 Przedmiotowy system oceniania  został opracowany na podstawie Programu nauczania 

religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania 

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 czerwca 2010 (nr programu AZ-3-01/10) 

i jest zgodny z Rozporządzeniem MEN 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 późn. zm.). 

 

 Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.                      

 

 W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 

2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie 

lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły). 

3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki. 

4. Mobilizacja do dalszej pracy. 

 

 Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli: 

1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie 

kształcenia). 

2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia). 

3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia). 

 

 Metody kontroli i ocen: 

1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia 

praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.). 

2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy 

zróżnicowanych zadań testowych). 

 

  

 

 Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 

2. Zainteresowanie przedmiotem. 

3. Stosunek do przedmiotu. 

4. Pilność i systematyczność. 

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 

6. Postawa. 

 

 Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także 

wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji 

uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, 
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dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą. 

 

 Cele oceniania: 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

3. Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.  

4. Systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach    

i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  
 

 Ocenie podlegają: 

1. Pisemne prace kontrolne i kartkówki. 

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.  

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. 

4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa. 

5. Znajomość podstawowych prawd wiary. 

6. Prowadzenie zeszytu ucznia. 

7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności. 

8. Przygotowanie do poszczególnych lekcji.  

9. Korzystanie z Pisma świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 

10. Inne formy aktywności ucznia: 

15. praca w grupie (udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespołu), 

16. aktywność na zajęciach lekcyjnych, 

17. referaty, prezentacje, 

18. udział w olimpiadach, konkursach, projektach edukacyjnych. 

11. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze 

religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, współpraca ze wspólnotą 

parafialną . 

12. Praktyki religijne nie podlegają ocenie. 

 

 Zasady oceniania 

 

1. Nauczyciel religii na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznej i rocznej 

(semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej. 

2. Oceny cząstkowe – semestralne i końcoworocznej – wyrażone są według skali: 

• celujący (6), 

• bardzo dobry (5), 

• dobry (4), 
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• dostateczny (3), 

• dopuszczający (2), 

• niedostateczny (1). 

3. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny 

cząstkowe. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

5. Pisemne prace kontrolne przeprowadzane są minimum dwa razy w ciągu semestru. 

Obejmują więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Zapowiedziane są co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, a sprawdzane są przez nauczyciela do dwóch tygodni. Natomiast zakres 

materiału kartkówek powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał 

podstawowy. Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac kontrolnych, jeżeli 

uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć.  

6. Odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji. Uczeń ma 

prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi (bez 

konsekwencji). 

7. Kontrola znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana jest podczas odpowiedzi 

ustnej lub pisemnej. 

8. Zeszyt ucznia (ćwiczenia) sprawdzany jest według ustaleń nauczyciela. Przynajmniej jeden 

raz w semestrze przeprowadzana jest kompleksowa ocena zeszytu. 

9. Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością 

poprawiania.  

10. Ocena śródroczna i roczna nie ma charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; 

znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego 

roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich 

przejmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym. 

11. Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co 

najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej o jeden 

stopień. 

12. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej 

lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia z religii w szkolnym 

planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny z religii. 

13. Egzamin klasyfikacyjny z religii zdaje również uczeń: 

• realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

• spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z religii została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

15. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu winna być przekazana uczniowi  

i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel religii 

przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych wiadomości             

i umiejętności.  

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną         

z religii może zdawać egzamin poprawkowy. 
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Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów  

oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów 

 

I ETAP EDUKACYJNY 
 

 
 

Ocena CELUJĄCA 

3. Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zasób 

wiadomości określonych w programie nauczania religii w danej klasie. Ponadto biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponując rozwiązania sytuacji związanych z 

życiem religijnym. Pogłębia wiadomości, uczestnicząc w zajęciach koła religijnego. 

4. Umiejętności – uczeń wszystkie zadania na lekcjach wykonuje samodzielnie. Pomaga 

innym w rozwiązywaniu zadań na lekcji i poza nią. 

5. Aktywność – uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcjach. Uczestniczy w konkursach 

szkolnych, międzyszkolnych. Angażuje się w różne zadania na lekcjach, np. czytanie lub z 

własnej inicjatywy czyta, śpiewa na mszach świętych, nabożeństwach okolicznościowych i 

wykonuje inne zadania w parafii lub na rzecz środowiska lokalnego, np. poprzez działania o 

charakterze wolontariackim. 

6. Pilność i sumienność – Prace posiadają walor estetyczny i spełniają kryteria określone przez 

nauczyciela. Wzorcowo prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń. 

 

Ocena BARDZO DOBRA 

7. Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dobrą. Posiada zasób wiadomości 

określonych w programie nauczania religii w danej klasie.  

8. Umiejętności – uczeń samodzielnie rozwiązuje skomplikowane zadania na lekcjach. 

9. Aktywność – uczeń zgłasza się na lekcjach. Angażuje się w różne zadania na lekcjach. 

10. Pilność i sumienność – uczeń odrabia wszystkie prace domowe. Posiada zeszyt 

przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i podręcznik. Samodzielnie odrabia prace domowe. Prace 

spełniają kryteria określone przez nauczyciela. 

 

Ocena DOBRA 

6. Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dostateczną. Bezbłędnie definiuje 

pojęcia; opowiada o wydarzeniach opisanych w Piśmie Świętym                          i związanych 

z rokiem liturgicznym. 

7. Umiejętności – uczeń modli się samodzielnie. Rozwiązuje samodzielnie niezbyt 

skomplikowane zadania lekcjach. Samodzielnie wykonuje zadania. Pracuje w grupie. 

8. Aktywność –  uczeń zgłasza się na lekcjach. Posługuje się poprawną terminologią.  

9. Pilność i sumienność – uczeń odrabia prace domowe samodzielnie. Nie popełnia błędów. 

Prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i posiada na lekach podręcznik, z którego 
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korzysta. Prace domowe nie zawsze spełniają kryteria określone przez nauczyciela. 

Ocena DOSTATECZNA 

13. Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą. Własnymi 

słowami tłumaczy pojęcia poznane na lekcji religii. W wypowiedziach pojawiają się błędy 

wymagające korekty katechety. 

14. Umiejętności – uczeń śpiewa z innymi pieśni i piosenki religijne. Nie ma problemów                          

z zachowaniem się na katechezie. Rozwiązuje samodzielnie proste zadania. Modląc się, 

popełnia błędy w treści ich formuł. 

15. Aktywność – uczeń zgłasza się na lekcjach, ale w jego wypowiedziach pojawiają się błędy. 

Podczas lekcji przy wykonywaniu ćwiczeń potrzebuje pomocy katechety. 

16. Pilność i sumienność – uczeń odrabia prace domowe, lecz potrzebuje pomocy innej osoby. 

Popełnia błędy. Posiada na lekcjach zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń                i  

podręcznik. Zadania na lekach próbuje wykonywać samodzielnie 

 

Ocena DOPUSZCZAJĄCA 

19. Wiedza – uczeń własnymi słowami próbuje tłumaczyć podstawowe pojęcia poznane 

podczas katechezy. 

20. Umiejętności – uczeń poprawnie wykonuje znak krzyża świętego. Proste zadania 

rozwiązuje przy pomocy katechety. Odróżnia dobro od zła. Przyjmuje postawę modlitwy. 

Szanuje symbole religijne. Uczeń nie modli się samodzielnie. Modli się             z grupą. 

Próbuje śpiewać z innymi poznane podczas katechezy pieśni i piosenki religijne. Ma kłopoty 

z przestrzeganiem określonych na lekcji zasad . 

21. Aktywność – uczeń nie zgłasza się. Czasami odpowiada na pytania zadawane przez 

katechetę. 

22. Pilność i sumienność – uczeń rzadko odrabia prace domowe. Rzadko posiada na lekcji 

zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik. Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonuje 

na lekcji przy pomocy katechety. 

 

Ocena NIEDOSTATECZNA 

17. Uczeń nie opanował wymagań w zakresie oceny dopuszczającej. 

 

II ETAP EDUKACYJNY 
 

1. Wymagania ponadprogramowe (wykraczające) 

 

Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

• Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią 

przedmiotową i inną. 
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• Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce 

katechetyczne itp.). 

• Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej. 

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 

zastrzeżeń. 

• Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania 

edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.  

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

 

2. Wymagania dopełniające 

 

Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania 

religii. 

• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. 

• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. 

• Odznacza się pełną znajomością pacierza. 

• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

• Aktywnie uczestniczy w religii. 

• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. 

• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. 

• Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela 

programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających 

samodzielności. 

• Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

 

3. Wymagania rozszerzające 

 

Na ocenę DOBRĄ uczeń: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

• Opanował materiał programowy z religii. 

• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi. 

• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane 

przez nauczyciela. 

• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 

• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

• W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

• Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i 

inne). 

• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

• Jest zainteresowany przedmiotem. 

• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 



113  
  

• Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

• Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla 

danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny.  

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 

 

4. Wymagania podstawowe 

 

Na ocenę DOSTATECZNĄ uczeń: 

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności. 

• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. 

• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi. 

• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska                

z pomocą nauczyciela. 

• Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela. 

• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 

• Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi. 

• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

• Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości                              

i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości                   

i umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do 

pomyślnego dalszego uczenia się.  

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 

 

 

5. Wymagania konieczne 

 

Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń: 

• Opanował konieczne pojęcia religijne. 

• Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych. 

• Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. 

• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 

• Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk. 

• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl 

wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się. 

• Prowadzi zeszyt ucznia. 

• Ma problemy ze znajomością pacierza. 

• Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

• Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego 

etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste                           i 

praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.  

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 
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6. Ocena NIEDOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 

• Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami. 

• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 

• Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 

• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy. 

• Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi. 

• Nie wykazuje się znajomością pacierza. 

• Nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję. 

• Lekceważy przedmiot. 

• Opuszcza lekcje religii. 

• Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 

 

  

 

 W opracowaniu Przedmiotowego systemu oceniania z religii korzystano m.in. z następującej 

literatury: 

 

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 

Kraków 2001.  

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, 

Kraków 2010. 

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii 

rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010. 
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X. Technika 

Julianna Wdowiak 

 
  

Na lekcji wymagany jest podręcznik, zeszyt oraz zestaw przyborów, materiałów i narzędzi 

stosownie do realizowanego wytworu technicznego (wcześniej zapowiedzianego).  

  

Za co uczniowie są oceniani:  

• wytwory plastycznej działalności (dokładność, estetyka, nowatorstwo) - wykonanie 

wytworów zgodnie z tematami zaproponowanymi w rozkładzie materiału  

• umiejętności - (sporządzanie dokumentacji, korzystanie z dokumentacji technicznej, 

zastosowanie zdobytej wiedzy podczas wykonywania prac praktycznych)  

• BHP i organizacja pracy (wymagane przygotowanie do lekcji stosownie do 

przewidzianych tematów w rozkładzie materiału, samodzielność, poprawność)  

• aktywność - na każdej lekcji, stosownie do tematów  

• dokumentacja techniczna - (prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń)  

• wiadomości (odpowiedzi ustne, kartkówki, testy), sprawdzenie wiedzy z zakresu 

przewidzianego w podstawie programowej   

  

W semestrze uczeń może jednokrotnie zgłosić nieprzygotowanie przed lekcją, co odnotowane 

zostaje w dzienniku za pomocą skrótu [np.].  

Na końcową ocenę semestralną i roczną mają wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki. Są one 

uporządkowane według ich znaczenia przy wystawianiu oceny końcowej tzn. największe znaczenie 

mają wytwory praktycznej działalności, następnie umiejętności sporządzania i korzystania z 

dokumentacji itd.  

  

Uczeń nieobecny w szkole w trakcie realizacji zadania praktycznego oraz uczeń, który nie wykonał 

pracy praktycznej z powodu swojego nieprzygotowania jest obowiązany zaliczyć zadanie 

praktyczne w formie ustalonej z nauczycielem w wyznaczonym terminie.  

Ocenę niedostateczną semestralną lub roczną uczeń może poprawić poprzez wykonanie i oddanie 

do oceny określonych wytworów techniki oraz zaliczenie wiadomości przewidzianych w semestrze.  

  

OCENA UCZNIÓW Z ZALECENIAMI PPP:  

  

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:  

• wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,  
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• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania 

etapami,  

• konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie 

pisemnej,  branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie 

jego walorów estetycznych,  podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości 

prostych pytań zamiast jednego złożonego,  

• możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej  

• inne.  

  

  

Kryteria ocen z techniki Ocena celująca - otrzymuje 

uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i 

poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania 

programowe, uzyskuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych 

zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto 

bierze udział w konkursach przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Ocena bardzo dobra - przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie 

oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto 

uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania 

techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem 

podstawowych zasad bezpieczeństwa.  

Ocena dobra - uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy 

nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej 

oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie 

dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.  

Ocena dostateczna - przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas 

realizowania  

działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści 

nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku 

pracy nie zachowuje porządku.  

Ocena dopuszczająca - otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do 

zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze 

sprawdzianów  osiąga  wyniki  poniżej  oceny  dostatecznej. 

 Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.  

Ocena niedostateczna - uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych 

do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje 

zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy 

podstawowe obowiązki szkolne.  

.  

Stosuje się określoną wagę i sposób zapisu: -         

praca klasowa, test wiadomości – 3  
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- praca na lekcji – 5  

- odpowiedzi ustne – 3  

- praca domowa – 2  

- aktywność na lekcji – 4  

- inne – 1  

- zeszyt przedmiotowy – 1  

- projekty - 3  

- konkursy – 5  
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XI. Historia 

Małgorzata Wincenciak- Podbucka 

 

1. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania.  

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposobiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  

•  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych  typach szkół.   

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz słuchaczy w szkołach publicznych  

• •  Program nauczania:- dr Tomasz Maćkowski „Wczoraj i dziś”. Program nauczania 

historii - klasy IV,V, VII i VIII szkoły podstawowej, 

- dr Tomasz Maćkowski „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii  

i społeczeństwa - klasy VI szkoły podstawowej, 

• Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

2. Cele przedmiotowego systemu oceniania.  

•  Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności.  

•  Mobilizowanie ucznia do dalszej pracy.  

•  Stymulowanie rozwoju ucznia.  

•  Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

•  Diagnozowanie poziomu nauczania.  

 



119  
  

3. Cele edukacyjne.  

1. Zainteresowanie uczniów przeszłością.   

2. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń  

o życiu w przeszłości, zrozumienie natury ludzkiej i motywów  postępowania minionych 

pokoleń.  

3. Pomoc w zrozumieniu złożoności współczesnego świata i odnalezieniu w nim własnego 

miejsca.  

4. Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalne j, grupy etnicznej, 

religijnej, narodu, państwa,  społeczności europejskiej i światowej.  

5. Umożliwienie uczniom zrozumienie innych ludzi i społeczeństw;  

6. Kształtowanie szacunku i przywiązania do własnego państwa i rodzimej 1 kultury, zarazem 

szacunku i tolerancji dla innych państw i kultur. 

6. Dostarczenie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzenie uczniów w świat 

wartości ogólnoludzkich sprzyjających wychowaniu prawego człowieka,  aktywnego i 

świadomego swych praw i obowiązków obywatela.  

 

4. Obszary aktywności podlegające ocenie.  

           Na lekcjach historii ocenie może podlegać:  

•  czytanie mapy i korzystanie z atlasu,  

•  czytanie ze zrozumieniem (tekstu źródłowego),  

•  analiza tekstu źródłowego,  

•  posługiwanie się pojęciami z zakresu chronologii, obliczanie czasu wydarzeń, długości i 

ich trwania, umieszczenie ich na osi czasu,  

•  umiejętność łączenia faktów, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania 

epok, ustrojów politycznych, społecznych i gospodarczych na przestrzeni dziejów,  

•  wykorzystanie ilustracji, filmu, nagrania audio jako źródła informacji (dokonanie opisu 

w formie ustnej lub pisemnej),  

•  umiejętność narysowania drzewa genealogicznego,  

•  wypowiedzi ustne,  

•  wypowiedzi pisemne (zadania domowe, wypracowania na tematy historyczne),  

•  sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki),  

•  zaangażowanie i wkład pracy ucznia,  

•  udział w konkursach historycznych,  
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•  konstruowanie prostych zagadek historycznych (krzyżówek, rebusów, szarad),  

•  praca w parach lub grupie rówieśniczej,  

•  prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, 

 

5. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów.  

A. Formy aktywności:  

•  odpowiedzi ustne  

•  samodzielna praca na lekcji  

•  praca domowa (krótko lub długoterminowa)  

•  zeszyt przedmiotowy  

•  prace klasowe (testy)  

•  zeszyt ćwiczeń  

•  sprawdziany  

•  kartkówki  

•  przygotowanie do lekcji  

•  drzewo genealogiczne  

•  analiza tekstu źródłowego  

•  praca z mapą historyczną  

•  udział w konkursach historycznych  

B. Sposoby oceniania:  

•stopniem 

 

•pochwałą 
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• plusami/minusami  

C. Skala ocen:  

•  ocena celująca – 6  

•  ocena bardzo dobra – 5  

•  ocena dobra – 4  

•  ocena dostateczna – 3  

•  ocena dopuszczająca – 2  

•  ocena niedostateczna – 1  

D. Ocenę ze sprawdzianów ustala się w skali procentowej:  

•  0% - 30% - niedostateczny  

•  31% - 49% - dopuszczający  

•  50% - 70% - dostateczny  

•  71% - 89% - dobry  

•  90% - 99% - bardzo dobry  

•  100% - celujący  

E. Stosuje się następujące kategorie i wagi ocen:  

•  sprawdzian, test, praca klasowa – waga 5  

•  kartkówka zapowiedziana – waga 3  

•  kartkówka niezapowiedziana -waga 2  

•  odpowiedzi ustne – waga 3  

•  zadanie domowe – waga 1  

•  praca domowa w formie projektu - waga 3  

•  karta pracy - analiza źródeł historycznych, map (zadania gł. otwarte) - waga 4  



122  
  

•  karta pracy - analiza źródeł historycznych, map (zadania gł. zamknięte) – waga 3  

•  karta pracy w formie ćwiczeń do tematu lekcji - waga 2  

•  praca na lekcji, np. w grupie - waga 2  

•  aktywność na lekcji – waga 1  

•  zeszyt przedmiotowy – waga 1   

 

6. Kryteria ocen:  

Celująca 

Uczeń:  

- w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej, 

- posiada wiedzę dodatkową, która jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je 

zdobywać, - samodzielnie wzbogaca wiedzę poprzez czytanie książek o treści historycznej, 

- inicjuje rozwiązywanie problemów w czasie lekcji, 

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi, 

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii, 

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo- skutkowych, 

- bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach o tematyce historycznej, 

- umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów 

humanistycznych, 

- posługuje się  poprawną polszczyzną, 

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny, 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej, 

- bierze aktywny udział w lekcji, 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je 

zdobywać, - wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania  problemów w czasie lekcji, 

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi, 

-wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień  z historii, 

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny, 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- opanował materiał przewidziany programem w stopniu dobrym, 

- aktywnie pracuje na lekcji, 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji, 
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- rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności, zadania o dużym stopniu trudności 

rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo skutkowych, 

- w sposób zadowalający operuje pojęciami historycznymi, 

- jest systematyczny i obowiązkowy.  

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

- opanował podstawowe wiadomości programowe pozwalające mu na rozumienie najważniejszych 

zagadnień przewidzianych w programie, 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji, 

- wykonuje proste zadania, 

- konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy historyczne, 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym, 

- przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się bardzo sporadycznie). 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

- posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym okresie czasu, 

- potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności, 

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń:   

- nie opanował podstawowych wiadomo, a braki są tak duże, że umożliwiają mu kontynuację 

nauki,  

 -  nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności 

Szczegółowe wymagania przedmiotowe z historii w poszczególnych klasach znajdują się u 

nauczyciela. W każdej chwili można się z nimi zapoznać.  

7. Zasady PSO.  

1. Oceniamy: 

 

• systematycznie 

• rzetelnie 
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• sprawiedliwie  

2. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np.:  

•  brak pracy domowej  

•  brak zeszytu  

•  brak pomocy potrzebnych do lekcji  

•  niegotowość do odpowiedzi  

3. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.  

4. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli 

zgłosi brak przygotowania, które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie 

przez rodzica/prawnego opiekuna.  

5. Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.  

6. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie się, udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

aktywna praca w parach lub grupach może być oceniana plusami „+” (za 5 „+” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Brak aktywnego udziału w zajęciach, np. niewykonywanie 

zadań, nieumiejętność odpowiedzi nawet na proste pytania dotyczące tematu lekcji może 

być oceniana minusami „-” (za 5 „-” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). 

7. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. Uczeń, który opuścił sprawdzian, otrzymuje nieobecność, jest wliczane do średniej jako 

wartość 0. Po powrocie do szkoły uczeń ma dwa tygodnie na napisanie zaległego 

sprawdzianu. Okres dwutygodniowy przysługuje uczniom, którzy byli dłużej nieobecni (co 

najmniej tydzień). W przypadku nieobecności krótszej niż tydzień uczeń ma obowiązek 

napisać zaległy sprawdzian, test kompetencji, kartkówkę na kolejnej lekcji po powrocie do 

szkoły. 

9. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą w terminie i formie 

ustalonej przez nauczyciela – w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Każdą pracę 

klasową, sprawdzian, test kompetencji uczeń może poprawiać tylko jeden raz, bez względu 

na to, jaką ocenę otrzymał. Jeżeli uczeń na poprawie otrzyma gorszą ocenę, ocena zostanie 

wpisana. 

10. Ściąganie na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

11. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony 

nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcji lub 

usprawiedliwiona dłuższa nieobecność. 

12. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole. Okres ten trwa od 3 do 7 dni 

(w zależności od długości absencji).  
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8. Informowanie o ocenach.  

1. Wszystkie oceny są jawne i wystawione według ustalonych kryteriów.  

2. W przypadku trudności w nauce, częstszego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego 

stosunku do przedmiotu – rodzice informowani będą podczas organizowanych 

indywidualnych spotkań z nauczycielem. Nauczyciel wówczas wskaże sposoby pomocy 

uczniowi w nauce.  

3. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.  

4. Ocena śródroczna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen cząstkowych, lecz 

średnią ważoną wyznaczoną na podstawie wartości i wag wszystkich ocen cząstkowych. 

szczegółowe zasady wystawiania ocen śródrocznych i rocznych określa WSO.  

5. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena może być zmieniona tylko w 

wyniku egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w WSO.  

9. Dostosowania dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.   Należy dostosować 

wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, 

 u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności 

od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci 

mają prawo do: 

1. wydłużonego czasu pracy, 

2. obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych, 

3. mniejszej ilości zadań, 

4. dostosowania warunków i form pracy podczas pisania prac pisemnych, 

5. indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy, 

6. innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych. Przy ocenianiu prac pisemnych 

uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę: 

• poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów- niedostateczny 

• 20%-39%- dopuszczający 

• 40%-54%- dostateczny 

• 55%-70%- dobry 

• 71%- 90%- bardzo dobry 

• 91%-100%- celujący. 
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XII. Fizyka 

Grażyna Studenna 

  
  
 I. Ogólne zasady oceniania uczniów  

  

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.  

2. Nauczyciel:  

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;  

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i 

jak powinien się dalej uczyć;  

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;  

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia.  

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom.  

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.  

  

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności  

  

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia 

praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.  

  

1. Sprawdziany (prace klasowe) przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest 

sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.  

• Sprawdziany planuje się na zakończenie każdego działu.  

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. • Przed każdym sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.  

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której 

nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.  

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach 

wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego.  

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.  

  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6
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2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.  

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 

kartkówki.  

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie 

dłuższym niż 15 minut.  

• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres sprawdzianu 

przeprowadzanego po zakończeniu działu i tym samym zła ocena z kartkówki może zostać 

poprawiona sprawdzianem.  

  

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając 

odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, • zawartość merytoryczną wypowiedzi,  

• sposób formułowania wypowiedzi.  

  

4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji.  

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej 

przez nauczyciela. • Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z 

uczniami.  

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności 

wprow-adzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona 

negatywnie. • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 

samodzielność i poprawność wykonania.  

  

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów 

i minusów.  

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. Pięć plusów uzyskanych przez ucznia jest 

jednoznaczne ze stopniem bardzo dobrym.  

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, 

zeszytu,  

zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji, brak pracy domowej.  

  

6. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 

Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• wartość merytoryczną,  

• dokładność wykonania polecenia,  

• staranność,  

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.  
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7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, 

wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod 

uwagę m.in.:  

• wartość merytoryczną pracy,  

• estetykę wykonania,  

• wkład pracy ucznia,  

• sposób prezentacji,  

• oryginalność i pomysłowość pracy.  

  

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i 

międzysz- 

kolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO.  

  

9. Kryteria przeliczania punktów na oceny szkolne ze sprawdzianów (prac klasowych) i 

kartkówek: 100% - 96%  celujący   

95% - 86%   bardzo dobry   

85% - 71%   dobry   

70% - 50%   dostateczny  

49% - 31%   dopuszczający  

30% - 0   niedostateczny  

  

10. Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się zgodnie z zaleceniami 

opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

  

  

  

III. Zasady oceniania na wypadek nauczania zdalnego  

W sytuacji wprowadzenia zdalnego nauczania ocenianie uczniów będzie przebiegało wg poniższych zasad:   

1. Zajęcia będą odbywać się w formie online na platformie Moodle, stronie zoom.us, poprzez e-dziennik Vulca lub 

innych narzędzi ICT.  

2. Ocenianiu będą podlegać wszystkie formy aktywności wymienione w pkt. II ze szczególnym uwzględnieniem 

aktywności podczas lekcji online.  3. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w sprawdzianach, kartkówkach 

online na zoom.us oraz platformie Moodle, oddawać zadania domowe, prace dodatkowe lub udokumentowane w 

za pomocą zdjęć ćwiczenia praktyczne w formie elektronicznej na platformie Moodle.   

3. Uczniowie nieobecni podczas zajęć online mają obowiązek skontaktować się z nauczycielem w 

celu uzgodnienia sposobów uzupełnienia braków.   
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IV. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego  

  

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz 

ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.  

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców o: • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki,  

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, • warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, • trybie 

odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.  

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień 

opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w 

punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.   

  

V. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen  

  

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę.  

2. Oceny ze sprawdzianów poprawiane są na poprawkowych sprawdzianach lub ustnie w terminie 

tygodnia po omówieniu sprawdzianu i wystawieniu ocen.  

3. Oceny z kartkówek poprawiane są pisemnie lub ustnie w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na sprawdzianach.  

5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując tę pracę 

ponownie.  

6. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach 

wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.  

7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują 

przepisy WZO i rozporządzenia MEN.  

8. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń jest zobowiązany uzupełnić zeszyt i ćwiczenia oraz 

uzgod- 

nić termin zaliczenia materiału z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły).  

  

VI. Zasady badania wyników nauczania  

  

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.  

2. Badanie to odbywa się w dwóch etapach:  

• diagnozy wstępnej,  

• diagnozy na koniec roku szkolnego.  

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i 

roczną.  
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VII. Poziomy wymagań a ocena szkolna  

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające 

(R), dopełniające (D) i wykraczające (W).   

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym.   

  

• Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi 

dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych 

podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.  

• Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo 

łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe 

kontynuowanie dalszej nauki.  

• Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i 

umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco 

trudniejszych, przydatnych na kolejnych poziomach kształcenia;   

• Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują 

wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych.  

• Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach 

trudnych, nietypowych, złożonych.  

  

Wymagania na poszczególne oceny szkolne:  

ocena dopuszczająca – wymagania z poziomu K, 

 ocena dostateczna –  wymagania z poziomów K i P, 

 ocena dobra  –  wymagania z poziomów: K, P i R,  

ocena bardzo dobra  –   wymagania z poziomów: K, P, 

R i D, ocena celująca  –  wymagania z poziomów: K, P, R, D 

i W.  
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IX. Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie 7 

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.  

 

Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

ROZDZIAŁ I. ZACZYNAMY UCZYĆ SIĘ FIZYKI 

Uczeń 

• podaje nazwy przyrządów stosowanych 

w poznawaniu przyrody 

• przestrzega zasad higieny 

i bezpieczeństwa 

w pracowni fizycznej 

• stwierdza, że podstawą eksperymentów 

fizycznych są pomiary 

• wymienia podstawowe przyrządy służące 

do pomiaru wielkości fizycznych 

• zapisuje wyniki pomiarów w tabeli 

• rozróżnia pojęcia: wielkość fizyczna 

i jednostka wielkości fizycznej 

• stwierdza, że każdy pomiar obarczony 

jest niepewnością 

• oblicza wartość średnią wykonanych 

pomiarów 

• stosuje jednostkę siły, którą jest niuton (1 

N) 

• potrafi wyobrazić sobie siłę o wartości 1 

N 

• posługuje się siłomierzem 

• podaje treść pierwszej zasady dynamiki 

Newtona 

 

Uczeń 

• opisuje sposoby poznawania przyrody 

• rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, 

doświadczenie 

• wyróżnia w prostych przypadkach 

czynniki, które mogą wpłynąć na przebieg 

zjawiska 

• omawia na przykładach, jak fizycy 

poznają świat 

• objaśnia na przykładach, po co nam 

fizyka 

• selekcjonuje informacje uzyskane 

z różnych źródeł, np. na lekcji, 

z podręcznika, z literatury 

popularnonaukowej, internetu 

• wyjaśnia, że pomiar polega na 

porównaniu wielkości mierzonej ze 

wzorcem 

• projektuje tabelę pomiarową pod 

kierunkiem nauczyciela 

• przelicza jednostki czasu i długości 

• szacuje rząd wielkości spodziewanego 

wyniku i wybiera właściwe przyrządy 

pomiarowe (np. do pomiaru długości) 

• posługuje się pojęciem niepewności 

pomiarowej; zapisuje wynik pomiaru wraz 

z jego jednostką oraz informacją 

o niepewności 

Uczeń 

• samodzielnie projektuje tabelę 

pomiarową, np. do pomiaru długości 

ławki, pomiaru czasu 

pokonywania pewnego odcinka drogi 

• przeprowadza proste doświadczenia, 

które sam zaplanował 

• wyciąga wnioski z przeprowadzonych 

• doświadczeń 

• szacuje wyniki pomiaru 

• wykonuje pomiary, stosując różne 

metody pomiaru 

• projektuje samodzielnie tabelę 

pomiarową 

• opisuje siłę jako wielkość wektorową, 

wskazuje wartość, kierunek, zwrot i punkt 

przyłożenia wektora siły 

• demonstruje równoważenie się sił 

mających ten sam kierunek 

• wykonuje w zespole kilkuosobowym 

zaprojektowane doświadczenie 

demonstrujące dodawanie sił o różnych 

kierunkach 

• demonstruje skutki bezwładności ciał 

 

Uczeń 

• krytycznie ocenia wyniki pomiarów 

• planuje pomiary tak, aby zmierzyć 

wielkości mniejsze od dokładności 

posiadanego przyrządu pomiarowego 

• rozkłada siłę na składowe 

• graficznie dodaje siły o różnych kierunkach  

• projektuje doświadczenie demonstrujące 

dodawanie sił o różnych kierunkach 

• demonstruje równoważenie się sił mających 

różne kierunki 
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Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

• wyjaśnia, dlaczego wszyscy posługujemy 

się jednym układem jednostek — 

układem SI 

• używa ze zrozumieniem przedrostków, 

np. mili-, mikro-, kilo-  

• projektuje proste doświadczenia 

dotyczące np. pomiaru długości 

• wykonuje schematyczny rysunek 

obrazujący układ doświadczalny 

• wyjaśnia istotę powtarzania pomiarów 

• zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z 

dokładności pomiaru lub z danych 

• planuje pomiar np. długości tak, aby 

zminimalizować niepewność pomiaru 

• projektuje tabelę pomiarową pod 

kierunkiem nauczyciela 

• definiuje siłę jako miarę działania jednego 

ciała na drugie 

• podaje przykłady działania sił 

i rozpoznaje je w różnych sytuacjach 

praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, 

sprężystości, oporów ruchu) 

• wyznacza wartość siły za pomocą 

siłomierza albo wagi analogowej lub 

cyfrowej, zapisuje wynik pomiaru wraz 

z jego jednostką oraz informacją 

o niepewności 

• wyznacza i rysuje siłę wypadkową sił 

o jednakowych kierunkach 

• określa warunki, w których siły się 

równoważą 
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Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

• rysuje siły, które się równoważą 

• wyjaśnia, od czego zależy bezwładność 

ciała 

• posługuje się pojęciem masy jako miary 

bezwładności ciał 

• ilustruje I zasadę dynamiki Newtona 

• wyjaśnia zachowanie się ciał na 

podstawie pierwszej zasady dynamiki 

Newtona 

 

ROZDZIAŁ II. CIAŁA W RUCHU 

Uczeń: 

• omawia, na czym polega ruch ciała 

• wskazuje przykłady względności ruchu 

• rozróżnia pojęcia: droga i odległość 

• stosuje jednostki drogi i czasu 

• określa, o czym informuje prędkość 

• wymienia jednostki prędkości 

• opisuje ruch jednostajny prostoliniowy 

• wymienia właściwe przyrządy pomiarowe 

• mierzy, np. krokami, drogę, którą 

zamierza przebyć 

• mierzy czas, w jakim przebywa 

zaplanowany odcinek drogi 

• stosuje pojęcie prędkości średniej 

• podaje jednostkę prędkości średniej 

• wyjaśnia, jaką prędkość (średnią czy 

chwilową) wskazują drogowe znaki 

ograniczenia prędkości 

• definiuje przyspieszenie 

• stosuje jednostkę przyspieszenia 

Uczeń: 

• opisuje wybrane układy odniesienia 

• wyjaśnia, na czym polega względność 

ruchu 

• szkicuje wykres zależności drogi od 

czasu na podstawie podanych informacji  

• wyodrębnia zjawisko z kontekstu, 

wskazuje 

czynniki istotne i nieistotne dla wyniku 

doświadczenia 

• wyjaśnia, jaki ruch nazywamy ruchem 

jednostajnym 

• posługuje się wzorem na drogę w ruchu 

jednostajnym prostoliniowym 

• szkicuje wykres zależności prędkości od 

czasu w ruchu jednostajnym na 

podstawie podanych danych 

• oblicza wartość prędkości 

• posługuje się pojęciem prędkości do 

opisu ruchu prostoliniowego 

jednostajnego 

Uczeń: 

• odczytuje dane zawarte na wykresach 

opisujących ruch 

• rysuje wykres zależności drogi od czasu 

w ruchu jednostajnym prostoliniowym 

• wykonuje doświadczenia w zespole 

• szkicuje wykres zależności prędkości od 

czasu w ruchu jednostajnym 

• stosuje wzory na drogę, prędkość i czas 

• rozwiązuje trudniejsze zadania 

obliczeniowe dotyczące ruchu 

jednostajnego 

• rozwiązuje zadania nieobliczeniowe 

dotyczące ruchu jednostajnego 

• planuje doświadczenie związane 

z wyznaczeniem prędkości, wybiera 

właściwe  narzędzia pomiarowe, 

wskazuje czynniki istotne i nieistotne, 

wyznacza prędkość na podstawie 

pomiaru drogi i czasu, w którym ta droga 

została przebyta, krytycznie ocenia wyniki 

Uczeń: 

• sporządza wykres na podstawie danych 

zawartych w tabeli 

• analizuje wykres i rozpoznaje, czy 

opisana zależność jest rosnąca, czy 

malejąca 

• opisuje prędkość jako wielkość 

wektorową 

• projektuje i wykonuje doświadczenie 

pozwalające badać ruch jednostajny 

prostoliniowy 

• rysuje wykres zależności prędkości od 

czasu w ruchu jednostajnym na 

podstawie danych  

z doświadczeń 

• analizuje wykresy zależności prędkości 

od czasu i drogi od czasu dla różnych ciał 

poruszających się ruchem jednostajnym 

• oblicza prędkość ciała względem innych ciał, 

np. prędkość pasażera w jadącym pociągu 

• oblicza prędkość względem różnych układów 
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Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

• wyjaśnia, co oznacza przyspieszenie 

równe np. 1
𝑚

𝑠2
 

• rozróżnia wielkości dane i szukane 

• wymienia przykłady ruchu jednostajnie 

opóźnionego i ruchu jednostajnie 

przyspieszonego 

 

• rozwiązuje proste zadania obliczeniowe 

związane z ruchem, stosując  związek 

prędkości z drogą i czasem, w którym ta 

droga została przebyta  

• zapisuje wyniki pomiarów w tabeli 

• odczytuje z wykresu zależności prędkości 

od czasu wartości prędkości 

w poszczególnych chwilach 

• oblicza drogę przebytą przez ciało 

w ruchu jednostajnym prostoliniowym  

• rysuje wykres zależności drogi od czasu 

w ruchu jednostajnym prostoliniowym na 

podstawie danych z tabeli 

• posługuje się jednostką prędkości 

w układzie SI, przelicza jednostki 

prędkości (przelicza  wielokrotności 

i podwielokrotności) 

• zapisuje wynik obliczenia w zaokrągleniu 

do liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiaru lub z danych 

(np. z dokładnością do 2–3 cyfr 

znaczących) 

• wyznacza prędkość, z jaką się porusza, 

idąc lub biegnąc, i wynik zaokrągla 

zgodnie z zasadami oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiaru lub z danych 

• szacuje długość przebytej drogi na 

podstawie liczby kroków potrzebnych do 

jej przebycia 

• odróżnia prędkość średnią od prędkości 

chwilowej  

• wykorzystuje pojęcie prędkości średniej do 

doświadczenia 

• przewiduje, jaki będzie czas jego ruchu 

na wyznaczonym odcinku drogi, gdy jego 

prędkość wzrośnie: 2, 3 i więcej razy 

• przewiduje, jaki będzie czas jego ruchu 

na wyznaczonym odcinku drogi, gdy jego 

prędkość zmaleje: 2, 3 i więcej razy 

• wyjaśnia, od czego zależy niepewność 

pomiaru drogi i czasu 

• wyznacza na podstawie danych z tabeli (lub 

doświadczania) prędkość średnią 

• wyjaśnia pojęcie prędkości względnej 

• oblicza przyspieszenie i wynik zapisuje 

wraz z jednostką  

• określa przyspieszenie w ruchu 

jednostajnie opóźnionym 

• stosuje do obliczeń związek 

przyspieszenia ze zmianą prędkości 

i czasem, w którym ta zmiana nastąpiła 

(∆𝑣 = 𝑎 ∙ ∆𝑡) 

• posługuje się zależnością drogi od czasu dla 

ruchu jednostajnie przyspieszonego 

• szkicuje wykres zależności drogi od czasu 

w ruchu jednostajnie przyspieszonym 

• projektuje tabelę, w której będzie zapisywać 

wyniki pomiarów 

• wykonuje w zespole doświadczenie 

pozwalające badać zależność przebytej przez 

ciało drogi od czasu w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym 

• oblicza przebytą drogę w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym, korzystając ze wzoru 𝑠 =
𝑎𝑡2

2
 

odniesienia 

• demonstruje ruch jednostajnie 

przyspieszony 

• rysuje, na podstawie wyników pomiaru 

przedstawionych w tabeli, wykres 

zależności prędkości ciała od czasu w 

ruchu jednostajnie przyspieszonym 

• analizuje wykres zależności prędkości od 

czasu sporządzony dla kilku ciał i na tej 

postawie określa, prędkość którego ciała 

rośnie najszybciej, a którego – najwolniej 

• opisuje, analizując wykres zależności 

prędkości od czasu, czy prędkość ciała 

rośnie szybciej, czy wolniej 

• demonstruje ruch opóźniony, wskazuje 

w otaczającej rzeczywistości przykłady 

ruchu opóźnionego i jednostajnie 

opóźnionego 

• oblicza prędkość końcową w ruchu 

prostoliniowym jednostajnie 

przyspieszonym 

• rozwiązuje zadania obliczeniowe dla 

ruchu jednostajnie przyspieszonego i 

jednostajnie opóźnionego 

• rozwiązuje zadania obliczeniowe dla 

ruchu jednostajnie opóźnionego 

• projektuje doświadczenie pozwalające 

badać zależność przebytej przez ciało 

drogi od czasu w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym 

• wykonuje wykres zależności drogi od 

czasu w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym na podstawie danych 
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rozwiązywania prostych zadań 

obliczeniowych, rozróżnia dane i szukane, 

przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

• wyjaśnia, jaki ruch nazywamy ruchem 

jednostajnie przyspieszonym 

• wyjaśnia sens fizyczny przyspieszenia 

• odczytuje z wykresu zależności prędkości 

od czasu wartości prędkości 

w poszczególnych chwilach 

• rozwiązuje proste zadania obliczeniowe, 

wyznacza przyspieszenie, czas 

rozpędzania  i zmianę prędkości ciała 

• wyjaśnia, jaki ruch nazywamy ruchem 

jednostajnie opóźnionym 

• opisuje jakościowo ruch jednostajnie 

opóźniony 

• opisuje, analizując wykres zależności 

prędkości od czasu, czy prędkość ciała 

rośnie, czy maleje 

• posługuje się pojęciem przyspieszenia do 

opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego i jednostajnie 

opóźnionego 

• odczytuje dane zawarte na wykresach 

opisujących ruch 

 

• posługuje się wzorem 𝑎 =
2𝑠

𝑡2
 

• rysuje wykresy na podstawie podanych 

informacji 

• wyznacza wartość prędkości i drogę 

z wykresów zależności prędkości  i drogi 

od czasu dla ruchu prostoliniowego 

odcinkami jednostajnego 

• oblicza przyspieszenie, korzystając 

z danych odczytanych z wykresu 

zależności drogi od czasu 

• rozpoznaje rodzaj ruchu na podstawie 

wykresów zależności prędkości od czasu 

i drogi od czasu 

 

doświadczalnych 

• wyjaśnia, dlaczego wykres zależności drogi 

od czasu w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym nie jest linią prostą 

• rozwiązuje trudniejsze zadanie 

rachunkowe na podstawie analizy 

wykresu 

• wyznacza zmianę prędkości i 

przyspieszenie z wykresów zależności 

prędkości od czasu dla ruchu 

prostoliniowego jednostajnie zmiennego 

(przyspieszonego lub opóźnionego) 

 

ROZDZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH 

Uczeń: 

• omawia zależność przyspieszenia od siły 

działającej na ciało 

• opisuje zależność przyspieszenia od 

masy ciała (stwierdza, że łatwiej poruszyć 

Uczeń: 

• podaje przykłady zjawisk będących 

skutkiem działania siły 

• wyjaśnia, że pod wpływem stałej siły ciało 

porusza się ruchem jednostajnie 

Uczeń: 

• planuje doświadczenie pozwalające 

badać zależność przyspieszenia od 

działającej siły 

• wykonuje doświadczenia w zespole 

Uczeń: 

• rysuje wykres zależności przyspieszenia 

ciała od siły działającej na to ciało 

• rysuje wykres zależności przyspieszenia 

ciała od jego masy 
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lub zatrzymać ciało o mniejszej masie) 

• współpracuje z innymi członkami zespołu 

podczas wykonywania doświadczenia 

• opisuje ruch ciał na podstawie drugiej 

zasady dynamiki Newtona 

• podaje definicję jednostki siły (1 niutona) 

• mierzy siłę ciężkości działającą na 

wybrane ciała o niewielkiej masie, 

zapisuje wyniki pomiaru wraz z jednostką 

• stosuje jednostki masy i siły ciężkości 

• opisuje ruch spadających ciał 

• używa pojęcia przyspieszenie 

grawitacyjne 

• opisuje skutki wzajemnego oddziaływania 

ciał (np. zjawisko odrzutu) 

• podaje treść trzeciej zasady dynamiki  

• opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, 

posługując się trzecią zasadą dynamiki 

Newtona 

 

przyspieszonym 

• na podstawie opisu przeprowadza 

doświadczenie mające wykazać 

zależność przyspieszenia od działającej 

siły 

• projektuje pod kierunkiem nauczyciela 

tabelę pomiarową do zapisywania 

wyników pomiarów podczas badania 

drugiej zasady dynamiki 

• stosuje do obliczeń związek między siłą, 

masą i przyspieszeniem 

• wskazuje w otaczającej rzeczywistości 

przykłady wykorzystywania II zasady 

dynamiki 

• analizuje zachowanie się ciał na 

podstawie drugiej zasady dynamiki 

• wnioskuje, jak zmienia się siła, gdy 

przyspieszenie zmniejszy się 2, 3 i więcej 

razy 

• wnioskuje, jak zmienia się siła, gdy 

przyspieszenie wzrośnie 2, 3 i więcej razy 

• wnioskuje o masie ciała, gdy pod 

wpływem  danej siły przyspieszenie 

wzrośnie 2, 3  

i więcej razy 

• rozróżnia pojęcia: masa i siła ciężkości 

• oblicza siłę ciężkości działającą na ciało 

na Ziemi 

• wymienia przykłady ciał oddziałujących 

na siebie 

• wskazuje przyczyny oporów ruchu 

• rozróżnia pojęcia: tarcie statyczne i tarcie 

kinetyczne 

• wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 

przebiegu doświadczenia 

• analizuje wyniki pomiarów i je interpretuje 

• oblicza przyspieszenie ciała, korzystając 

z drugiej zasady dynamiki  

• rozwiązuje zadania wymagające łączenia 

wiedzy na temat ruchu jednostajnie 

przyspieszonego i drugiej zasady 

dynamiki  

• oblicza siłę ciężkości działającą na ciało 

znajdujące się np. na Księżycu 

• formułuje wnioski z obserwacji 

spadających ciał 

• wymienia warunki, jakie muszą być  

spełnione, aby ciało spadało swobodnie 

• wyjaśnia, na czym polega swobodny 

spadek ciał 

• określa sposób pomiaru sił wzajemnego 

oddziaływania ciał 

• rysuje siły wzajemnego oddziaływania 

ciał w prostych przypadkach, np. ciało 

leżące na stole, ciało wiszące na lince 

• wyodrębnia z tekstów opisujących 

wzajemne oddziaływanie ciał informacje 

kluczowe dla tego zjawiska, wskazuje 

jego praktyczne wykorzystanie 

• opisuje, jak zmierzyć siłę tarcia 

statycznego 

• omawia sposób badania, od czego zależy 

tarcie 

• uzasadnia, dlaczego stojący w autobusie 

pasażer traci równowagę, gdy autobus nagle 

rusza, nagle się zatrzymuje lub skręca  

• planuje doświadczenie pozwalające 

badać zależność przyspieszenia od 

działającej siły 

• planuje doświadczenie pozwalające 

badać zależność przyspieszenia od masy 

ciała 

• formułuje hipotezę badawczą 

• bada doświadczalnie zależność 

przyspieszenia od masy ciała 

• porównuje sformułowane wyniki 

z postawionymi hipotezami 

• stosuje do obliczeń związek między siłą, 

masą i przyspieszeniem w trudniejszych 

sytuacjach 

• rozwiązuje zadania, w których trzeba 

obliczyć siłę wypadkową, korzystając 

z drugiej zasady dynamiki 

• rozwiązuje zadania problemowe 

z wykorzystaniem II zasady dynamiki 

i zależności drogi od czasu oraz 

prędkości od czasu w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym 

• wyjaśnia, od czego zależy siła ciężkości 

działająca na ciało znajdujące się na 

powierzchni Ziemi 

• omawia zasadę działania wagi 

• wyjaśnia, dlaczego spadek swobodny ciał 

jest ruchem jednostajnie przyspieszonym 

• wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 

tego, czy spadanie ciała można nazwać 

spadkiem swobodnym 

• rysuje siły działające na ciała 

w skomplikowanych sytuacjach, np. ciało 
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• wymienia pozytywne i negatywne skutki 

tarcia 

 

• wyjaśnia dlaczego człowiek siedzący na 

krzesełku kręcącej się karuzeli odczuwa 

działanie pozornej siły nazywanej siłą 

odśrodkową 

 

leżące na powierzchni równi, ciało wiszące na 

lince i odchylone o pewien kąt 

• wyjaśnia zjawisko odrzutu, posługując się 

trzecią zasadą dynamiki  

• planuje i wykonuje doświadczenie 

dotyczące pomiaru siły tarcia statycznego 

i dynamicznego 

• formułuje wnioski na podstawie wyników 

doświadczenia  

• proponuje sposoby zmniejszania lub 

zwiększania siły tarcia w zależności od 

potrzeby 

• uzasadnia, dlaczego siły bezwładności są 

siłami pozornymi 

• omawia przykłady sytuacji, które możemy 

wyjaśnić za pomocą bezwładności ciał 

 

 ROZDZIAŁ IV. PRACA I ENERGIA 

Uczeń: 

• wskazuje sytuacje, w których w fizyce jest 

wykonywana praca  

• wymienia jednostki pracy  

• rozróżnia wielkości dane i szukane  

• definiuje energię  

• wymienia źródła energii  

• wymienia jednostki energii potencjalnej 

• podaje przykłady ciał mających energię 

potencjalną ciężkości  

• wyjaśnia, które ciała mają energię 

kinetyczną  

• wymienia jednostki energii kinetycznej  

Uczeń: 

• wyjaśnia, jak obliczamy pracę 

mechaniczną  

• definiuje jednostkę pracy – dżul (1 J)  

• wskazuje, kiedy mimo działającej siły, nie 

jest wykonywana praca 

• oblicza pracę mechaniczną i wynik 

zapisuje wraz z jednostką 

• wylicza różne formy energii (np. energia 

kinetyczna, energia potencjalna 

grawitacji, energia potencjalna 

sprężystości) 

• rozwiązuje proste zadania, stosując wzór 

na pracę  

Uczeń: 

• rozwiązuje proste zadania, stosując 

związek pracy z siłą i drogą, na jakiej 

została wykonana praca 

• wylicza różne formy energii  

• opisuje krótko różne formy energii  

• wymienia sposoby wykorzystania różnych 

form energii 

• posługuje się proporcjonalnością prostą 

do obliczenia energii potencjalnej ciała  

• rozwiązuje proste zadania 

z wykorzystaniem wzoru na energię 

potencjalną  

• rozwiązuje proste zadania 

Uczeń: 

• wyjaśnia na przykładach, dlaczego mimo 

działania siły, nie jest wykonywana praca 

• opisuje przebieg doświadczenia 

pozwalającego wyznaczyć pracę, wyróżnia 

kluczowe kroki, sposób postępowania oraz 

wskazuje rolę użytych przyrządów 

• opisuje na wybranych przykładach 

przemiany energii  

• posługuje się informacjami pochodzącymi z 

różnych źródeł, w tym tekstów 

popularnonaukowych; wyodrębnia z nich 

kluczowe informacje dotyczące form energii 

• rozwiązuje nietypowe zadania, posługując 
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• podaje przykłady ciał mających energię 

kinetyczną  

• opisuje na przykładach przemiany energii 

potencjalnej w kinetyczną (i odwrotnie)  

• wskazuje, skąd organizm czerpie energię 

potrzebną do życia  

• wymienia przykłady paliw kopalnych, 

z których spalania uzyskujemy energię 

• wyjaśnia pojęcie  mocy 

• wyjaśnia, jak oblicza się moc  

• wymienia jednostki mocy  

• szacuje masę przedmiotów użytych 

w doświadczeniu  

• wyznacza masę, posługując się wagą  

• rozróżnia dźwignie dwustronną 

i jednostronną  

• wymienia przykłady zastosowania dźwigni 

w swoim otoczeniu  

• wymienia zastosowania bloku nieruchomego  

• wymienia zastosowania kołowrotu 

 

• posługuje się proporcjonalnością prostą 

do obliczania pracy  

• formułuje zasadę zachowania energii  

• wyjaśnia, które ciała mają energię 

potencjalną grawitacji  

• wyjaśnia, od czego zależy energia 

potencjalna grawitacji 

• porównuje energię potencjalną grawitacji 

tego samego ciała, ale znajdującego się 

na różnej wysokości nad określonym 

poziomem 

• wyznacza zmianę energii potencjalnej 

grawitacji i wynik zapisuje wraz z 

jednostką 

• porównuje energię potencjalną grawitacji 

różnych ciał, ale znajdujących się na tej 

samej wysokości nad określonym 

poziomem  

• wyznacza zmianę energii potencjalnej 

grawitacji 

• określa praktyczne sposoby 

wykorzystania energii potencjalnej 

grawitacji 

• opisuje wykonaną pracę jako zmianę 

energii potencjalnej 

• wyznacza doświadczalnie energię 

potencjalną grawitacji, korzystając 

z opisu doświadczenia 

• wyjaśnia, od czego zależy energia 

kinetyczna  

• porównuje energię kinetyczną tego 

samego ciała, ale poruszającego się 

z różną prędkością 

z wykorzystaniem wzoru na energię 

kinetyczną  

• opisuje wpływ wykonanej pracy na 

zmianę energii kinetycznej  

• posługuje się pojęciem energii 

mechanicznej jako sumy energii 

potencjalnej i kinetycznej 

• stosuje zasadę zachowania energii 

mechanicznej do rozwiązywania prostych 

zadań rachunkowych i nieobliczeniowych 

• stosuje zasadę zachowania energii do 

rozwiązywania prostych zadań 

rachunkowych i nieobliczeniowych  

• wyjaśnia, gdzie należy szukać informacji 

o wartości energetycznej pożywienia  

• opisuje, do czego człowiekowi potrzebna 

jest energia  

• wyjaśnia potrzebę oszczędzania energii 

jako najlepszego działania w trosce 

o ochronę naturalnego środowiska 

człowieka  

• przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności jednostek pracy 

i mocy  

• posługuje się pojęciem mocy do 

obliczania pracy wykonanej (przez 

urządzenie) 

• rozwiązuje proste zadania 

z wykorzystaniem wzoru na moc 

• stosuje prawo równowagi dźwigni do 

rozwiązywania prostych zadań  

• wyznacza masę przedmiotów, posługując się 

dźwignią dwustronną, linijką i innym ciałem 

się wzorem na energię potencjalną  

• przewiduje i ocenia niebezpieczeństwo 

związane z przebywaniem człowieka na 

dużych wysokościach  

• rozwiązuje nietypowe zadania 

z wykorzystaniem wzoru na energię 

kinetyczną  

• przewiduje i ocenia niebezpieczeństwo 

związane z szybkim ruchem pojazdów 

• rozwiązuje zadania problemowe 

(nieobliczeniowe) z wykorzystaniem 

poznanych praw i zależności 

• stosuje zasadę zachowania energii do 

rozwiązywania zadań nietypowych  

• stosuje zasadę zachowania energii do 

opisu zjawisk 

• opisuje negatywne skutki pozyskiwania energii 

z paliw kopalnych związane z niszczeniem 

środowiska i globalnym ociepleniem  

• wymienia źródła energii odnawialnej  

• rozwiązuje nietypowe zadania 

z wykorzystaniem wzoru na energię, pracę 

i moc  

• wyjaśnia, dlaczego dźwignię można zastosować 

do wyznaczania masy ciała 

• planuje doświadczenie (pomiar masy)  

• ocenia otrzymany wynik pomiaru masy  

• opisuje działanie napędu w rowerze 
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• porównuje energię kinetyczną różnych 

ciał, poruszających się z taką samą 

prędkością 

• wyznacza zmianę energii kinetycznej 

w typowych sytuacjach 

• określa praktyczne sposoby 

wykorzystania energii kinetycznej  

• wyjaśnia, dlaczego energia potencjalna 

grawitacji  ciała spadającego swobodnie 

maleje, a kinetyczna rośnie  

• wyjaśnia, dlaczego energia kinetyczna 

ciała rzuconego pionowo w górę maleje, 

a potencjalna rośnie  

• opisuje, do jakich czynności życiowych 

człowiekowi jest potrzebna energia  

• wymienia jednostki, w jakich podajemy 

wartość energetyczną pokarmów  

• przelicza jednostki czasu  

• stosuje do obliczeń związek mocy 

z pracą i czasem, w którym ta praca 

została wykonana 

• porównuje pracę wykonaną w tym 

samym czasie przez urządzenia o różnej 

mocy  

• porównuje pracę wykonaną w różnym 

czasie przez urządzenia o tej samej mocy  

• przelicza energię wyrażoną 

w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie 

• wyznacza doświadczalnie warunek 

równowagi dźwigni dwustronnej  

• wyjaśnia, kiedy dźwignia jest w równowadze  

• porównuje otrzymane wyniki z oszacowanymi 

masami oraz wynikami uzyskanymi przy 

o znanej masie  

• wyjaśnia zasadę działania dźwigni 

dwustronnej  

• rozwiązuje proste zadania, stosując prawo 

równowagi dźwigni  

• wyjaśnia działanie kołowrotu  

• wyjaśnia zasadę działania bloku 

nieruchomego  
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

zastosowaniu wagi  

• wyjaśnia, w jakim celu i w jakich sytuacjach 

stosujemy maszyny proste  

• opisuje blok nieruchomy 

 

ROZDZIAŁ V. CZĄSTECZKI I CIEPŁO 

Uczeń  

• stwierdza, że wszystkie ciała są 

zbudowane z atomów lub cząsteczek  

• podaje przykłady świadczące o ruchu 

cząsteczek 

• opisuje pokaz ilustrujący zjawisko dyfuzji 

• podaje przykłady dyfuzji  

• nazywa stany skupienia materii  

• wymienia właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów  

• nazywa zmiany stanu skupienia materii  

• odczytuje z tabeli temperatury topnienia 

i wrzenia wybranych substancji  

• wyjaśnia zasadę działania termometru 

• posługuje się pojęciem temperatury 

• opisuje skalę temperatur Celsjusza  

• wymienia jednostkę ciepła właściwego  

• rozróżnia wielkości dane i szukane  

• mierzy czas, masę, temperaturę  

• zapisuje wyniki w formie tabeli  

• wymienia dobre i złe przewodniki ciepła  

• wymienia materiały zawierające w sobie 

powietrze, co czyni je dobrymi izolatorami  

• opisuje techniczne zastosowania 

materiałów izolacyjnych  

• mierzy temperaturę topnienia lodu  

Uczeń  

• podaje przykłady świadczące 

o przyciąganiu się cząsteczek  

• opisuje zjawisko napięcia 

powierzchniowego 

• demonstruje zjawisko napięcia 

powierzchniowego 

• opisuje budowę mikroskopową ciał 

stałych, cieczy i gazów  

• omawia budowę kryształów na 

przykładzie soli kamiennej  

• opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, 

parowania, skraplania, sublimacji 

i resublimacji 

• posługuje się skalami temperatur 

(Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita) 

• przelicza temperaturę w skali Celsjusza 

na temperaturę w skali Kelvina 

i odwrotnie 

• definiuje energię wewnętrzną ciała  

• definiuje przepływ ciepła  

• porównuje ciepło właściwe różnych 

substancji  

• wyjaśnia rolę użytych w doświadczeniu 

przyrządów  

• zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

Uczeń  

• wyjaśnia mechanizm zjawiska dyfuzji  

• opisuje doświadczenie ilustrujące 

zjawisko napięcia powierzchniowego 

• wyjaśnia przyczynę występowania 

zjawiska napięcia powierzchniowego 

• ilustruje istnienie sił spójności i w tym 

kontekście tłumaczy formowanie się 

kropli 

• wyjaśnia właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów w oparciu o ich budowę 

wewnętrzną  

• wyjaśnia, że dana substancja krystaliczna 

ma określoną temperaturę topnienia 

i wrzenia  

• wyjaśnia, że różne substancje mają różną 

temperaturę topnienia i wrzenia  

• wyjaśnia, od czego zależy energia 

wewnętrzna ciała  

• wyjaśnia, jak można zmienić energię 

wewnętrzną ciała  

• wyjaśnia, o czym informuje ciepło 

właściwe 

• posługuje się proporcjonalnością prostą 

do obliczenia ilości energii dostarczonej 

ciału  

Uczeń  

• wyjaśnia, kiedy cząsteczki zaczynają się 

odpychać 

• analizuje różnice w budowie 

mikroskopowej ciał stałych, cieczy 

i gazów  

• opisuje różnice w budowie ciał 

krystalicznych i bezpostaciowych  

• opisuje zmianę objętości ciał wynikającą 

ze zmiany stanu skupienia substancji  

• analizuje jakościowo związek między 

temperaturą a średnią energią kinetyczną 

(ruchu chaotycznego) cząsteczek 

• analizuje jakościowo zmiany energii 

wewnętrznej spowodowane wykonaniem 

pracy i przepływem ciepła  

• wyjaśnia znaczenie dużej wartości ciepła 

właściwego wody  

• opisuje przebieg doświadczenia 

polegającego na wyznaczeniu ciepła 

właściwego wody  

• wyznacza ciepło właściwe wody za 

pomocą czajnika elektrycznego lub 

grzałki o znanej mocy (przy założeniu 

braku strat)  

• analizuje treść zadań związanych z ciepłem 
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konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

• stwierdza, że temperatura topnienia 

i krzepnięcia dla danej substancji jest 

taka sama 

• odczytuje ciepło topnienia wybranych 

substancji z tabeli 

• podaje przykłady wykorzystania zjawiska 

parowania  

• odczytuje ciepło parowania wybranych 

substancji z tabeli  

• porównuje ciepło parowania różnych cieczy 

 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiaru lub z danych 

• zapisuje wynik obliczeń jako przybliżony 

(z dokładnością  do 2–3 cyfr znaczących)  

• porównuje wyznaczone ciepło właściwe 

wody z ciepłem właściwym odczytanym 

w tabeli  

• odczytuje dane z wykresu  

• rozróżnia dobre i złe przewodniki ciepła  

• informuje, że ciała o równej temperaturze 

pozostają w równowadze termicznej 

• definiuje konwekcję  

• opisuje przepływ powietrza 

w pomieszczeniach, wywołany 

zjawiskiem konwekcji  

• wyjaśnia, że materiał zawierający 

oddzielone od siebie porcje powietrza, 

zatrzymuje konwekcję, a przez to staje 

się dobrym izolatorem 

• demonstruje zjawisko topnienia 

• wyjaśnia, że ciała krystaliczne mają 

określoną temperaturę topnienia, a ciała 

bezpostaciowe – nie 

• odczytuje informacje z wykresu 

zależności temperatury od dostarczonego 

ciepła 

• definiuje ciepło topnienia  

• podaje jednostki ciepła topnienia  

• porównuje ciepło topnienia różnych 

substancji  

• opisuje zjawisko parowania  

• opisuje zjawisko wrzenia 

• rozwiązuje proste zadania 

z wykorzystaniem wzoru na ilość 

dostarczonej energii  

• przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności jednostek fizycznych 

• wyjaśnia rolę izolacji cieplnej 

• opisuje ruch wody w naczyniu wywołany 

zjawiskiem konwekcji 

• demonstruje zjawisko konwekcji 

• opisuje przenoszenie ciepła przez 

promieniowanie 

• wyjaśnia, że proces topnienia przebiega, 

gdy ciału dostarczamy energię w postaci 

ciepła i nie powoduje to zmiany jego 

temperatury 

• wyjaśnia, że w procesie krzepnięcia ciało 

oddaje energię w postaci ciepła  

• posługuje się pojęciem ciepła topnienia 

• wyjaśnia, że proces wrzenia przebiega, 

gdy ciału dostarczamy energię w postaci 

ciepła i nie powoduje to zmiany jego 

temperatury 

• rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem 

ciepła topnienia  

• posługuje się pojęciem ciepła parowania  

• rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem 

pojęcia ciepła parowania 

 

właściwym 

• proponuje sposób rozwiązania zadania 

• rozwiązuje nietypowe zadania, łącząc 

wiadomości o cieple właściwym 

z wiadomościami o energii i mocy 

• szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku 

i ocenia na tej podstawie wartości 

obliczanych wielkości fizycznych 

• wyjaśnia przekazywanie energii w postaci 

ciepła w zjawisku przewodnictwa 

cieplnego; wskazuje, że nie następuje 

przekazywanie energii w postaci ciepła 

między ciałami o takiej samej 

temperaturze 

• bada zjawisko przewodnictwa cieplnego 

i określa, który z badanych materiałów 

jest lepszym przewodnikiem ciepła 

• wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku 

przewodnictwa cieplnego  

• wyjaśnia, na czym polega zjawisko 

konwekcji  

• wyjaśnia rolę zjawiska konwekcji dla 

klimatu naszej planety  

• przewiduje stan skupienia substancji na 

podstawie  informacji odczytanych 

z wykresu zależności t(Q)  

• wyjaśnia, na czym polega parowanie  

• wyjaśnia, dlaczego parowanie wymaga 

dostarczenia dużej ilości energii 
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dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

• definiuje ciepło parowania  

• podaje jednostkę ciepła parowania 

• demonstruje i opisuje zjawisko skraplania 

 

ROZDZIAŁ VI. CIŚNIENIE I SIŁA WYPORU 

Uczeń:  

• wymienia jednostki objętości  

• wyjaśnia, że menzurki różnią się 

pojemnością i dokładnością  

• wyjaśnia, jakie wielkości fizyczne trzeba 

znać, aby obliczyć gęstość 

• wymienia jednostki gęstości  

• odczytuje gęstości wybranych ciał z tabeli  

• rozróżnia dane i szukane  

• wymienia wielkości fizyczne, które musi 

wyznaczyć 

• zapisuje wyniki pomiarów w tabeli  

• oblicza średni wynik pomiaru 

• opisuje, jak obliczamy ciśnienie  

• wymienia jednostki ciśnienia  

• wymienia sytuacje, w których chcemy 

zmniejszyć ciśnienie  

• wymienia sytuacje, w których chcemy 

zwiększyć ciśnienie  

• stwierdza, że w naczyniach połączonych 

ciecz dąży do wyrównania poziomów  

• opisuje, jak obliczamy ciśnienie 

hydrostatyczne  

• odczytuje dane z wykresu zależności 

ciśnienia od wysokości słupa cieczy  

• stwierdza, że ciecz wywiera ciśnienie 

także na ścianki naczynia 

Uczeń:  

• wyjaśnia pojęcie objętości 

• przelicza jednostki objętości  

• szacuje objętość zajmowaną przez ciała  

• oblicza objętość ciał mających kształt 

prostopadłościanu lub sześcianu, 

stosując odpowiedni wzór matematyczny  

• wyznacza objętość cieczy i ciał stałych 

przy użyciu menzurki 

• zapisuje wynik pomiaru wraz z jego 

niepewnością  

• wyjaśnia, o czym informuje gęstość 

• porównuje gęstości różnych ciał  

• wybiera właściwe narzędzia pomiaru 

• wyznacza gęstość substancji, z jakiej 

wykonano przedmiot w kształcie 

regularnym, za pomocą wagi i przymiaru   

• wyznacza gęstość substancji, z jakiej 

wykonano przedmiot o nieregularnym 

kształcie, za pomocą wagi, cieczy i 

cylindra miarowego 

• porównuje otrzymany wynik 

z szacowanym  

• wyjaśnia, o czym informuje ciśnienie  

• definiuje jednostkę ciśnienia  

• wyjaśnia, w jaki sposób można 

zmniejszyć ciśnienie 

Uczeń:  

• przelicza jednostki objętości  

• szacuje objętość zajmowaną przez ciała  

• przelicza jednostki gęstości  

• posługuje się pojęciem gęstości do 

rozwiązywania zadań nieobliczeniowych  

• analizuje różnice gęstości substancji 

w różnych stanach skupienia wynikające 

z budowy mikroskopowej ciał stałych, 

cieczy i gazów 

• rozwiązuje proste zadania 

z wykorzystaniem zależności między 

masą, objętością i gęstością  

• projektuje tabelę pomiarową  

• opisuje doświadczenie ilustrujące różne 

skutki działania ciała na podłoże, 

w zależności od wielkości powierzchni 

styku 

• posługuje się pojęciem ciśnienia do 

wyjaśnienia zadań problemowych  

• rozwiązuje proste zadania 

z wykorzystaniem zależności między siłą 

nacisku, powierzchnią styku ciał 

i ciśnieniem  

• stosuje pojęcie ciśnienia 

hydrostatycznego do rozwiązywania 

zadań rachunkowych  

Uczeń:  

• rozwiązuje nietypowe zadania związane 

z objętością ciał i skalą menzurek  

• planuje sposób wyznaczenia objętości 

bardzo małych ciał, np. szpilki, pinezki  

• szacuje masę ciał, znając ich gęstość 

i objętość 

• rozwiązuje trudniejsze zadania 

z wykorzystaniem zależności między 

masą, objętością i gęstością  

• planuje doświadczenie w celu 

wyznaczenia gęstości wybranej 

substancji  

• szacuje rząd wielkości spodziewanego 

wyniku pomiaru gęstości 

• porównuje otrzymany wynik 

z gęstościami substancji zamieszczonymi 

w tabeli i na tej podstawie identyfikuje 

materiał, z którego może być wykonane 

badane ciało 

• rozwiązuje nietypowe zadania 

z wykorzystaniem pojęcia ciśnienia  

• rozwiązuje zadania nietypowe 

z wykorzystaniem pojęcia ciśnienia 

hydrostatycznego  

• analizuje informacje pochodzące z 

tekstów popularnonaukowych i 
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• wymienia praktyczne zastosowania 

prawa Pascala  

• stwierdza, że na ciało zanurzone 

w cieczy działa siła wyporu  

• mierzy siłę wyporu za pomocą siłomierza 

(dla ciała wykonanego z jednorodnej 

substancji  

o gęstości większej od gęstości wody)  

• stwierdza, że siła wyporu działa także 

w gazach  

• wymienia zastosowania praktyczne siły 

wyporu powietrza  

• opisuje doświadczenie z rurką do 

napojów świadczące o istnieniu ciśnienia 

atmosferycznego  

• wskazuje, że do pomiaru ciśnienia 

atmosferycznego służy barometr  

• odczytuje dane z wykresu zależności 

ciśnienia atmosferycznego od wysokości 

 

• wyjaśnia, w jaki sposób można zwiększyć 

ciśnienie 

• posługuje się pojęciem parcia 

• stosuje do obliczeń związek między 

parciem a ciśnieniem 

• demonstruje zależność ciśnienia 

hydrostatycznego od wysokości słupa 

cieczy 

• wyjaśnia, od czego zależy ciśnienie 

hydrostatyczne  

• opisuje, od czego nie zależy ciśnienie 

hydrostatyczne  

• rozpoznaje proporcjonalność prostą na 

podstawie wykresu zależności ciśnienia 

od wysokości słupa cieczy  

• stosuje do obliczeń związek między 

ciśnieniem hydrostatycznym 

a wysokością słupa cieczy i jej gęstością 

• demonstruje prawo Pascala 

• formułuje prawo Pascala  

• posługuje się prawem Pascala, zgodnie 

z którym zwiększenie ciśnienia  

zewnętrznego powoduje jednakowy 

przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy 

i gazu 

• wyjaśnia działanie prasy hydraulicznej 

i hamulca hydraulicznego 

• posługuje się pojęciem ciśnienia 

w cieczach i gazach wraz z jednostką 

• demonstruje prawo Archimedesa 

• formułuje prawo Archimedesa  

• opisuje doświadczenie z piłeczką 

pingpongową umieszczoną na wodzie  

• posługuje się proporcjonalnością prostą 

do wyznaczenia ciśnienia cieczy lub 

wysokości słupa cieczy  

• opisuje doświadczenie ilustrujące prawo 

Pascala  

• rozwiązuje zadania rachunkowe, 

posługując się prawem Pascala 

i pojęciem ciśnienia 

• wyjaśnia, skąd się bierze siła wyporu  

• wyjaśnia pływanie ciał na podstawie 

prawa Archimedesa  

• oblicza siłę wyporu, stosując prawo 

Archimedesa  

• przewiduje wynik zaproponowanego 

doświadczenia dotyczącego prawa 

Archimedesa  

• oblicza ciśnienie słupa wody 

równoważące ciśnienie atmosferyczne 

• opisuje doświadczenie pozwalające 

wyznaczyć ciśnienie atmosferyczne 

w sali lekcyjnej  

• wyjaśnia działanie niektórych urządzeń, 

np. szybkowaru, przyssawki 

 

wyodrębnia z nich informacje kluczowe 

dla opisywanego zjawiska bądź problemu 

(np. z tekstów 

dotyczących  nurkowania wyodrębnia 

informacje kluczowe dla bezpieczeństwa 

tego sportu) 

• rozwiązuje zadania problemowe, a do ich 

wyjaśnienia wykorzystuje prawo Pascala 

i pojęcie ciśnienia hydrostatycznego 

• analizuje i porównuje wartość siły wyporu 

działającą na piłeczkę wtedy, gdy ona 

pływa na wodzie, z wartością siły wyporu 

w sytuacji, gdy wpychamy piłeczkę pod 

wodę  

• analizuje siły działające na ciała 

zanurzone  

w cieczach i gazach, posługując się 

pojęciem siły wyporu i prawem 

Archimedesa 

• wyjaśnia, dlaczego siła wyporu działająca 

na ciało zanurzone w cieczy jest większa 

od siły wyporu działającej na to ciało 

umieszczone w gazie 

• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe, 

stosując prawo Archimedesa  

• proponuje sposób rozwiązania zadania  

• rozwiązuje trudniejsze zadania 

z wykorzystaniem prawa Archimedesa  

• wyjaśnia, dlaczego powietrze nas nie 

zgniata  

• wyjaśnia, dlaczego woda pod 

zmniejszonym ciśnieniem wrze 

w temperaturze niższej niż 100°C  
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konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

• porównuje siłę wyporu działającą 

w cieczach z siłą wyporu działającą 

w gazach  

• wykonuje doświadczenie, aby sprawdzić 

swoje przypuszczenia 

• demonstruje istnienie ciśnienia 

atmosferycznego  

• wyjaśnia rolę użytych przyrządów  

• opisuje, od czego zależy ciśnienie 

powietrza  

• wykonuje doświadczenie ilustrujące 

zależność temperatury wrzenia od 

ciśnienia 

 

• posługuje się pojęciem ciśnienia 

atmosferycznego do rozwiązywania 

zadań problemowych 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli stosuje poznane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 
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X. Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie 8 
 
 

Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

I II III IV 

OZDZIAŁ I. ELEKTROSTATYKA i PRĄD ELEKTRYCZNY 

Uczeń 

• demonstruje zjawisko elektryzowania ciał 

przez potarcie 

• wymienia rodzaje ładunków elektry-

cznych 

• wyjaśnia, jakie ładunki się odpychają, 

a jakie przyciągają 

• podaje jednostkę ładunku 

• demonstruje zjawisko elektryzowania ciał 

przez dotyk ciałem naelektryzowanym 

• podaje jednostkę ładunku elektrycznego 

• podaje przykłady przewodników i izo-

latorów 

• rozróżnia materiały, dzieląc je na 

przewodniki i izolatory 

• wykazuje doświadczalnie, że ciało 

naelektryzowane przyciąga drobne 

przedmioty nienaelektryzowane 

• wymienia źródła napięcia 

• stwierdza, że prąd elektryczny płynie tylko 

w obwodzie zamkniętym 

• podaje przykłady praktycznego wyko-

rzystania przepływu prądu w cieczach 

• podaje przykłady przepływu prądu 

w zjonizowanych gazach, wykorzy-

stywane lub obserwowane w życiu 

codziennym 

Uczeń 

• opisuje budowę atomu 

• wyjaśnia, na czym polega zjawisko 

elektryzowania ciał przez potarcie 

• wyjaśnia, od czego zależy siła elektry-

czna występująca między naelektryzo-

wanymi ciałami 

• opisuje elektryzowanie ciał przez dotyk 

ciałem naelektryzowanym 

• wyjaśnia, na czym polega zjawisko 

elektryzowania ciał 

• wyjaśnia różnicę między przewodni-kiem 

a izolatorem 

• opisuje przemieszczanie się ładunków 

w przewodnikach pod wpływem 

oddziaływania ładunku zewnętrznego 

• stosuje pojęcie indukcji elektrostatycznej 

• informuje, że siły działające między 

cząsteczkami to siły elektryczne 

• opisuje przepływ prądu w przewodnikach 

jako ruch elektronów 

• rysuje schematy obwodów elektrycznych, 

stosując umowne symbole graficzne 

• odróżnia kierunek przepływu prądu od 

kierunku ruchu elektronów 

• wyjaśnia, jak powstaje jon dodatni, a jak 

– jon ujemny 

Uczeń 

• opisuje jakościowo oddziaływanie 

ładunków jednoimiennych i różnoi-

miennych 

• przelicza podwielokrotności jednostki 

ładunku 

• stosuje zasadę zachowania ładunku do 

wyjaśniania zjawiska elektryzowania ciał 

przez potarcie 

• stosuje zasadę zachowania ładunku do 

wyjaśniania zjawiska elektryzowania ciał 

przez dotyk ciałem naelektryzo-wanym 

• opisuje budowę elektroskopu 

• wyjaśnia, do czego służy elektroskop 

• opisuje budowę metalu (przewodnika) 

• wykazuje doświadczalnie różnice między 

elektryzowaniem metali i izolatorów 

• wyjaśnia, w jaki sposób ciało naele-

ktryzowane przyciąga ciało obojętne 

• wyjaśnia, na czym polega zwarcie 

• buduje proste obwody elektryczne 

według zadanego schematu 

• opisuje doświadczenie wykazujące, że 

niektóre ciecze przewodzą prąd ele-

ktryczny 

• wyjaśnia, do czego służy piorunochron 

• posługuje się pojęciem napięcia ele-

Uczeń 
• analizuje kierunek przemieszczania się 

elektronów podczas elektryzowania ciał 
przez potarcie 

• bada za pomocą próbnika napięcia znak 
ładunku zgromadzonego na 
naelektryzowanym ciele 

• analizuje kierunek przemieszczania się 
elektronów podczas elektryzowania ciał 
przez potarcie i dotyk 

• posługuje się pojęciem ładunku elektry-
cznego jako wielokrotności ładunku 
elementarnego 

• opisuje przemieszczanie się ładunków 
w izolatorach pod wpływem oddziały-
wania ładunku zewnętrznego 

• wyjaśnia, dlaczego ciała naelektryzo-
wane przyciągają nienaelektryzowane 
przewodniki 

• wyjaśnia, dlaczego ciała naelektryzo-
wane przyciągają nienaelektryzowane 
izolatory 

• wskazuje analogie między zjawiskami, 
porównując przepływ prądu z przepły-
wem wody 

• wykrywa doświadczalnie, czy dana 
substancja jest izolatorem, czy prze-
wodnikiem 
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• wyjaśnia, jak należy się zachowywać 

w czasie burzy 

• wymienia jednostki napięcia i natężenia 

prądu 

• rozróżnia wielkości dane i szukane 

• wskazuje formy energii, na jakie jest 

zamieniana energia elektryczna 

• wyjaśnia, w jaki sposób oblicza się pracę 

prądu elektrycznego 

• wyjaśnia, w jaki sposób oblicza się moc 

urządzeń elektrycznych 

• wymienia jednostki pracy i mocy 

• nazywa przyrządy służące do pomiaru 

napięcia elektrycznego i natężenia prądu 

elektrycznego 

• określa zakres pomiarowy mierników 

elektrycznych (woltomierza i amperomierza) 

• podaje przykłady równoległego połą-

czenia odbiorników energii elektrycznej 

• wyjaśnia, na czym polega przepływ 

prądu elektrycznego w cieczach 

• wyjaśnia, na czym polega jonizacja 

powietrza 

• wyjaśnia, na czym polega przepływ 

prądu elektrycznego w gazach 

• definiuje napięcie elektryczne 

• definiuje natężenie prądu elektrycznego 

• posługuje się pojęciem mocy do 

obliczania pracy wykonanej (przez 

urządzenie) 

• oblicza koszt zużytej energii elektrycznej 

• porównuje pracę wykonaną w tym 

samym czasie przez urządzenia o różnej 

mocy 

• określa dokładność mierników elektry-

cznych (woltomierza i amperomierza) 

• mierzy napięcie elektryczne i natężenie 

prądu, elektrycznego, włączając 

odpowiednio mierniki do obwodu 

• podaje niepewność pomiaru napięcia 

elektrycznego i natężenia prądu 

elektrycznego 

• wyjaśnia, jakie napięcie elektryczne 

uzyskujemy, gdy baterie połączymy 

szeregowo 

ktrycznego jako wielkości określającej 

ilość energii potrzebnej do przeniesienia 

jednostkowego ładunku w obwodzie 

• przelicza wielokrotności i podwielokro-

tności jednostek napięcia elektrycznego 

i natężenia prądu elektrycznego 

• przelicza wielokrotności i podwielokro-

tności jednostek pracy i mocy 

• przelicza dżule na kilowatogodziny, 

a kilowatogodziny na dżule 

• stosuje do obliczeń związki między pracą 

i mocą prądu elektrycznego 

• rozwiązuje proste zadania, wykorzy-stując 

wzory na pracę i moc prądu 

elektrycznego 

• rysuje schemat obwodu służącego do 

pomiaru napięcia elektrycznego 

i natężenia prądu elektrycznego 

• montuje obwód elektryczny według 

podanego schematu 

• stosuje do pomiarów miernik uniwersalny 

• oblicza moc żarówki na podstawie 

pomiarów 

• rysuje schemat szeregowego połącze-nia 

odbiorników energii elektrycznej 

• rysuje schemat równoległego połącze-nia 

odbiorników energii elektrycznej 

• przewiduje wynik doświadczenia 
wykazującego, że niektóre ciecze 
przewodzą prąd elektryczny 

• opisuje przesyłanie sygnałów z narządów 
zmysłu do mózgu 

• rozwiązuje zadania, wykorzystując pojęcie 
pojemności akumulatora 

• analizuje schemat przedstawiający 
wielkości natężenia prądu elektry-cznego 
oraz napięcia elektrycznego spotykane 
w przyrodzie i wykorzystywa-ne 
w urządzeniach elektrycznych 

• analizuje schemat przedstawiający moc 
urządzeń elektrycznych 

• analizuje koszty eksploatacji urządzeń 
elektrycznych o różnej mocy 

• wymienia sposoby oszczędzania energii 
elektrycznej 

• wymienia korzyści dla środowiska natu-
ralnego wynikające ze zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej 

• planuje doświadczenie, którego celem 
jest wyznaczenie mocy żarówki 

• projektuje tabelę pomiarów 
• zapisuje wynik pomiaru, uwzględniając 

niepewność pomiaru 
• uzasadnia, że przez odbiorniki połączo-ne 

szeregowo płynie prąd o takim samym 
natężeniu 

• wyjaśnia, że napięcia elektryczne na 
odbiornikach połączonych szeregowo 
sumują się 

• wyjaśnia, dlaczego przy równoległym 
łączeniu odbiorników jest na nich 
jednakowe napięcie elektryczne 

• wyjaśnia, dlaczego przy równoległym 
łączeniu odbiorników prąd z głównego 
przewodu rozdziela się na poszcze-gólne 
odbiorniki (np. posługując się analogią 
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hydrodynamiczną) 

• ROZDZIAŁ II. ELEKTRYCZNOŚĆ i MAGNETYZM 

Uczeń 

• opisuje sposób obliczania oporu ele-

ktrycznego 

• podaje jednostkę oporu elektrycznego 

• mierzy napięcie elektryczne i natężenie 

prądu elektrycznego 

• zapisuje wyniki pomiaru napięcia elektry-

cznego i natężenia prądu elektrycznego 

w tabeli 

• odczytuje dane z wykresu zależności I(U) 

• podaje wartość napięcia skutecznego 

w domowej sieci elektrycznej 

• wymienia rodzaje energii, na jakie 

zamieniana jest energia elektryczna 

• wymienia miejsca (obiekty), którym 

szczególnie zagrażają przerwy w dosta-wie 

energii 

• wyjaśnia, do czego służą bezpieczniki i co 

należy zrobić, gdy bezpiecznik rozłączy 

obwód elektryczny 

• informuje, że każdy magnes ma dwa 

bieguny 

• nazywa bieguny magnetyczne magne-

sów stałych 

• informuje, że w żelazie występują do-meny 

magnetyczne 
• podaje przykłady zastosowania mag-

nesów 
• demonstruje zachowanie igły 

magnetycznej w pobliżu magnesu 
• opisuje budowę elektromagnesu 
• podaje przykłady zastosowania elektro-

magnesów 
• informuje, że magnes działa na prze-

Uczeń 

• informuje, że natężenie prądu płyną-cego 

przez przewodnik (przy stałej 

temperaturze) jest proporcjonalne do 

przyłożonego napięcia 

• oblicza natężenie prądu elektrycznego lub 

napięcie elektryczne, posługując się 

proporcjonalnością prostą 

• buduje obwód elektryczny 

• oblicza opór elektryczny, wykorzystując 

wyniki pomiaru napięcia elektrycznego 

i natężenia prądu elektrycznego 

• oblicza opór elektryczny na podstawie 

wykresu zależności I(U) 

• rozpoznaje proporcjonalność prostą na 

podstawie wykresu zależności I(U) 

• wyjaśnia, dlaczego nie wolno dotykać 

przewodów elektrycznych pod napięciem 

• zapisuje dane i szukane w rozwiązywa-

nych zadaniach 

• wyjaśnia, do czego służą zasilacze 

awaryjne 

• wskazuje skutki przerwania dostaw energii 

elektrycznej do urządzeń o kluczowym 

znaczeniu 

• opisuje oddziaływanie magnesów 

• wskazuje bieguny magnetyczne Ziemi 

• opisuje działanie elektromagnesu 

• wyjaśnia rolę rdzenia w elektromagnesie 

• opisuje budowę silnika elektrycznego 

Uczeń 
• posługuje się pojęciem oporu elektry-

cznego jako własnością przewodnika 
• przelicza wielokrotności i podwielokro-

tności jednostki oporu elektrycznego 
• stosuje do obliczeń związek między 

napięciem elektrycznym a natężeniem 
prądu i oporem elektrycznym 

• rysuje schemat obwodu elektrycznego 
• sporządza wykres zależności natężenia 

prądu elektrycznego od napięcia 
elektrycznego 

• porównuje obliczone wartości oporu 
elektrycznego 

• wyjaśnia, do czego służy uziemienie 
• opisuje zasady postępowania przy 

porażeniu elektrycznym 
• rozwiązuje zadania, w których konieczne jest 

połączenie wiadomości o przepły-wie 
prądu elektrycznego i o cieple 

• przewiduje, czy przy danym obciążeniu 
bezpiecznik rozłączy obwód elektryczny 

• opisuje zasadę działania kompasu 
• opisuje zachowanie igły magnetycznej 

w pobliżu przewodnika z prądem 
• opisuje wzajemne oddziaływanie 

magnesów z elektromagnesami 

• wyjaśnia działanie silnika elektrycznego 

prądu stałego 

Uczeń 
• wyjaśnia, co jest przyczyną istnienia oporu 

elektrycznego 
• wyjaśnia, co to jest opornik elektryczny; 

posługuje się jego symbolem graficznym 
• planuje doświadczenie, którego celem 

jest wyznaczenie oporu elektrycznego 
• projektuje tabelę pomiarów 
• wyjaśnia, co to znaczy, że w domowej 

sieci elektrycznej istnieje napięcie 
przemienne 

• rozwiązuje zadania, w których konieczne jest 
połączenie wiadomości o przepły-wie 
prądu elektrycznego ze znajomo-ścią 
praw mechaniki 

• rozwiązuje zadania obliczeniowe, 
posługując się pojęciem sprawności 
urządzenia 

• wyjaśnia, do czego służą wyłączniki 
różnicowoprądowe 

• oblicza, czy dany bezpiecznik wyłączy 
prąd, znając liczbę i moc włączonych 
urządzeń elektrycznych 

• wyjaśnia, dlaczego w pobliżu magnesu 
żelazo też staje się magnesem 

• wyjaśnia, dlaczego nie mogą istnieć 
pojedyncze bieguny magnetyczne 

• wyjaśnia przyczynę namagnesowania 

magnesów trwałych 

• opisuje doświadczenie, w którym energia 

elektryczna zamienia się w energię 

mechaniczną 
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wodnik z prądem siłą magnetyczną 
• podaje przykłady zastosowania silników 

zasilanych prądem stałym 

• ROZDZIAŁ III. DRGANIA i FALE 

Uczeń 

• wskazuje położenie równowagi ciała 

w ruchu drgającym 

• nazywa jednostki: amplitudy, okresu 

i częstotliwości 

• podaje przykłady drgań mechanicznych 

• mierzy czas wahnięć wahadła (np. dzie-

sięciu), wykonując kilka pomiarów 

• oblicza okres drgań wahadła, wykorzy-

stując wynik pomiaru czasu 

• informuje, że z wykresu zależności poło-

żenia wahadła od czasu można odczytać 

amplitudę i okres drgań 

• podaje przykłady fal 

• odczytuje z wykresu zależności x(t) 

amplitudę i okres drgań 

• odczytuje z wykresu zależności y(x) 

amplitudę i długość fali 

• podaje przykłady ciał, które są źródłami 

dźwięków 

• demonstruje dźwięki o różnych częstotli-

wościach (z wykorzystaniem drgającego 

przedmiotu lub instrumentu muzyczne-go) 

• wytwarza dźwięk głośniejszy i cichszy od 

danego dźwięku za pomocą dowolnego 

ciała drgającego lub instrumentu 

muzycznego 

• rozróżnia: dźwięki słyszalne, ultradźwięki 

i infradźwięki 

• stwierdza, że fala elektromagnetyczna 

może się rozchodzić w próżni 

Uczeń 

• definiuje: amplitudę, okres i częstotliwość 

drgań 

• oblicza średni czas ruchu wahadła na 

podstawie pomiarów 

• wyznacza okres i częstotliwość drgań 

ciężarka zawieszonego na sprężynie 

• wyznacza: amplitudę, okres i częstotliwość 

drgań na podstawie wykresu zależności 

położenia od czasu 

• wymienia różne rodzaje drgań 

• wskazuje punkty toru, w których wahadło 

osiąga największą i najmniejszą (zerową) 

energię potencjalną grawitacji 

• wskazuje punkty toru, w których wahadło 

osiąga największą i najmniejszą (zerową) 

energię kinetyczną 

• opisuje falę, posługując się pojęciami: 

amplitudy, okresu, częstotliwości, pręd-

kości i długości fali 

• posługuje się pojęciem prędkości 

rozchodzenia się fali 

• stwierdza, że prędkość rozchodzenia się 

dźwięku zależy od rodzaju ośrodka 

• porównuje prędkości dźwięków w różnych 

ośrodkach 

• wymienia wielkości fizyczne, od których 

zależy wysokość dźwięku 

• wytwarza dźwięki o częstotliwości większej 

i mniejszej od częstotliwości danego 

dźwięku za pomocą dowol-nego ciała 

drgającego lub instrumentu muzycznego 

Uczeń 
• opisuje ruch okresowy wahadła 

matematycznego 
• zapisuje wynik obliczenia jako przybliżony 
• oblicza częstotliwość drgań wahadła 
• opisuje ruch ciężarka zawieszonego na 

sprężynie 
• analizuje siły działające na ciężarek 

zawieszony na sprężynie w kolejnych 
fazach jego ruchu 

• wyjaśnia, dlaczego nie mierzymy czasu 
jednego drgania, lecz 10, 20 lub 30 drgań 

• odczytuje z wykresu położenie wahadła 
w danej chwili (i odwrotnie) 

• wyjaśnia, na jakich etapach ruchu 
wahadła energia potencjalna rośnie, a na 
jakich – maleje 

• wyjaśnia, na jakich etapach ruchu 
wahadła energia kinetyczna rośnie, a na 
jakich – maleje 

• wskazuje punkty toru, w których ciało 

osiąga największą i najmniejszą (zerową) 

energię kinetyczną 

• stosuje do obliczeń zależność między 

długością fali, prędkością i okresem (wraz 

z jednostkami) 

• wyjaśnia, dlaczego dźwięk nie może się 

rozchodzić w próżni 

• oblicza czas lub drogę pokonywaną przez 

dźwięk w różnych ośrodkach 

• bada oscylogramy fal dźwiękowych 

(z wykorzystaniem różnych technik) 

Uczeń 
• wyznacza doświadczalnie kształt wykresu 

zależności położenia wahadła od czasu 
• analizuje przemiany energii w ruchu 

wahadła matematycznego, stosując 
zasadę zachowania energii 

• analizuje przemiany energii w ruchu ciała 
pod wpływem siły sprężystości (wagonik 
poruszający się bez tarcia po poziomym 
torze) 

• wskazuje punkty toru, w których ciało 
osiąga największą i najmniejszą (zerową) 
energię potencjalną sprężystości 

• opisuje mechanizm przekazywania drgań 
z jednego do drugiego punktu ośrodka 
w przypadku fal na napiętej linie 

• opisuje rozchodzenie się fali mecha-
nicznej jako proces przekazywania energii 
bez przenoszenia materii 

• opisuje mechanizm przekazywania drgań 

z jednego do drugiego punktu ośrodka 

podczas rozchodzenia się fal 

dźwiękowych w powietrzu 

• opisuje sposoby wytwarzania dźwięku w 

instrumentach muzycznych, głośni-kach 

itd. 

• samodzielnie przygotowuje komputer do 

obserwacji oscylogramów dźwięków 

• rysuje wykresy fal dźwiękowych różniących 

się wysokością 

• nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych 

(radiowe, mikrofale, promieniowanie 
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• stwierdza, że w próżni wszystkie rodzaje fal 

elektromagnetycznych rozchodzą się 

z jednakową prędkością 

• podaje przykłady zjawiska rezonansu 

mechanicznego 

• wymienia wielkości fizyczne, od których 

zależy głośność dźwięku 

• podaje przykłady źródeł: dźwięków 

słyszalnych, ultradźwięków i infradźwię-

ków oraz ich zastosowań 

• wyjaśnia, że fale elektromagnetyczne 

różnią się częstotliwością (i długością) 

• podaje przybliżoną prędkość fal 

elektromagnetycznych w próżni 

• informuje, że każde ciało wysyła 

promieniowanie cieplne 

• opisuje doświadczenie ilustrujące zjawisko 

ugięcia fali na wodzie 

• opisuje doświadczenie ilustrujące zjawisko 

rezonansu mechanicznego 

• porównuje dźwięki na podstawie 

wykresów zależności x(t) 

• wyjaśnia, na czym polega echolokacja 

• stosuje do obliczeń zależność między 

długością fali, prędkością i okresem 

• informuje, że promieniowanie cieplne jest 

falą elektromagnetyczną 

• stwierdza, że ciała ciemne pochłaniają 

więcej promieniowania niż ciała jasne 

• opisuje doświadczenie ilustrujące zjawisko 

interferencji fal na wodzie 

• wyjaśnia zjawisko interferencji fal 

• informuje, że zjawisko dyfrakcji 

i interferencji dotyczy zarówno fal 

dźwiękowych, jak i elektromagnetycznych 

• wyjaśnia zjawisko rezonansu 

mechanicznego 

podczerwone, światło widzialne, promie-

niowanie nadfioletowe, promieniowa-nie 

rentgenowskie i promieniowanie gamma) 

• podaje przykłady zastosowania różnych 

rodzajów fal elektromagnety-cznych 

• informuje, że częstotliwość fali wysyłanej 

przez ciało zależy od jego temperatury 

• wyjaśnia, jakie ciała bardziej się 

nagrzewają, jasne czy ciemne 

• wyjaśnia zjawisko efektu cieplarnianego 

• wyjaśnia zjawisko dyfrakcji fali 

• wymienia cechy wspólne i różnice 

w rozchodzeniu się fal mechanicznych 

i elektromagnetycznych 

• wyjaśnia rolę rezonansu w konstrukcji 

i działaniu instrumentów muzycznych 

• podaje przykłady rezonansu fal elektro-

magnetycznych 

 
Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli stosuje poznane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.
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