
 

 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie ósmej z INFORMATYKI  

  
Wymagania zamieszczone w planie wynikowym zostały dostosowane do poszczególnych jednostek lekcyjnych i mają na celu ułatwienie planowania lekcji i oceniania uczniów. Są one 
propozycją, którą każdy nauczyciel powinien zmodyfikować stosownie do możliwości swojego zespołu klasowego.  
  

Tytuł w podręczniku  Numer i temat lekcji  Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca)  

Uczeń:  

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna) 

Uczeń:  

Wymagania rozszerzające 
(ocena dobra)  

Uczeń:  

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

Uczeń:  

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca) Uczeń:  

DZIAŁ 1. Arkusz kalkulacyjny  

1.1. Formuły i 

adresowanie 

względne w 

arkuszu 

kalkulacyjnym  

1. i 2. Formuły i 

adresowanie 

względne w 

arkuszu 

kalkulacyjnym  

• omawia zastosowanie 
oraz budowę arkusza 
kalkulacyjnego  

• określa adres komórki  
• wprowadza dane 

różnego rodzaju do 
komórek arkusza 
kalkulacyjnego  

• formatuje zawartość 

komórek 

(wyrównanie tekstu 

oraz wygląd czcionki)  

• określa zasady 
wprowadzania danych do 
komórek arkusza 
kalkulacyjnego  

• dodaje i usuwa wiersze 

oraz kolumny w tabeli   

• tworzy proste formuły 
obliczeniowe  

• wyjaśnia, czym jest 

adres względny  

 kopiuje utworzone 

formuły obliczeniowe, 

wykorzystując 

adresowanie względne  

 samodzielnie tworzy i 

kopiuje skomplikowane 

formuły obliczeniowe   

1.2. Funkcje oraz 

adresowanie 

bezwzględne i 

mieszane w arkuszu 

kalkulacyjnym  

3. i 4. Funkcje oraz 

adresowanie 

bezwzględne i 

mieszane w arkuszu 

kalkulacyjnym  

 rozumie różnice między 

adresowaniem 

względnym, 

bezwzględnym i 

mieszanym  

 stosuje w arkuszu 
podstawowe funkcje:  
(SUMA, ŚREDNIA),  
wpisuje je ręcznie oraz 
korzysta z kreatora  

  

• wykorzystuje funkcję  
JEŻELI do tworzenia 

algorytmów z 
warunkami w arkuszu 
kalkulacyjnym  

• ustawia format danych 
komórki odpowiadający 
jej zawartości  

• w formułach stosuje 

adresowanie względne, 

bezwzględne i mieszane  

• korzysta z biblioteki 
funkcji, aby wyszukiwać 
potrzebne funkcje  

• stosuje adresowanie 

względne, bezwzględne 

lub mieszane w 

zaawansowanych 

formułach 

obliczeniowych   

 stosuje zaawansowane 

funkcje arkusza w tabelach 

tworzonych na własne 

potrzeby  

1.3. Przedstawianie 

danych na wykresie  
5. i 6. Przedstawianie 

danych na wykresie  
 wstawia wykres do 

arkusza kalkulacyjnego  
 omawia i modyfikuje 

poszczególne elementy 

wykresu  

 dobiera odpowiedni 

wykres do rodzaju 

danych  

 tworzy wykres dla więcej 

niż jednej serii danych  
 tworzy rozbudowane 

wykresy dla wielu serii 

danych  



 

 

  
 

1.4. Zastosowania 

arkusza 

kalkulacyjnego  

7. 8. Zastosowania 

arkusza 

kalkulacyjnego  

 korzysta z arkusza 
kalkulacyjnego w celu  
stworzenia kalkulacji  
wydatków  

 zapisuje w tabeli arkusza 

kalkulacyjnego dane 

otrzymane z prostych 

doświadczeń i 

przedstawia je na 

wykresie  

 sortuje oraz filtruje 

dane w arkuszu 

kalkulacyjnym  

• tworzy prosty model (na 
przykładzie rzutu 
sześcienną kostką do gry) 
w arkuszu kalkulacyjnym  

• stosuje filtry 

niestandardowe  

 przygotowuje rozbudowane 

arkusze kalkulacyjne korzysta 

z arkusza kalkulacyjnego do 

analizowania doświadczeń z 

innych przedmiotów  

DZIAŁ 2. Programowanie w języku Python  

2.1. Wprowadzenie 

do programowania 

w języku Python  

9., 10. i 11.  
Wprowadzenie 

do 

programowania w 

języku Python  

• definiuje pojęcia: 
algorytm, program, 
programowanie  

• podaje kilka 

sposobów 

przedstawienia 

algorytmu  

• wymienia różne sposoby 
przedstawienia 
algorytmu: opis słowny, 
schemat blokowy, lista 
kroków  

• poprawnie formułuje 
problem do rozwiązania  

• wyjaśnia różnice między 
interaktywnym a 
skryptowym trybem 
pracy  

• stosuje odpowiednie 
polecenie języka Python, 
aby wyświetlić tekst na 
ekranie  

• omawia różnice 
pomiędzy kodem 
źródłowym a kodem  
wynikowym  

• tłumaczy, czym jest 

środowisko 

programistyczne  

• wymienia przykładowe 
środowiska 
programistyczne  

• wyjaśnia, czym jest 
specyfikacja problemu  

• opisuje etapy 
rozwiązywania 
problemów  

• opisuje etapy 
powstawania programu 
komputerowego  

• zapisuje proste 

polecenia języka Python 

   

 pisze proste programy w 
trybie skryptowym języka  
Python  

 zapisuje algorytmy różnymi 

sposobami oraz pisze 

programy o większym 

stopniu trudności  



 

 

2.2. Piszemy 
programy w języku  
Python  

12., 13. i 14. Piszemy 
programy w języku  
Python  

• tłumaczy, do czego 
używa się zmiennych w 
programach   

• pisze proste programy 
w trybie skryptowym 
języka Python z 
wykorzystaniem 
zmiennych  

  

• wykonuje obliczenia w 
języku Python  

• omawia działanie 
operatorów 
arytmetycznych   

• stosuje listy w języku 

Python oraz operatory 

logiczne   

• wykorzystuje 

instrukcję warunkową 

if oraz if else w 

programach   
• wykorzystuje iterację 

w konstruowanych 
algorytmach   

• wykorzystuje w 

programach instrukcję 

iteracyjną for  

• buduje złożone 
schematy blokowe 
służące do 
przedstawiania 
skomplikowanych 
algorytmów  

• konstruuje złożone 

sytuacje warunkowe 

(wiele warunków) w 

algorytmach  

• pisze programy w języku 
Python do rozwiązywanie 
zadań matematycznych  

• tworzy program składający 
się z kilku funkcji  
wywoływanych w programie 

głównym   

 

     definiuje funkcje w 

języku Python i 

omawia różnice 

między funkcjami 

zwracającymi wartość 

a funkcjami 

niezwracającymi 

wartości  

• pisze programy 
zawierające instrukcje 
warunkowe, pętle oraz 
funkcje  

• wyjaśnia, jakie błędy 
zwraca interpreter  

• czyta kod źródłowy i 

opisuje jego działanie  

 

2.3. Algorytmy na 

liczbach naturalnych  
15., 16. i 17.  
Algorytmy na liczbach 

naturalnych  

• wyjaśnia działanie 
operatora modulo  

• wyjaśnia algorytm 

badania podzielności 

liczb  

• zapisuje w postaci listy 
kroków algorytm 
badania  
podzielności liczb 
naturalnych  

• wykorzystuje w 

programach instrukcję 

iteracyjną while   

 omawia algorytm 
Euklidesa w wersji 
z odejmowaniem  
i z dzieleniem – zapisuje 
go w wybranej postaci  

 wyjaśnia algorytm 

wyodrębniania cyfr 

danej liczby i zapisuje 

go w wybranej postaci  

• wyjaśnia różnice między 

instrukcją iteracyjną 

while a pętlą for  
• pisze programy 

obliczające NWD, 
stosując algorytm 
Euklidesa, oraz 
wypisujące cyfry danej 
liczby  

• wyjaśnia różnice między 
algorytmem Euklidesa 
w wersjach  
z odejmowaniem i 
z dzieleniem  
  

 pisze programy 

wykorzystujące algorytmy 

Euklidesa (np. obliczający 

NWW) oraz wyodrębniania 

cyfr danej liczby  



 

 

2.4. Algorytmy 

wyszukiwania  
18. i 19. Algorytmy 

wyszukiwania  
• wyjaśnia potrzebę 

wyszukiwania 
informacji w zbiorze  

• określa różnice między 
wyszukiwaniem w 
zbiorach 
uporządkowanym i 
nieuporządkowanym  

• sprawdza działanie 
programów  
wyszukujących element 

w zbiorze  

• zapisuje algorytm 
wyszukiwania elementu 
w zbiorze 
nieuporządkowanym, w 
tym elementu 
największego i 
najmniejszego  

• zapisuje algorytm 
wyszukiwania elementu  
w zbiorze 
uporządkowanym 
metodą połowienia  

 implementuje grę w 

zgadywanie liczby  

• implementuje algorytm 
wyszukiwania 
elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym  

• omawia funkcje 
zastosowane w 
realizacji algorytmu 
wyszukiwania metodą 
połowienia  

• implementuje algorytm 

wyszukiwania 

największej wartości w 

zbiorze  

• samodzielnie zapisuje 
w wybranej postaci 
algorytm wyszukiwania 
elementu w zbiorze 
metodą połowienia, w 
tym elementu 
największego i 
najmniejszego  

• implementuje algorytm 

wyszukiwania 

elementu w zbiorze 

metodą połowienia  

 samodzielnie modyfikuje 

i optymalizuje algorytmy 

wyszukiwania  

 

2.5. Algorytmy 

porządkowania  
20. i 21. Algorytmy 

porządkowania  
• wyjaśnia potrzebę 

porządkowania danych  
• sprawdza działanie 

programu sortującego 

dla różnych danych   

• zapisuje w wybranej 
formie algorytm 
porządkowania 
metodami przez 
wybieranie oraz przez 
zliczanie  

• omawia implementację 
algorytmu sortowania 
przez wybieranie   

• stosuje pętle 
zagnieżdżone i wyjaśnia,  
jak działają  

• omawia implementację 
algorytmu sortowania  
przez zliczanie  

• omawia funkcje 

zastosowane w kodzie 

źródłowym algorytmów 

sortowania przez 

wybieranie oraz przez 

zliczanie  

• implementuje 
algorytmy 
porządkowania 
metodami przez 
wybieranie oraz przez 
zliczanie  

• wprowadza modyfikacje 
w implementacji 
algorytmów 
porządkowania przez 
wybieranie oraz przez  
zliczanie   

 samodzielnie modyfikuje i 

optymalizuje programy 

sortujące metodą przez 

wybieranie, metodą przez 

zliczanie  

 DZIAŁ 4. Projekty  



 

 

4.1. Dokumentacja 

szkolnej imprezy 

sportowej  

22. i 23.  
Dokumentacja 

szkolnej imprezy 

sportowej  

 bierze udział w 

przygotowaniu 

dokumentacji szkolnej 

imprezy sportowej, 

wykonując powierzone 

mu zadania o 

niewielkim stopniu 

trudności  

• bierze udział w 
przygotowaniu 
dokumentacji szkolnej 
imprezy sportowej  

• wprowadza dane do 

zaprojektowanych tabel  

• przygotowuje 
dokumentację imprezy, 
wykonuje obliczenia, 
projektuje tabele oraz 
wykresy  

• współpracuje w grupie 

podczas pracy nad 

projektem  

• bierze udział w 
przygotowaniu 
dokumentacji szkolnej 
imprezy sportowej, 
przygotowuje 
zestawienia, drukuje 
wyniki  

• współpracuje w grupie 

podczas pracy nad 

projektem  

• bierze udział w 
przygotowaniu 
dokumentacji szkolnej 
imprezy sportowej, tworzy 
zestawienia zawierające 
zaawansowane formuły, 
wykresy oraz elementy 
graficzne  

• współpracuje w grupie 
podczas pracy nad 
projektem, przyjmuje 
funkcję lidera  
  

4.2. Sterowanie 

obiektem na ekranie  
24., 25. i 26.  
Sterowanie obiektem 

na ekranie  

• aktywnie uczestniczy w 
pracach zespołu, 
realizuje powierzone 
zadania o niewielkim 
stopniu trudności  

• testuje grę na różnych 
etapach  

• współpracuje w grupie 

podczas pracy nad 

projektem  

• bierze udział w pracach 
nad wypracowaniem 
koncepcji gry  

• współpracuje w grupie 

podczas pracy nad 

projektem  

• programuje wybrane 
funkcje i elementy gry  

• opracowuje opis gry  
  

 implementuje i 
optymalizuje kod  
źródłowy gry, korzystając 

z wypracowanych założeń  

• rozbudowuje grę o nowe 
elementy  

• współpracuje w grupie 

podczas pracy nad 

projektem, przyjmuje funkcję 

lidera  

4.3. Historia i rozwój 

informatyki  
27., 28. i 29. Historia i 

rozwój informatyki  
 aktywnie uczestniczy 

w pracach zespołu, 

realizuje powierzone  

 współpracuje z innymi 

podczas pracy nad 

projektem  

 aktywnie uczestniczy w 

pracach zespołu,  
 aktywnie uczestniczy w 

pracach zespołu  
 współpracuje w grupie 

podczas pracy nad  

  zadania o niewielkim 
stopniu trudności – 
znalezienie informacji 
w internecie, 
umieszczenie ich  
w chmurze  
  

• analizuje zebrane dane  
• tworzy projekt 

prezentacji 

multimedialnej  

realizuje powierzone 
zadania   

 tworzy prezentację wg 
projektu  
zaakceptowanego przez  
zespół   

 analizuje i weryfikuje pod 

względem 

merytorycznym i 

technicznym 

przygotowaną 

prezentację  

projektem, przyjmuje funkcję 
lidera  

 wzbogaca prezentację o 

elementy podnoszące 

jej walory estetyczne i 

merytoryczne  



 

 

4.4. Informatyka  
w moim przyszłym 

życiu  

30. Informatyka  
w moim przyszłym 

życiu  

• aktywnie uczestniczy 
w pracach zespołu, 
realizuje powierzone 
zadania o niewielkim 
stopniu trudności  

• bierze aktywny udział 

w dyskusji nad 

wyborem 

atrakcyjnego zawodu 

wymagającego 

kompetencji 

informatycznych  

 gromadzi informacje 

dotyczące wybranych 

zawodów, umieszcza je 

w zaprojektowanych 

tabelach i dokumentach 

tekstowych  

• aktywnie uczestniczy w 
pracach zespołu  

• projektuje tabele do 
zapisywania informacji 
o zawodach  

• weryfikuje i formatuje 

przygotowane 

dokumenty tekstowe  

 aktywnie uczestniczy w 

pracach zespołu, 

weryfikuje opracowane 

treści i łączy wszystkie 

dokumenty w całość  

• aktywnie uczestniczy w 
pracach zespołu, przyjmuje 
rolę lidera  

• podczas dyskusji przyjmuje 

funkcję moderatora  

  



 

 

Temat według 

programu 

Wymagania 

konieczne 

(dopuszczająca) 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

(dostateczna) 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzone 

(dobra) Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające (b. 

dobra i celująca) 

Uczeń: 

7.1. Energia wewnętrzna 

i jej zmiana przez 

wykonanie pracy 

• podaje przykłady, w których 

na skutek wykonania pracy 

wzrosła energia 

wewnętrzna ciała (4.4) 

• wymienia składniki energii 

wewnętrznej (4.5) 
• wyjaśnia, dlaczego podczas 

ruchu z tarciem nie jest 
spełniona zasada  

zachowania energii 

mechanicznej  
(4.4) 

• wyjaśnia, dlaczego przyrost 

temperatury ciała świadczy 

o wzroście jego energii 

wewnętrznej (4.5) 

• objaśnia różnice między 

energią mechaniczną i 

energią wewnętrzną ciała 

(3.4 i 4.4) 

7.2. Cieplny przepływ 

energii.  
Rola izolacji cieplnej 

• bada przewodnictwo 
cieplne i określa, który z 
materiałów jest  
lepszym przewodnikiem 

ciepła (1.3,  
1.4, 4.10b) 

• opisuje przepływ ciepła 
(energii) od ciała o wyższej 
temperaturze do ciała o 
niższej temperaturze,  
następujący przy zetknięciu 

tych ciał (4.4, 4.7) 

• objaśnia zjawisko 
przewodzenia ciepła z 
wykorzystaniem modelu 
budowy materii (4.7) 

• rozpoznaje sytuacje, w 

których ciała pozostają w 

równowadze termicznej 

(4.1, 4.3) 

• formułuje jakościowo 

pierwszą zasadę 

termodynamiki (1.2) 



 

 

• podaje przykłady 
przewodników i 
izolatorów (4.7) 

• opisuje rolę izolacji 

cieplnej w życiu 

codziennym (4.7) 

7.3. Zjawisko konwekcji • podaje przykłady konwekcji 

(4.8) 
• prezentuje doświadczalnie 

zjawisko konwekcji (4.8) 

• wyjaśnia pojęcie ciągu 

kominowego (4.8) 
• wyjaśnia zjawisko konwekcji 

(4.8) 
• opisuje znaczenie konwekcji 

w prawidłowej wentylacji 

mieszkań (1.2, 4.8) 

• uzasadnia, dlaczego w 

cieczach i gazach przepływ 

energii odbywa się głównie 

przez konwekcję (1.2, 4.8) 



 

 

Przedmiotowy System Oceniania 



 

 

Klasa 8 

7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych  



 

 

 



 

 

 

 

Temat według 

programu 

Wymagania 

konieczne 

(dopuszczająca) 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

(dostateczna) 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzone 

(dobra) Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające (b. 

dobra i celująca) 

Uczeń: 

7.4. Ciepło właściwe • odczytuje z tabeli wartości 
ciepła właściwego (1.1, 4.6) 

• analizuje znaczenie dla 

przyrody dużej wartości 

ciepła właściwego wody 

(1.2, 4.6) 

• opisuje zależność zmiany 
temperatury ciała od 
ilości dostarczonego lub 
oddanego ciepła i masy 
ciała (1.8, 4.6) 

• oblicza ciepło właściwe ze 

wzoru c  m
Q

∆T (1.6, 4.6) 

• oblicza każdą wielkość ze 

wzoru Q c∆T (4.6) 
• definiuje ciepło właściwe 

substancji (1.8, 4.6) 
• wyjaśnia sens fizyczny 

ciepła właściwego (4.6) 
• opisuje zasadę działania 

wymiennika ciepła i 

chłodnicy (1.1) 

7.5. Przemiany energii w 

zjawiskach topnienia i 

parowania 

• demonstruje zjawiska 
topnienia, wrzenia i 
skraplania (1.3, 4.10a) 

• podaje przykład znaczenia 
w przyrodzie dużej wartości 
ciepła topnienia lodu (1.2, 
4.9) 

• odczytuje z tabeli 
temperaturę topnienia i 
ciepło topnienia (1.1) 

• odczytuje z tabeli 
temperaturę wrzenia i 
ciepło parowania w 
temperaturze wrzenia (1.1) 

• podaje przykłady znaczenia 

w przyrodzie dużej wartości 

ciepła parowania wody (1.2) 

• opisuje zjawisko topnienia 
(stałość temperatury, 
zmiany energii  

wewnętrznej topniejących 

ciał)  
(1.1, 4.9) 

• opisuje proporcjonalność 
ilości ciepła potrzebnego do 
stopienia ciała stałego w 
temperaturze topnienia do 
masy tego ciała (1.8, 4.9) 

• analizuje (energetycznie) 
zjawiska parowania i 
wrzenia (4.9) 

• opisuje proporcjonalność 
ilości ciepła potrzebnego do 
wyparowania cieczy do 
masy tej cieczy  

• wyjaśnia, dlaczego podczas 
topnienia i krzepnięcia 
temperatura pozostaje stała 
mimo zmiany energii 
wewnętrznej (1.2, 4.9) 

• oblicza każdą wielkość ze 

wzoru Q mct (1.6, 4.9) 
• oblicza każdą wielkość ze 

wzoru Q mcp (1.6, 4.9) 
• opisuje (na podstawie 

wiadomości z klasy 7.) 

zjawiska sublimacji i 

resublimacji (4.9) 

• na podstawie 

proporcjonalności Q ~ m 

definiuje ciepło topnienia 

substancji (1.8, 4.9) 
• wyjaśnia sens fizyczny 

ciepła topnienia (1.2, 4.9) 
• na podstawie 

proporcjonalności Q ~ m 

definiuje ciepło parowania  
(1.8, 4.9) 

• wyjaśnia sens fizyczny 
ciepła parowania (1.2) 

• opisuje zasadę działania 

chłodziarki (1.1) 

 



 

 

(1.8) 

 



 

 

 

Temat według 

programu 

Wymagania 

konieczne 

(dopuszczająca) 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

(dostateczna) 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzone 

(dobra) Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające (b. 

dobra i celująca) 

Uczeń: 

8.1. Ruch drgający. 

Przemiany energii 

mechanicznej w ruchu 

drgającym 

• wskazuje w otoczeniu 
przykłady ciał wykonujących 
ruch drgający  
(8.1) 

• podaje znaczenie pojęć: 

położenie równowagi, 

wychylenie, amplituda, 

okres, częstotliwość (8.1) 

• odczytuje amplitudę i 

okres z wykresu x t( ) dla 

drgającego ciała  
(1.1, 8.1, 8.3) 

• opisuje ruch wahadła i 

ciężarka na sprężynie oraz 

analizuje przemiany energii 

mechanicznej w tych 

ruchach (1.2, 8.2) 

 

8.2. Wahadło. 

Wyznaczanie okresu i 

częstotliwości drgań 

 • doświadczalnie wyznacza 

okres i częstotliwość 

drgań wahadła lub 

ciężarka na sprężynie (1.3, 

1.4, 1.5, 8.9a) 

• opisuje zjawisko 

izochronizmu wahadła 

(8.9a) 

 

8.3. Fala sprężysta. 

Wielkości, które 

opisują falę sprężystą, i 

związki między nimi 

• demonstruje falę 

poprzeczną i falę podłużną 

(8.4) 

• podaje różnice między 
falami poprzecznymi i falami 
podłużnymi  
(8.4) 

• posługuje się pojęciami: 

długość fali, szybkość 

rozchodzenia się fali, 

• stosuje wzory λ υ= T oraz λ
=

υ
f do obliczeń (1.6, 8.5) 

• opisuje mechanizm 

przekazywania drgań w 

przypadku fali na napiętej 

linie i fal dźwiękowych w 

powietrzu (8.4) 

 



 

 

kierunek rozchodzenia się 

fali (8.5) 

8.4. Dźwięki i wielkości, 

które  
je opisują. Ultradźwięki i 

infradźwięki 

• podaje przykłady źródeł 

dźwięku (8.6) 
• demonstruje wytwarzanie 

dźwięków w 
przedmiotach drgających i 
instrumentach 
muzycznych (8.9b) 

• wymienia, od jakich 
wielkości fizycznych 
zależy wysokość i 
głośność dźwięku (8.7) 

• wyjaśnia, co nazywamy 

ultradźwiękami i 

infradźwiękami (8.8) 

• opisuje mechanizm 
powstawania dźwięków w 
powietrzu 

• obserwuje oscylogramy 
dźwięków z wykorzystaniem 
komputera  
(8.9c) 

• podaje cechy fali 

dźwiękowej (częstotliwość 

20–20 000 Hz, fala 

podłużna) (8.8) 

• opisuje występowanie w 

przyrodzie infradźwięków i 

ultradźwięków oraz ich 

zastosowanie (8.8) 

 



 

 

 8. Drgania i fale sprężyste  



 

 

 

Temat według 

programu 

Wymagania 

konieczne 

(dopuszczająca) 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

(dostateczna) 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzone 

(dobra) Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające (b. 

dobra i celująca) 

Uczeń: 

9.1. Elektryzowanie ciała 

przez tarcie i dotyk 
• wskazuje w otoczeniu 

zjawiska elektryzowania 
przez tarcie i dotyk (6.1) 

• demonstruje zjawisko 

elektryzowania przez 

tarcie i dotyk (1.4, 6.16a) 

• opisuje budowę atomu i 

jego składniki (6.1, 6.6) 
• określa jednostkę ładunku 

(1 C) jako wielokrotność 
ładunku elementarnego 
(6.6) 

• wyjaśnia elektryzowanie 
przez tarcie i dotyk, 
analizuje przepływ 
elektronów (6.1) 

• wyjaśnia pojęcie jonu (6.1) 

 

9.2. Siły wzajemnego 

oddziaływania ciał 

naelektryzowanych 

 • bada jakościowo 

oddziaływanie między 

ciałami naelektryzowanymi 

• formułuje ogólne wnioski z 

badań nad oddziaływaniem 

ciał naelektryzowanych (1.2, 

1.3) 

 

9.3. Przewodniki i 

izolatory 
• podaje przykłady 

przewodników i izolatorów 

(6.3, 6.16c) 

• opisuje budowę 

przewodników i 

izolatorów, wyjaśnia rolę 

elektronów swobodnych 

(6.3) 

• wyjaśnia, jak rozmieszczony 
jest – uzyskany na skutek 
naelektryzowania – ładunek 
w przewodniku, a jak w 
izolatorze (6.3) 

• wyjaśnia uziemianie ciał 

(6.3) 

• opisuje mechanizm 

zobojętniania ciał 

naelektryzowanych (metali 

i izolatorów) (6.3) 

 



 

 

9.4. Zjawisko indukcji 

elektrostatycznej. Zasada 

zachowania ładunku. 

Zasada działania 

elektroskopu 

• demonstruje elektryzowanie 

przez indukcję (6.4) 
• opisuje budowę i zasadę 

działania elektroskopu (6.5) 
• analizuje przepływ 

ładunków podczas 

elektryzowania przez tarcie i 

dotyk, stosując zasadę 

zachowania ładunku (6.4) 

• na podstawie doświadczeń z 

elektroskopem formułuje i 

wyjaśnia zasadę zachowania 

ładunku (6.4) 

 

9.5. Pole elektryczne  • posługuje się pojęciem pola 
elektrostatycznego do 
wyjaśnienia zachowania się 
nitek lub bibułek  
przymocowanych do 
naelektryzowanej kulki (1.1) 

• rozróżnia pole centralne i 

jednorodne (1.1) 

 • wyjaśnia oddziaływanie 

na odległość ciał 

naelektryzowanych z 

użyciem pojęcia pola 

elektrostatycznego (1.1) 

 



 

 

 9. O elektryczności statycznej  



 

 

 

Temat według 

programu 

Wymagania 

konieczne 

(dopuszczająca) 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

(dostateczna) 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzone 

(dobra) Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające (b. 

dobra i celująca) 

Uczeń: 

10.1. Prąd elektryczny w 

metalach. Napięcie 

elektryczne 

• opisuje przepływ prądu w 
przewodnikach jako ruch 
elektronów swobodnych 
(6.7) 

• posługuje się intuicyjnie 
pojęciem napięcia 
elektrycznego (6.9) 

• podaje jednostkę napięcia 

(1 V) (6.9) 
• wskazuje woltomierz jako 

przyrząd do pomiaru 

napięcia (6.9) 

• opisuje przemiany energii w 

przewodniku, między 

końcami którego 

wytworzono napięcie (6.9) 

• zapisuje i wyjaśnia wzór UAB 

= WA Bq→ 

• wymienia i opisuje skutki 
przepływu prądu w 
przewod- 
nikach (6.11) 

• wskazuje skutki przerwania 

dostaw energii elektrycznej 

do urządzeń o kluczowym 

znaczeniu (6.15) 

10.2. Źródła napięcia. 

Obwód elektryczny 
• wymienia źródła napięcia: 

ogniwo, akumulator, 

prądnica (6.9) 

• rysuje schemat prostego 
obwodu elektrycznego z 
użyciem symboli  
elementów wchodzących w 

jego skład (6.13) 

• wskazuje kierunek 
przepływu elektronów w 
obwodzie i umowny 
kierunek prądu (6.7) 

• łączy według podanego 

schematu obwód 

elektryczny składający się ze 

źródła napięcia, odbiornika, 

wyłącznika, woltomierza i 

amperomierza (6.16d) 

• mierzy napięcie na 

odbiorniku (6.9) 

 



 

 

10.3. Natężenie prądu 

elektrycznego 
• podaje jednostkę natężenia 

prądu  
(1 A) (6.8) 

• oblicza natężenie prądu ze 

wzoru I  q
t (6.8) 

• buduje prosty obwód 

prądu i mierzy natężenie 

prądu w tym obwodzie 

(6.8, 6.16d) 

• objaśnia proporcjonalność q 

~ t (6.8) 
• oblicza każdą wielkość ze 

wzoru  

I  q
t (6.8) 

• przelicza jednostki 

ładunku  (1 C, 1 Ah, 1 

As) (6.8) 

10.4. Prawo Ohma. Opór 

elektryczny przewodnika 
• wyjaśnia, skąd się bierze 

opór przewodnika (6.12) 
• podaje jednostkę oporu 

elektrycznego (1Ω) (6.12) 

• oblicza opór 

przewodnika ze wzoru 

R  U
I (6.12) 

• objaśnia zależność wyrażoną 
przez prawo Ohma (6.12) 

• sporządza wykres zależności 

I (U) (1.8) 
• wyznacza opór elektryczny 

przewodnika (6.16e) 
• oblicza każdą wielkość ze 

wzoru  

R  U
I (6.12) 

 

10.5. Obwody 

elektryczne i ich 

schematy 

• posługuje się symbolami 

graficznymi elementów 

obwodów elektrycznych 

(6.13) 

• rysuje schematy elektryczne 
prostych obwodów 
elektrycznych  
(6.13) 

• łączy według podanego 

schematu prosty obwód 

elektryczny (6.16d) 

 

 



 

 

 10. O prądzie elektrycznym  



 

 

 



 

 

 

 

Temat według 

programu 

Wymagania 

konieczne 

(dopuszczająca) 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

(dostateczna) 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzone 

(dobra) Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające (b. 

dobra i celująca) 

Uczeń: 

10.6. Rola izolacji 

elektrycznej i 

bezpieczników 

• opisuje rolę izolacji 

elektrycznej przewodu 

(6.14) 

• wyjaśnia rolę 
bezpieczników w domowej 
instalacji elektrycznej  
(6.14) 

• opisuje 

niebezpieczeństwa 

związane z używaniem 

prądu elektrycznego 

(6.14) 

• wyjaśnia budowę domowej 
sieci elektrycznej (6.14) 

• opisuje równoległe 
połączenie odbiorników w 
sieci domowej  
(6.14) 

10.7. Praca i moc prądu 

elektrycznego 
• odczytuje dane 

znamionowe z tabliczki 
znamionowej odbiornika 
(6.10) 

• odczytuje z licznika zużytą 
energię elektryczną (6.10) 

• podaje jednostki pracy oraz 
mocy prądu i je przelicza 
(6.10) 

• podaje przykłady pracy 

wykonanej przez prąd 

elektryczny (6.10) 

• oblicza pracę prądu 

elektrycznego ze wzoru W 

UIt (6.10) 
• oblicza moc prądu ze wzoru 

P UI  
(6.10) 

• opisuje przemiany energii 

elektrycznej w grzałce, 

silniku odkurzacza, żarówce 

(6.11) 

• oblicza każdą z wielkości 

występujących we wzorach 

(6.10): W UIt   

W  U 

tR2  W 

I2Rt 

10.8. Zmiana energii 

elektrycznej w inne 

formy energii. 

Wyznaczanie ciepła 

właściwego wody za 

• wykonuje pomiary masy 
wody, temperatury i czasu 
ogrzewania wody (1.3) 

• podaje rodzaj energii, w jaki 

zmienia się w tym 

doświadczeniu energia 

• opisuje sposób wykonania 

doświadczenia (4.10c) 
• wykonuje obliczenia (1.6) • objaśnia sposób 

dochodzenia do wzoru c 
 

m
Pt

∆T (4.10c) 

• zaokrągla wynik do dwóch 

cyfr znaczących (1.6) 

 



 

 

pomocą czajnika 

elektrycznego 
elektryczna (1.4, 4.10c, 

6.11) 

10.9. Skutki przerwania 

dostaw energii 

elektrycznej do 

urządzeń o kluczowym 

znaczeniu 

   • analizuje teksty źródłowe, w 

tym popularnonaukowe, i 

przygotowuje wypowiedź 

pisemną lub ustną (wym. 

ogólne IV) 
 



 

 

 

Temat według 

programu 

Wymagania 

konieczne 

(dopuszczająca) 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

(dostateczna) 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzone 

(dobra) Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające (b. 

dobra i celująca) 

Uczeń: 

11.1. Właściwości 

magnesów trwałych 
• podaje nazwy biegunów 

magnetycznych i opisuje 
oddziaływania między nimi 
(7.1) 

• opisuje i demonstruje 
zachowanie igły 
magnetycznej w pobliżu 
magnesu (7.1, 7.7a) 

• opisuje sposób 

posługiwania się kompasem 

(7.2) 

• opisuje pole magnetyczne 

Ziemi  
(7.2) 

• opisuje oddziaływanie 

magnesu na żelazo i podaje 

przykłady wykorzystania 

tego oddziaływania (7.3) 

• do opisu oddziaływania 

magnetycznego używa 

pojęcia pola magnetycznego 

(7.2) 

11.2. Przewodnik z 

prądem jako źródło pola 

magnetycznego. 

Elektromagnes i jego 

zastosowania 

• opisuje budowę 

elektromagnesu  
(7.5) 

• demonstruje działanie 

elektromagnesu na 

znajdujące się w pobliżu 

przedmioty żelazne i 

magnesy (7.5) 

• demonstruje 

oddziaływanie 

prostoliniowego 

przewodnika z prądem na 

igłę magnetyczną 

umieszczoną w pobliżu 

(7.4, 7.7b) 

• opisuje rolę rdzenia w 
elektromagnesie (7.5) 

• wskazuje bieguny N i S 

elektromagnesu (7.5) 

• wyjaśnia zachowanie igły 
magnetycznej z użyciem 
pojęcia pola  

magnetycznego 

wytworzonego  
przez prąd elektryczny (1.2, 

7.4) 

 



 

 

11.3. Silnik elektryczny 

na prąd stały 
 • wskazuje oddziaływanie 

elektromagnesu z 

magnesem jako podstawę 

działania silnika na prąd 

stały (7.6) 

  • buduje model silnika na 
prąd stały i demonstruje 
jego działanie (1.3,  
7.6) 

• podaje cechy prądu 

przemiennego 

wykorzystywanego w sieci 

energetycznej (wym. ogólne 

IV) 

11.4. *Zjawisko indukcji 

elektromagnetycznej. 

Prądnica prądu 

przemiennego jako 

źródło energii 

elektrycznej 

 • wymienia różnice między 
prądem stałym i prądem 
przemiennym (1.2) 

• podaje przykłady 

praktycznego 

wykorzystania prądu 

stałego i przemiennego 

(1.1, 1.2) 

• opisuje zasadę działania 

najprostszej prądnicy prądu 

przemiennego (1.1, 1.2, 1.3) 

• doświadczalnie 

demonstruje, że 

zmieniające się pole 

magnetyczne jest źródłem 

prądu elektrycznego w 

zamkniętym obwodzie (1.3) 

11.5. Fale 

elektromagnetyczne. 

Rodzaje i przykłady 

zastosowań 

• nazywa rodzaje fal 

elektromagnetycznych 

(9.12) 

• podaje przykłady 

zastosowania fal 

elektromagnetycznych 

(9.12) 

• podaje właściwości 

różnych rodzajów fal 

elektromagnetycznych 

(rozchodzenie się w 

próżni, szybkość 

rozchodzenia się, różne 

długości fali) (9.12) 

• analizuje teksty źródłowe, w 
tym popularnonaukowe, i 
przygotowuje wypowiedź 
pisemną lub ustną na temat 
zastosowań fal 
elektromagnetycznych 
(wym.  
ogólne IV) 

 



 

 

 11. O zjawiskach magnetycznych  



 

 

 

Temat według 

programu 

Wymagania 

konieczne 

(dopuszczająca) 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

(dostateczna) 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzone 

(dobra) Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające (b. 

dobra i celująca) 

Uczeń: 

12.1. Źródła światła. 

Powstawanie cienia 
• podaje przykłady źródeł 

światła  
(9.1) 

• opisuje sposób wykazania, 
że światło rozchodzi się po 
liniach prostych (9.1) 

• demonstruje prostoliniowe 

rozchodzenie się światła 

(9.14a) 

• wyjaśnia powstawanie 

obszarów cienia i półcienia 

za pomocą prostoliniowego 

rozchodzenia się światła w 

ośrodku jednorodnym (9.1) 

 

12.2. Odbicie światła.  
Obrazy otrzymywane w 

zwierciadle płaskim 

• demonstruje powstawanie 
obrazów w zwierciadle 
płaskim  
(9.4, 9.14a) 

• opisuje zjawisko odbicia 
światła od powierzchni 
gładkiej, wskazuje kąt 
padania i kąt odbicia (9.2) 

• opisuje zjawisko 

rozproszenia światła na 

powierzchniach 

chropowatych (9.3) 

• podaje cechy obrazu 

otrzymanego w zwierciadle 

płaskim (9.14a) 

• rysuje konstrukcyjnie obrazy 

otrzymywane w zwierciadle 

płaskim (9.5) 

 



 

 

12.3. Otrzymywanie 

obrazów w 

zwierciadłach kulistych 

• szkicuje zwierciadła kuliste 
wklęsłe i wypukłe (9.4) 

• wskazuje oś optyczną 
główną, ognisko, ogniskową 
i promień krzywizny 
zwierciadła (9.4) 

• wykreśla bieg wiązki 
promieni równoległych do 
osi optycznej po odbiciu od 
zwierciadła (9.4) 

• podaje przykłady 

praktycznego zastosowania 

zwierciadeł (9.5) 

• na podstawie obserwacji 
powstawania obrazów 
(9.14a) wymienia cechy 
obrazów otrzymywanych w 
zwierciadle kulistym  
(9.5) 

• rysuje konstrukcyjnie 
obrazy otrzymywane za 
pomocą zwierciadła 
wklęsłego (9.5) 

• demonstruje powstawanie 

obrazów w zwierciadłach 

wklęsłych i wypukłych (9.4, 

9.14a) 

• rysuje konstrukcyjnie 
ognisko pozorne 
zwierciadła wypukłego i 
objaśnia jego powstawanie 
(9.4,  
9.5) 

• rysuje konstrukcyjnie 

obrazy otrzymywane za 

pomocą zwierciadła 

wypukłego (9.5) 

12.4. Załamanie 

światła na granicy 

dwóch ośrodków 

• demonstruje zjawisko 

załamania światła (9.14a) 
• szkicuje przejście światła 

przez granicę dwóch 

ośrodków, wskazuje kąt 

padania i kąt załamania (9.6) 

 • wyjaśnia zależność zmiany 

biegu wiązki promienia przy 

przejściu przez granicę 

dwóch ośrodków od 

szybkości rozchodzenia się 

światła w tych ośrodkach 

(9.6) 

12.5. Przejście wiązki 

światła białego przez 

pryzmat 

• opisuje światło białe jako 
mieszaninę barw (9.10) 

• rozpoznaje tęczę jako efekt 
rozszczepienia światła 
słonecznego  
(9.10) 

• wyjaśnia rozszczepienie 

światła białego w pryzmacie 

(9.10) 

• wyjaśnia pojęcie światła 
jednobarwnego 
(monochromatycznego)  
i prezentuje je za pomocą 
wskaźnika laserowego (9.11) 

• wyjaśnia, na czym polega 
widzenie barwne (9.10) 

• demonstruje rozszczepienie 

światła w pryzmacie (9.14c) 

 

 



 

 

 12. Optyka, czyli nauka o świetle  



 

 

 



 

 

 

 

Temat według 

programu 

Wymagania 

konieczne 

(dopuszczająca) 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

(dostateczna) 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzone 

(dobra) Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające (b. 

dobra i celująca) 

Uczeń: 

12.6. Soczewki • opisuje bieg promieni 
równoległych do osi 
optycznej, przechodzących 
przez soczewkę skupiającą i 
rozpraszającą (9.7) 

• posługuje się pojęciem 

ogniska, ogniskowej i osi 

optycznej (9.7) 

 • doświadczalnie znajduje 
ognisko i mierzy ogniskową 
soczewki skupiającej (9.7) 

• oblicza zdolność skupiającą 

soczewki ze wzoru Z  f
1 i 

wyraża ją w dioptriach (9.7) 

 

12.7. Obrazy 

otrzymywane za 

pomocą soczewek 

• rozróżnia obrazy 

rzeczywiste, pozorne, 

proste, odwrócone, 

powiększone, pomniejszone 

(9.8) 

• wytwarza za pomocą 
soczewki skupiającej ostry 
obraz przedmiotu na 
ekranie (9.14a, 9.14b) 

• rysuje konstrukcje obrazów 
otrzymywanych za pomocą 
soczewek  
skupiających i 

rozpraszających (9.8) 

 • na podstawie materiałów 
źródłowych opisuje zasadę 
działania prostych 
przyrządów optycznych  
(wym. ogólne IV) 

12.8. Wady wzroku. 

Krótkowzroczność i 

dalekowzroczność 

 • wyjaśnia, na czym polegają 
krótkowzroczność i 
dalekowzroczność  
(9.9) 

• podaje rodzaje soczewek 

(skupiająca, rozpraszająca) 

• opisuje rolę soczewek w 

korygowaniu wad wzroku 

(9.9) 

• podaje znak zdolności 
skupiającej soczewek 
korygujących 
krótkowzroczność i 
dalekowzroczność  
(9.9) 

 



 

 

do korygowania wad wzroku 

(9.9) 

12.9. Porównujemy fale 

mechaniczne i 

elektromagnetyczne 

 • wymienia cechy wspólne i 
różnice w rozchodzeniu się 
fal mechanicznych i 
elektromagnetycznych  
(9.13) 

• wymienia sposoby 

przekazywania informacji i 

wskazuje znaczenie fal 

elektromagnetycznych dla 

człowieka (9.13) 

• wykorzystuje do obliczeń 

związek  
c 

λ= f (9.13) 

• wyjaśnia transport energii 

przez fale 

elektromagnetyczne (9.13) 
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Maximal 2 • Przedmiotowe zasady oceniania  
  
I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA  

  

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO), który jest załącznikiem do Statutu Szkoły.   

  

2. Celem oceniania jest:  

- rozpoznawanie poziomu i postępów w nauce,  

- informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,  

- pomaganie uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

- zapobieganie niepowodzeniom,  

- motywowanie uczniów do dalszej pracy,  

- informowanie rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

  

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, czyli umiejętności i stan wiedzy uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.   

  

4. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego podczas pierwszej lekcji (tzw. lekcji organizacyjnej) informuje uczniów o:  

- wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

- kryteriach i sposobach oceniania,  

- trybie poprawiania ocen,  

- uzyskania oceny wyższej niż proponowana.  

Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć jako pierwszy temat lekcji.  

  

5. Informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cał y rok szkolny. 

Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.  

  

6. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione kartkówki, prace  klasowe nauczyciel 

przechowuje do końca roku szkolnego. Nauczyciel udostępnia  je zainteresowanym rodzicom w trakcie indywidualnych konsultacji. Prac pisemnych nie 

oddaje uczniom ani rodzicom do domu. Uczeń może obejrzeć swoją pracę w szkole, nie powinien robić zdjęcia tej pracy.  
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7. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania. Zarówno ceny cząstkowe, 

semestralne jak i ocena roczna wyrażona jest w sześciostopniowej skali: od 1 do 6.  

8. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na 

podstawie pisemnej opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej).  

  

9. W przypadku, gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości lub nauczyciel zauważy pojawiające się trudności w nauce, informuje o tym fakcie 

wychowawcę.   

  

10. Do funkcji oceniania bieżącego należy przede wszystkim monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągn ięciach edukacyjnych 

poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, a co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć, aby osiągać dobre wyniki.  

  

11. Do zadań oceniania należy:  

- informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w nauce,  

- udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o postępach w nauce,  

- wskazywanie uczniowi mocnych stron, jego uzdolnień oraz słabych stron,  

- planowanie rozwoju ucznia, rozwijanie jego uzdolnień, pokonywanie ewentualnych trudności, - motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.  

  

12. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i jego umiejętnościami i wiedzą z danej partii materiału. Oceny podleg ają uzasadnieniu 

przez nauczyciela w sposób określony w Statucie Szkoły.  

  

13. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w Wewnątrzszkolnym System Oceniania. Nie ma możliwości 

poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.  

  

14. Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje ołówkiem w dzienniku jego termin i/lub w ter minarzu dziennika 

elektronicznego. Kartkówki mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. Obejmują materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji.   

  

15. Nauczyciel powinien poprawić testy, ocenić i oddać uczniom w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od momentu ich n apisania. W sytuacjach losowych 

dopuszcza się przesunięcie terminu oddania prac pisemnych. Nauczyciel nie może przeprowadzić innych sprawdzianów, dopóki nie zostanie oddana 

uczniom praca wcześniej napisana.  

  

16. Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z oceną niedostateczną. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku.  
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17. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę.  

  

18. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany.  

  

19. Za każdy brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus”, pod warunkiem, że wcześniej zgłosi ten fakt nauczycielowi. W przeciwnym wypadku 

otrzymuje „1”. Dwa minusy oznaczają ocenę niedostateczną.  

  

II FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU NIEMIECKIM  

  

Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Do sprawdzania postępów i wiedzy edukacyjnej oraz umiejętności  ucznia stosuje się 

takie narzędzia, jak:  

- obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych,  

- udział ucznia w zajęciach (zaangażowanie),  

- aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe,  

- wypowiedzi ustne,  

- sprawdziany, testy,  

- prace pisemne,  

- kartkówki, - zadania domowe, - prace projekty.  

  

2. Formy sprawdzania wiadomości mają następującą wagę:  

- sprawdziany i wypracowania pisane na lekcji (6) - kartkówki (5)  

- odpowiedzi ustne (4)  

- aktywność na zajęciach (3)  

- praca w grupach (2)  

- prezentacje (3)  

- zadania domowe (1)  

- osiągnięcia w olimpiadzie i konkursach przedmiotowych (7-10)  

  

3. Przyjęto następującą skalę ocen:  

niedostateczny = 1 

dopuszczający = 2 dostateczny 



 

4 

Maximal 2 © Klett Polska  

= 3 dobry = 4 bardzo dobry = 

5  

celujący = 6  

Do zapisywania stopni cząstkowych stosuje się skalę poszerzoną o znaki „+” i „–”, w celu motywowania ucznia do zdobycia wyższej oceny.  

  

4. Procentowa skala ocen prac pisemnych  

0% – 29% niedostateczny  

30% – 49% dopuszczający  

50% – 70%. dostateczny  

71% – 88% dobry 89% – 

99%. bardzo dobry 100% 

celujący.  

  

III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA  

NIEMIECKIEGO W KLASIE VIII  

ocena celująca  ocena bardzo dobra  ocena dobra  ocena dostateczna  ocena dopuszczająca  ocena niedostateczna  
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Uczeń:  

- wykracza 

wiadomościami poza 

program,  

- jest laureatem 

szkolnego, 

regionalnego lub 

ogólnopolskiego 

konkursu języka 

niemieckiego, - 

operuje wiedzą 

obejmującą cały 

program nauczania w 

danej klasie,  

- w semestrze 

nie otrzymuje ocen  

Uczeń:  

- opanował w pełni 

zakres wiadomości i 

umiejętności  

określonych programem 

nauczania w klasie VIII, - 

popełnia sporadycznie 

błędy 

leksykalnogramatyczne, 

które zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić,  

- bardzo dobrze 

rozumie polecenia,  

- bardzo dobrze 

rozumie treść tekstu 

słuchanego, - czyta 

płynnie, rozumie treść 

czytanego tekstu,  

Uczeń:  

- nie opanował w 

pełni  

wiadomości  i 

umiejętności 

określonych 

programem   

nauczania w klasie  

VIII,  

- poprawnie 

stosuje zdobytą wiedzę 

do samodzielnego 

rozwiązywania zadań, - 

popełnia nieliczne 

błędy 

leksykalnogramatyczne, 

które zwykle potrafi  

Uczeń:  

- nie opanował 

w pełni wiadomości i 

umiejętności 

określonych 

programem nauczania 

w klasie VIII - 

rozwiązuje zadania 

(czasami z pomocą 

nauczyciela),  

- popełnia sporo 

błędów leksykalno- 

gramatycznych, które 

nie zawsze potrafi  

samodzielnie 

poprawić, - rozumie 

polecenia 

nauczyciela,  

- rozumie 

częściowo treść tekstu 

słuchanego (po  

Uczeń:  

- ma braki w 

opanowaniu 

wiadomości  i 

umiejętności 

określonych  

programem  

nauczania w klasie  

VIII,  

- popełnia liczne 

błędy 

leksykalnogramatyczne,  

- zna ograniczoną liczbę 

podstawowych słów,  

- rozumie 

polecenia  

Uczeń:  

- nie opanował 

wiadomości określonych 

programem nauczania  

w klasie VIII,  

- braki uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie 

wiedzy,  

- nie rozumie poleceń  i 

pytań nauczyciela,  

- nie potrafi  

przekazywać informacji 

zarówno w formie 

pisemnej jak i ustnej,  

- nie opanował  
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niedostatecznych  

z przedmiotu,  

- rozwija samodzielnie 

swoje umiejętności 

językowe (korzysta z 

niemieckojęzycznych 

źródeł internetowych, 

wykonuje dodatkowe 

zadania).  

zwraca uwagę na akcent 

zdaniowy i wyrazowy, - 

potrafi samodzielnie bez 

pomocy nauczyciela 

napisać krótki tekst  

użytkowy,  

- bardzo dobrze 

rozumie wypowiedzi 

nauczyciela  i kolegów,  

- w wypowiedzi 

ustnej prezentuje bardzo 

dobre opanowanie 

struktur 

leksykalnogramatycznych.  

samodzielnie 

poprawić, - dobrze 

rozumie wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów, 

- dobrze rozumie treść 

tekstu słuchanego, - w 

wypowiedzi ustnej 

popełnia nieliczne 

błędy,  

- dobrze rozumie treść 

czytanego tekstu, - 

samodzielnie tworzy 

krótką wypowiedź 

pisemną, popełniając 

nieliczne błędy.  

kilkukrotnym 

wysłuchaniu),  

- w wypowiedzi 

ustnej stosuje proste 

zdania, często z 

pomocą nauczyciela,  

- czyta wolno, 

popełnia liczne błędy i 

często ma  

problem ze 

zrozumieniem treści 

tekstu,  

- w wypowiedzi 

pisemnej popełnia 

błędy gramatyczne, 

posługując się prostymi 

strukturami 

gramatycznymi.  

nauczyciela i w bardzo 

ograniczonym stopniu 

rozwiązuje zadania, - 

odbiera tylko wcześniej 

poznane komunikaty,  

- w tekście słuchanym 

rozumie tylko 

pojedyncze słowa, - w 

wypowiedzi ustnej 

popełnia liczne błędy, 

które znacznie 

zakłócają komunikację, 

często wypowiedź jest 

tylko częściowo 

zrozumiała, - czyta 

bardzo wolno, 

artykułuje i akcentuje 

podobnie jak w języku 

polskim lub angielskim, 

- odwzorowuje 

napisany tekst, w 

większości używa 

nieprawidłowej pisowni 

i interpunkcji.  

podstawowych  

struktur 

leksykalnogramatycznych,  

- nie potrafi  

skonstruować 

wypowiedzi pisemnej,  

- nie wykazuje 

żadnego zainteresowania 

przedmiotem,  

- nie wykazuje 

chęci poprawy zdobytych  

z przedmiotu ocen. - nie 

umie poprawnie 

budować prostych zdań,  

- operuje bardzo 

ubogim słownictwem.  

  

    

IV WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA) NIEZBĘDNE DO 

UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

ocena celująca  ocena bardzo dobra  ocena dobra  ocena dostateczna  ocena dopuszczająca  ocena niedostateczna  
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Uczeń:  

- operuje wiedzą 

obejmującą cały 

program nauczania w  

danej klasie, - 

wykracza 

wiadomościami 

poza program,  

- rozwija 

samodzielnie swoje 

umiejętności językowe 

(wykonuje  

nadprogramowe 

zadania, czyta prasę i 

ogląda programy TV w 

języku niemieckim, 

korzysta  z 

niemieckojęzycznych 

źródeł internetowych), 

- w semestrze nie 

otrzymuje ocen 

niedostatecznych z 

przedmiotu.  

Uczeń:  

- bardzo dobrze 

rozumie wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów, 

- bardzo dobrze 

rozumie treść tekstu 

słuchanego,  

- w wypowiedzi 

ustnej prezentuje 

bardzo dobre 

opanowanie struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, - czyta 

w szybkim tempie, 

popełniając błędy, 

rozumie treść 

czytanego tekstu, 

zwraca uwagę na 

akcent zdaniowy  i 

wyrazowy,   

- potrafi 

samodzielnie napisać 

krótki tekst użytkowy, 

popełniając nieliczne 

błędy ortograficzne.  

Uczeń:  

- dobrze 

rozumie wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów,  

- dobrze 

rozumie treść tekstu 

słuchanego, - w 

wypowiedzi ustnej 

popełnia nieliczne 

błędy,  

- dobrze 

rozumie treść 

czytanego tekstu, - 

samodzielnie 

konstruuje krótką 

wypowiedź pisemną, 

popełniając błędy 

ortograficzne.  

  

Uczeń:  

- rozumie proste 

polecenia nauczyciela,  - 

rozumie wybiórczo 

treść tekstu słuchanego 

(po kilkukrotnym 

wysłuchaniu),  

- w wypowiedzi 

ustnej stosuje proste 

zdania, często z pomocą 

nauczyciela,  

- czyta wolno, 

popełnia liczne błędy, 

często nie rozumie 

treści tekstu, - w 

wypowiedzi pisemnej 

popełnia błędy 

gramatyczne i 

ortograficzne, 

najczęściej posługuje 

się prostymi 

strukturami 

gramatycznymi.  

Uczeń:  

- odbiera tylko 

wcześniej poznane 

komunikaty, - w tekście 

słuchanym rozumie 

tylko pojedyncze słowa,  

- w wypowiedzi 

ustnej popełnia liczne 

błędy, które znacznie 

zakłócają komunikację, 

jego wypowiedź jest 

tylko częściowo 

zrozumiała, - czyta 

bardzo wolno, 

artykułuje i akcentuje 

podobnie do języka  

polskiego,  

- odwzorowuje 

napisany tekst, w 

większości używa 

nieprawidłowej pisowni  

i interpunkcji, - 

wymaga stałej 

stymulacji i 

instruowania przez 

nauczyciela przy 

pracy  z tekstem 

pisanym  i czytanym.  

Uczeń:  

- nie potrafi  

przekazywać 

informacji,  

- nie rozumie 

poleceń  i pytań 

nauczyciela, - nie 

opanował 

podstawowych struktur 

gramatycznych i 

podstawowego 

słownictwa,  

- nie potrafi  

skonstruować 

wypowiedzi pisemnej, - 

nie umie poprawnie 

budować prostych 

zdań,  

- operuje bardzo 

ubogim  

słownictwem,  

- pisząc, popełnia 

liczne błędy 

ortograficzne, które 

całkowicie 

uniemożliwiają 

komunikację.  

    

 

VI. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VIII  
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  ocena celująca  ocena bardzo dobra  ocena dobra  ocena dostateczna  ocena dopuszczająca  

rozumienie ze słuchu  Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

dostateczną, dobrą i 

bardzo dobrą, ponadto:  

- rozumie tekst 

szczegółowo,  

- bezbłędnie 

wyszukuje określone 

informacje  w tekście 

słuchanym, określa jego 

główną myśl, określa 

intencje nadawcy 

tekstu, rozróżnia 

formalny i nieformalny 

styl tekstu, - rozumie 

wszystkie wypowiedzi 

nauczyciela - rozumie 

wszystkie informacje w 

tekście słuchanym.  

Uczeń opanował 

materiał wymagany 

na ocenę 

dopuszczającą, 

dostateczną i dobrą, 

ponadto: - rozumie 

tekst globalnie,  

- prawidłowo 

wyszukuje określone 

informacje, określa jego 

główną myśl, określa 

intencje nadawcy 

tekstu, rozróżnia 

formalny  i nieformalny 

styl tekstu,  

- rozumie w 

większości  

wypowiedzi 

nauczyciela,  

- rozumie 

wszystkie ważne 

informacje.  

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą  i 

dostateczną, ponadto:  

- rozumie wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

na tematy objęte 

programem,  - 

wyszukuje określone 

informacje  w tekście 

słuchanym, określa 

jego główną myśl, 

określa intencje 

nadawcy tekstu, 

rozróżnia formalny  i 

nieformalny styl 

tekstu, czasem  z 

pomocą nauczyciela, - 

selektywnie rozumie 

tekst.  

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

ponadto:   

- rozumie krótkie 

zdania, proste teksty,  - 

wyszukuje określone 

informacje w tekście 

słuchanym, określa 

jego główną myśl, 

określa intencje 

nadawcy tekstu, 

rozróżnia formalny i 

nieformalny styl tekstu, 

często  z pomocą 

nauczyciela, - 

częściowo rozwiązuje 

zadanie zgodnie ze 

słuchanym tekstem.  

Uczeń:  

- rozróżnia 

nieliczne słowa w 

zdaniach obcego 

tekstu,  

- właściwie 

reaguje na 

podstawowe, często 

powtarzane polecenia 

nauczyciela w języku 

niemieckim, - rozumie 

proste, krótkie 

wypowiedzi (zgodne z 

tematyką 

programową).  
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mówienie  Uczeń opanował 

materiał wymagany 

na ocenę 

dopuszczającą, 

dostateczną, dobrą  i 

bardzo dobrą, 

ponadto:  

- formułuje 

bezbłędnie dłuższą 

wypowiedź, - logicznie 

buduje  

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

dostateczną i dobrą, 

ponadto:   

- formułuje 

dłuższą wypowiedź,  

- logicznie buduje 

odpowiedzi na zadane 

pytania,  

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą  i 

dostateczną, ponadto: 

- ma większy zasób 

słownictwa,  

- konstruuje dłuższą 

wypowiedź na dany 

temat bez popełniania 

rażących błędów,  

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

ponadto:  

- zna więcej wyrazów  

z danego bloku 

tematycznego, - 

poprawnie wymawia 

poznane słownictwo,  

Uczeń:  

- zna nazwy 

członków najbliższej 

rodziny,  

- zna kilka nazw 

zawodów,  

- zna kilka nazw 

zwierząt,  

- zna formy czasu 

przeszłego Präteritum 

czasowników haben  
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 odpowiedzi na zadane 

pytania,  

- w 

wypowiedziach ustnych 

poprawnie stosuje nie 

tylko poznane na lekcji 

słownictwo oraz 

zagadnienia 

gramatyczne,  

- nagrywa filmiki, 

używając trudniejszych 

zwrotów,  

- posiada dużą 

wiedzę   

o krajach, 

społeczeństwach 

kulturach 

niemieckiego obszaru 

językowego, - 

prezentuje w języku 

niemieckim swoją 

miejscowość/okolicę,  - 

aktywnie współdziała 

w grupie, np. w 

lekcyjnych  i 

pozalekcyjnych 

pracach projektowych.  

- nie korzysta  z 

gotowych schematów, 

sam konstruuje 

wypowiedzi, - w 

wypowiedziach ustnych 

poprawnie stosuje 

poznane zagadnienia 

gramatyczne  i 

słownictwo,  

- poprawnie 

wymawia poznane 

słownictwo,  

- parafrazuje 

wypowiedzi 

koleżanek/kolegów,  

- opisuje swoje 

plany i marzenia 

dotyczące miejsca 

zamieszkania, - opisuje 

swoje obowiązki 

domowe, - opisuje 

przebieg swojego dnia, - 

zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi na temat 

przebiegu dnia, - 

opowiada o minionych  

zdarzeniach, - 

formułuje zakazy i 

reaguje na nie, - 

opowiada, z jakich 

środków 

- wyraża swoją 

opinię na temat ludzi, 

zwierząt, obiektów,  - 

odpowiada na pytania 

o zwierzątko 

domowe, -pyta o 

plany zawodowe i 

odpowiada na pytania 

o plany zawodowe, - 

zna określenia 

czynności związanych 

z poszczególnymi 

zawodami,  

- opisuje dom, - 

poprawnie określa 

położenie i 

przemieszczanie 

różnych obiektów, 

stosując przyimki 

lokalne z biernikiem i 

celownikiem, - 

uzasadnia swoją 

opinię,  

- wymienia 

swoje obowiązki 

domowe, - w 

odpowiedzi na 

polecenie lub prośbę 

wyraża zgodę lub 

niezgodę,   

- podaje swoje 

plany na dany dzień i 

- wyraża swoje 

uczucia  

(sympatię, antypatię), - 

mówi, kim są z zawodu  

jego rodzice,  - nazywa 

swoje zwierzątko 

domowe, 

niemieckojęzycznych, - 

wyraża swoją opinię  o 

domu/pomieszczeniu,  

- stosuje przyimki 

lokalne z biernikiem i 

celownikiem,  

- opowiada o 

przebiegu swojego dnia, 

- rozróżnia formalny  i 

nieformalny styl 

wypowiedzi na temat 

czasu,  

- proponuje 

spotkanie w określonym 

miejscu, - zgadza się lub 

nie zgadza się na 

spotkanie,  - według 

wzoru buduje zdania w 

czasie przeszłym, - pyta 

o drogę i wskazuje 

drogę,  - formułuje 

zaproszenie na 

urodziny, - formułuje 

 i sein,  

- zna odmianę 

czasowników fahren, 
schlafen, waschen, - 
zna nazwy 

podstawowych 

pomieszczeń w domu  

i sprzętów 

domowych,  

- zna odmianę 

czasowników 

können, müssen,  - 
zna formy trybu 

rozkazującego  

- zna przyimki 

lokalne, - zna 

określenia czasu, - 

zna nazwy kilku 

miejsc, w których 

spędza się wolny 

czas,  - zna odmianę 

czasowników   

rozdzielnie złożonych, - 

podaje nazwy  

codziennych czynności,  

- nazywa pory 

dnia, - zna odmianę 

czasowników helfen, 

dürfen, wollen, - zna 

formy czasu  

Perfekt z haben  
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transportu korzysta 

i dlaczego,   

tydzień, - formułuje 

proste wypowiedzi w 

czasie przeszłym,  

podziękowanie, - składa 

życzenia urodzinowe,  

(czasowniki regularne,  

z końcówką -ieren   
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  - rozmawia na 

podstawie informacji  z 

rozkładu jazdy  i danych 

na biletach, - opisuje 

swoje ulubione ubrania, 

- zna piosenkę 

urodzinową,  

- opowiada o 

swoich planach 

wakacyjnych.  

- negocjuje 

propozycje  

spędzania wolnego 

czasu,   

- przyjmuje i 

odrzuca propozycje,  

- uzasadnia 

odrzucanie propozycji, - 

uzasadnia wybór środka 

transportu, - formułuje 

wypowiedź na temat 

wycieczki,  

- formułuje 

komplement dotyczący 

ubrania,  

- rozmawia na 

temat prezentów dla 

określonych osób,  - 

określa czas wskazanych 

wydarzeń, poprawnie 

stosując przyimki nach i 
vor,  

- formułuje 

przypuszczenia.   

- zna zaimek 

pytający welch-,  
- opisuje pogodę,   

- nazywa pory 

roku,  - stosuje 

wyrażenia związane z 

wakacjami (miejsca 

odpoczynku, czas 

trwania, atrakcje, cena), 

z pomocą nauczyciela.   

  

  

i przedrostkiem be-) - 
zna kilka nazw 

środków transportu,  - 

zna kilka wyrażeń 

związanych z pytaniem 

o drogę i  

wskazywaniem drogi,  - 

zna zaimki dzierżawcze 

w celowniku,  

- zna przyimki mit 
i zu, - zna formy czasu 

przeszłego Perfekt z 

haben czasowników 

sehen i essen oraz 

formy czasu przeszłego 

Perfekt z sein 
czasowników bleiben, 
fahren, gehen, 
kommen,  

- zna wyrażenia 

związane z urodzinami, 

- zna kilka nazw ubrań,   

- umie 

podziękować,  - składa 

proste życzenia  

urodzinowe,  - zna 

odmianę czasowników 

einladen, werden, 

sollen, - zna zaimki 

osobowe  w celowniku 
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- zna kilka wyrażeń 

związanych z pogodą,   
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     - umie 

powiedzieć, dokąd 

jedzie na wakacje,  

- zna liczebniki 

porządkowe,   

- zna 

przyimki vor  i 

nach.  

czytanie  Uczeń opanował 

materiał wymagany 

na ocenę 

dopuszczającą, 

dostateczną, dobrą  i 

bardzo dobrą, 

ponadto:  

- czyta płynnie 

tekst  z podręcznika, 

nie korzysta z 

pomocy nauczyciela,  

- aktywnie 

korzysta ze źródeł 

informacji  w języku 

niemieckim.  

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

dostateczną i dobrą, 

ponadto:  

- czyta tekst  z 

podręcznika bez 

pomocy 

nauczyciela.  

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą   

i dostateczną, 

ponadto:  

- wyszukuje określone 

informacje w tekście 

czytanym, określa 

główną myśl tekstu, 

intencje autora oraz 

kontekst, rozróżnia 

formalny i nieformalny 

styl wypowiedzi, 

czasami z pomocą 

nauczyciela.  

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

ponadto:   

- z pomocą nauczyciela 

wyszukuje określone 

informacje w tekście 

czytanym i określa jego 

główny temat.  

Uczeń:   

- czyta bardzo 

krótki tekst z 

podręcznika, 

korzystając z pomocy 

nauczyciela,  

- wyszukuje 

określone informacje w 

tekście często z pomocą 

nauczyciela.  
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pisanie  Uczeń opanował 

materiał wymagany 

na ocenę 

dopuszczającą, 

dostateczną, dobrą  i 

bardzo dobrą, 

ponadto:  

- formułuje prawie 

bezbłędnie dłuższą 

wypowiedź pisemną,  

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

dostateczną i dobrą, 

ponadto:  

- formułuje dłuższą 

wypowiedź pisemną, - 

samodzielnie pisze tekst 

użytkowy (SMS, w- 

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą  i 

dostateczną, ponadto: 

- nie popełnia rażących 

błędów w pisowni, - 

formułuje krótką 

wypowiedź  

Uczeń opanował 

materiał wymagany na 

ocenę dopuszczającą, 

ponadto:  

- uzupełnia luki w 

tekście odpowiednimi 

wyrazami,  

- pisze bardzo 

krótki tekst użytkowy,  

Uczeń:  

- układa zdania  z 

rozrzuconych 

elementów i zapisuje je 

poprawnie z pomocą 

nauczyciela,  

- zapisuje 

poprawnie poznane 

struktury,  

 - niemal 

bezbłędnie pisze 

dłuższy tekst 

użytkowy (SMS, w-

mail, pocztówka, 

kartka z życzeniami 

itp.)  

- wykorzystuje 

techniki samodzielnej 

pracy nad językiem,  

- pisze 

komentarze na 

niemieckich forach  i 

blogach,  

- jest 

samodzielny  w 

swoich 

wypowiedziach.  

mail, pocztówka, kartka 

z życzeniami itp.) - w 

wypowiedziach 

pisemnych poprawnie 

stosuje poznane 

słownictwo oraz 

zagadnienia 

gramatyczne.  

  

pisemną na temat 

swojej rodziny, miejsca 

zamieszkania itp. - bez 

pomocy nauczyciela 

zapisuje poprawnie 

poznane wyrazy i 

wyrażenia.  

- zmienia formę 

podanych zdań według 

wzoru.  

czasami z pomocą 

nauczyciela.  
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Podane niżej kryteria obowiązują na poziomie A1.1 i A1.2 podręcznika.  

  

Stopień w 
skali   
1-6  

Opis słowny  Wyrażenia opisujące  

Wymagania w ramach czterech umiejętności  

słuchanie  czytanie  mówienie  pisanie  

6  celujący  

charakteryzuje się wysoką autonomią  w 

uczeniu się, ma szczególne zdolności 

językowe, wybitny, wyjątkowo staranny, 

systematyczny, pilny, uczynny, pomocny, 

wrażliwy, o wysokiej kulturze osobistej, 

biegle posługuje się językiem we wszystkich jego aspektach, uczestniczy  z sukcesami  

w pozaszkolnych formach aktywności edukacyjno-kulturalnej, konkursach i 

olimpiadach, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza obowiązujący materiał 

nauczania, w zakresie materiału nauczania praktycznie nie popełnia błędów, bardzo 

sprawnie/płynnie wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne  w praktyce;  
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otwarty, tolerancyjny, wyrozumiały, 

bezkonfliktowy, nie stwarza problemów 

wychowawczych, umiejący rozwiązywać 

problemy, wykazujący się szczególnie wysoką 

aktywnością i kreatywnością na forum klasy, 

odpowiedzialny, podejmuje liczne inicjatywy, 

itp.;  

uczeń potrafi: 

zrozumieć ogólny 

sens i kluczowe 

informacje  w 

tekstach 

słuchanych  i 

rozmowach na 

poziomie 

rozszerzonym, 

wydobyć 

potrzebne 

informacje, 

uczucia i reakcje 

oraz przekształcić 

je w formę 

pisemną,  

zrozumieć 

skomplikowane 

polecenia  

uczeń potrafi: czytać 
płynnie  
teksty nie 
preparowane   
z odpowiednią  

wymową   

i intonacją, 

zrozumieć sens 

czytanych 

tekstów oraz 

dyskutować na 

tematy zawarte  

w tekście;  

uczeń potrafi: 
mówić spójnie  
i płynnie 
używając  
poprawnej  

intonacji   

i wymowy do 
wyrażenia 
złożonych 
struktur na 
poziomie 
rozszerzonym, 
posługiwać się  
poprawnym  

językiem, 
popełniając niewiele 
błędów,  
wyrażać myśli  i 

idee   

uczeń potrafi: 
pisać teksty 
używając języka na 
poziomie  
rozszerzonym,  

spójnie i logicznie  

organizować  

tekst,  

używać 

poprawnej 

pisowni, 

interpunkcji  

i stylistyki;  

 

   nauczyciela;   w sposób naturalny 
omawiając tematy 
codzienne  i 
abstrakcyjne, 
uzasadniać  i bronić 
swoich  
opinii;  
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5  bardzo dobry  

bardzo dobrze opanował materiał nauczania, 

bardzo rzadko popełnia błędy w zakresie 

przerobionego materiału nauczania,  z 

powodzeniem wykorzystuje nabyte 

kompetencje komunikacyjne w praktyce, 

staranny, systematyczny, pilny, uczynny, 

pomocny, wrażliwy, aktywny, najczęściej 

samodzielny, kreatywny, niekiedy jest 

inicjatorem działań, czasami uczestniczy  w 

pozaszkolnych formach aktywności,  w grupie 

często dominuje, odpowiedzialny, 

bezkonfliktowy, nie stwarza problemów 

wychowawczych, otwarty i tolerancyjny, 

podejmuje próby rozwiązywania problemów, 

itp.;  

uczeń potrafi: 
zrozumieć ogólny 
sens i kluczowe 
informacje  w 
tekstach 
słuchanych  i 
rozmowach na 
poziomie 
podstawowym, 
zrozumieć 
polecenia 
nauczyciela, bardzo 
dobrze określa sens 
rozmowy, 
wyodrębnia  
zadane informacje,  
śledzi fabułę  
komunikatu   

i  udziela 

odpowiedzi na  

pytania 

nauczyciela;  

uczeń potrafi: 
czytać płynnie 
teksty 
preparowane  z 
odpowiednią  
wymową   

i intonacją, 
zrozumieć sens 
czytanych tekstów 
oraz wypowiadać 
się na tematy 
zawarte  
w tekście, 

rozpoznaje  i 

rozróżnia 

jednostki 

leksykalne  i 

gramatyczne, 

nieznane wyrazy 

tłumaczy na 

podstawie 

kontekstu,  

wyszukuje 

informacje  

uczeń potrafi: 
mówić spójnie  
i płynnie 
używając 
poprawnej  
intonacji   

i wymowy do 
wyrażenia struktur 
gramatyczno 
leksykalnych na 
poziomie 
podstawowym, 
posługiwać się  
poprawnym  

językiem, 

popełniając 

niewiele błędów, 

wyrażać myśli  i 

idee w sposób 

naturalny 

omawiając tematy 

codzienne  i 

abstrakcyjne, 

uzasadniać swoje  

uczeń potrafi: pisać 
teksty używając 
języka  
na poziomie 
podstawowym,  
spójnie i logicznie 
organizować 
tekst, używać 
poprawnej  
pisowni, tekst  jest 

logiczny  i spójny,  a  

sporadyczne błędy 

nie zakłócają 

rozumienia tekstu;  
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    szczegółowe;  opinie, akcentuje i 

intonuje 

poprawnie, tempo 

wypowiedzi jest 

zbliżone do 

naturalnego;  

 



WYMAGANIA NA OCENY  

  

DRACO – Explora   

  

5  

  

4  dobry  

w stopniu dobrym opanował materiał 
nauczania, zdarza mu się popełniać błędy  w 
zakresie zrealizowanego materiału nauczania, 
stara się wykorzystywać nabyte kompetencje 
komunikacyjne w praktyce, choć nie zawsze 
mu się to udaje, dość staranny, systematyczny, 
pilny, czasami uczynny, wykazuje się 
aktywnością, jednak rzadziej  z własnej 
inicjatywy, w miarę samodzielny, choć 
wymagający kontroli, w zakresie 
samodzielnego uczenia się stosuje jedynie 
podstawowe strategie, raczej 
współodpowiedzialny niż odpowiedzialny, nie 
stwarza większych problemów  
wychowawczych, zazwyczaj otwarty  i 

tolerancyjny, itp.;  

uczeń potrafi: 

zrozumieć ogólny 

sens i większość 

kluczowych 

informacji  w 

tekstach 

słuchanych  i 

rozmowach na 

poziomie 

podstawowym, 

wydobyć część 

potrzebnych 

informacji, 

zrozumieć proste 

polecenia 

nauczyciela, jest  

w stanie określić  

ogólny sens  

wypowiedzi,  

wyodrębnia 

kluczowe  

wypowiedzi,  

rozpoznaje 

poznane  

słownictwo;  

uczeń potrafi: 
czytać dość płynnie 
teksty 
preparowane  
z odpowiednią 
wymową,  
zrozumieć sens 
czytanych 
tekstów oraz 
wypowiadać się 
na ten temat;  
  

  

uczeń potrafi: 
mówić spójnie, 
posługiwać się dość 
poprawnym  
językiem, 
popełniając 
zauważalne błędy, 
wyrażać myśli  i 
idee omawiając 
tematy codzienne   
i niektóre 

abstrakcyjne, 

uzasadniać swoje 

opinie, popełnia 

drobne błędy  w 

intonacji  i 

akcencie nie 

powodujące 

zakłóceń  w 

komunikacie,  w 

znanych 

sytuacjach reaguje  

w poprawny 

sposób;  

uczeń potrafi: pisać 
teksty używając 
języka  
na poziomie  

podstawowym,  

dość spójnie  i 
logicznie  
organizować 
tekst, używać dość 
poprawnej 
pisowni, tworzy 
samodzielne 
wypowiedzi  w 
sposób logiczny   
i spójny, 

wykorzystuje 

poznane 

słownictwo  i 

gramatykę, jednak 

robi pewne błędy, 

styl zgodny  z 

formą;  
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3  dostateczny  

materiał nauczania opanował w stopniu 

dostatecznym, często popełnia błędy  w 

zakresie zrealizowanego materiału nauczania, 

raczej unika komunikacji  w języku 

hiszpańskim, ogranicza się do udzielania się na 

lekcji w ramach poleceń  i instrukcji 

nauczyciela, często niestaranny, mało 

systematyczny, raczej bierny, mało 

samodzielny i wymagający pomocy ze strony 

innych, wymagający częstej kontroli, 

zauważalne braki w zakresie samodzielnego 

uczenia się, niezbyt chętny do współpracy, 

niewykazujący inicjatywy, zdarza się, że 

stwarza problemy wychowawcze, itp.;  

uczeń potrafi: 
zrozumieć ogólny 
sens i niektóre 
informacje  w 
tekstach 
słuchanych  i 
rozmowach na  
poziomie  

podstawowym  

(w przypadku  2 - 
3 krotnego 
wysłuchania  
tekstu), 
zrozumieć proste 
polecenia  
nauczyciela;  

  

  

uczeń potrafi: 

czytać teksty 

preparowane, 

popełniając dużo 

błędów, zrozumieć 

ogólny sens 

czytanych tekstów 

oraz częściowo 

wypowiadać się na 

ten temat, rozumie 

sens tekstu, 

rozgranicza 

informację główną 

od drugorzędnych;  

uczeń potrafi: 
posługiwać się 
częściowo 
poprawnym  
językiem, 
popełniając dużo 
błędów, ale jest 
komunikatywny, 
wyrażać myśli 
omawiając tematy 
codzienne  i 
niekiedy 
abstrakcyjne, 
poprawnie buduje 
komunikaty 
stosując poznane 
zwroty i stara się  
budować własne w 

ramach 

relacjonowania  i 

udzielania 

informacji;  

uczeń potrafi: 
pisać proste teksty 
użytkowe 
używając języka  
na poziomie 
podstawowym, 
dość spójnie 
organizować  
tekst, samodzielna 
wypowiedź ma 
pewne braki, 
pojawiają się błędy 
stylistyczne i 
logiczne ale 
komunikat jest 
zrozumiały  i 
stosowny do 
formy;  
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2  dopuszczający  

w bardzo niewielkim stopniu opanował 

materiał nauczania, najczęściej popełnia błędy 

w zakresie zrealizowanego materiału 

nauczania, unika komunikacji w języku 

hiszpańskim, niestaranny, niechętny, wykazuje 

się zupełnym brakiem systematyczności, 

bierny, w pracy na lekcji uzależniony od 

pomocy innych, wymagający częstej kontroli, 

nie potrafi uczyć się  

uczeń potrafi: 

zrozumieć ogólny 

sens w tekstach 

słuchanych  i 

rozmowach na 

poziomie 

podstawowym, 

wydobyć niektóre 

informacje,  

uczeń potrafi: czytać 

teksty 

preparowane, 

popełniając dużo 

błędów, zrozumieć 

niektóre zdania 

czytanych tekstów,  

w niewielkim 

stopniu  

uczeń potrafi: 

posługiwać się  

językiem 

niepoprawnym, 

popełniając dużo 

błędów, wyrażać 

niektóre myśli, 

omawiać tematy 

codzienne,  

uczeń potrafi: 
pisać proste 
teksty użytkowe, 
używając  w 
większości  
niepoprawnego 

języka na poziomie 

podstawowym,  

  samodzielnie,  często  stwarza 

 problemy wychowawcze, itp.;  

zrozumieć proste 

polecenia 

nauczyciela;  

wykorzystać 
informacje 
zawarte  w tekście, 
rozumie  
tekst linearnie,  

wymaga pomocy 

przy wyjaśnianiu 

nowych słów oraz 

przy wyszukiwaniu 

informacji;  

posługując się 
bardzo 
ograniczonym 
słownictwem, 
bywa  
niekomunikatywny, 

odtwarza 

wyuczone zwroty 

komunikacyjne, 

tempo wypowiedzi 

jest wolne, buduje 

proste zdania,  a w 

wypowiedzi 

pojawiają się błędy 

intonacyjne  i w 

akcencie;  

używać 
nieprawidłowej 
pisowni, odtwarza 
formę komunikatu, 
a jej styl nie zawsze 
jest zgodny   
z formą;  
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1  niedostateczny  

nie opanował materiału nauczania, unika 
komunikacji w języku hiszpańskim, niechlujny, 
niechętny a nawet wrogo nastawiony, 
unikający jakiejkolwiek aktywności, całkowicie 
bierny, w pracy na lekcji uzależniony od pomocy 
innych, wymagający stałej kontroli, nie potrafi 
uczyć się samodzielnie, nie chce uczyć się w 
grupie, nie wnosi nic wartościowego do 
wspólnej pracy, dezorganizuje i zaburza 
porządek w klasie, zazwyczaj stwarza duże 
problemy  
wychowawcze, itp.;  

uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą  

nie posługuje się językiem hiszpańskim w żadnym z jego aspektów nie 
wykazuje żadnej chęci zmiany i zaangażowania w naukę  
  

  



 

 

  

  

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte  na 

Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej  
  

  
Dział  

  
Temat  

Poziom wymagań    

ocena dopuszczająca  ocena dostateczna  ocena dobra  ocena bardzo dobra  ocena celująca  

1. Czym jest genetyka?  Uczeń:  
• określa zakres badań 

genetyki  
• wyjaśnia, że podobieństwo 

dziecka do rodziców jest 
wynikiem dziedziczenia cech  
  

Uczeń:  
• rozróżnia cechy 

dziedziczne i 
niedziedziczne  

• definiuje pojęcia 

genetyka i zmienność 

organizmów  
  

Uczeń:  
• wskazuje cechy 

indywidualne i gatunkowe 
podanych organizmów  

• omawia zastosowanie 
genetyki w różnych 
dziedzinach: medycynie, 
kryminalistyce, rolnictwie  
i archeologii  
  

Uczeń:  
• uzasadnia występowanie 

zmienności genetycznej 
wśród ludzi  

• wskazuje różnice między 
cechami gatunkowymi  
a indywidualnymi  

• wyjaśnia, z czego wynika 
podobieństwo organizmów 
potomnych w rozmnażaniu 
bezpłciowym  
  

Uczeń:  
• dowodzi, że cechy 

organizmu kształtują się 
dzięki materiałowi 
genetycznemu oraz są 
wynikiem wpływu 
środowiska  

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej  
w kształtowaniu się  
zmienności organizmów  
  



 

 

 

 

2. Nośnik informacji 
genetycznej – DNA  

  

• wskazuje miejsca 
występowania DNA  

• wymienia elementy budujące 
DNA  

• przedstawia rolę DNA jako 
nośnika informacji  
genetycznej  
  

• przedstawia budowę 
nukleotydu  

• wymienia nazwy zasad 
azotowych  

• omawia budowę 
chromosomu  

• definiuje pojęcia: kariotyp, 
helisa, gen i nukleotyd  

• wykazuje rolę jądra  

• wykazuje konieczność 
związania DNA przez białka 
i powstania chromatyny w 
jądrze komórkowym  

• wyjaśnia, z czego wynika 
komplementarność zasad 
azotowych  

• graficznie przedstawia 

regułę komplementarności  

• wyjaśnia proces replikacji  
• rozpoznaje DNA i RNA*  na 

modelu lub ilustracji  
• porównuje budowę DNA z 

budową RNA*  
• omawia budowę i funkcję  

RNA*  
  

• uzasadnia konieczność 
zachodzenia procesu 
replikacji DNA przed 
podziałem komórki  

• wykonuje dowolną techniką 
model DNA  

• wykazuje rolę replikacji w 

zachowaniu niezmienionej  
informacji genetycznej  
  

 

  
Dział  

  
Temat  

Poziom wymagań  

ocena dopuszczająca  ocena dostateczna  ocena dobra  ocena bardzo dobra  ocena celująca  

 

3. Podziały komórkowe  

  

• wymienia nazwy podziałów 
komórkowych  

• podaje liczbę chromosomów 
w komórkach somatycznych  
i płciowych człowieka  
  

• definiuje pojęcia:  
chromosomy 
homologiczne, komórki 
haploidalne  i komórki 
diploidalne  

• wskazuje miejsce 
zachodzenia mitozy i mejozy  
w organizmie człowieka  
  

• omawia znaczenie mitozy 
i mejozy  

• oblicza liczbę 
chromosomów w 
komórce haploidalnej, 
znając liczbę 
chromosomów w 
komórce diploidalnej 
danego  
organizmu  
  

• wykazuje konieczność 
redukcji ilości materiału 
genetycznego w 
komórkach macierzystych 
gamet  

• wykazuje różnice między 
mitozą a mejozą  
  

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej 
podczas mejozy  

• wykonuje dowolną 
techniką model mitozy lub 
mejozy  
  



 

 

4. Podstawowe prawa 
dziedziczenia  

  

• definiuje pojęcia fenotyp i 

genotyp  
• wyjaśnia symbole używane 

przy zapisywaniu  
krzyżówek genetycznych  
  

• omawia badania Gregora 
Mendla  

• zapisuje genotypy 
homozygoty dominującej  i 
homozygoty recesywnej oraz 
heterozygoty  

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające  
dziedziczenie jednego genu  
  

• identyfikuje allele 
dominujące i recesywne  

• omawia prawo czystości 
gamet  

• na schemacie krzyżówki 

genetycznej rozpoznaje 

genotyp oraz określa fenotyp 

rodziców i pokolenia  
potomnego  
  

• przewiduje cechy 
osobników potomnych 
na podstawie prawa 
czystości gamet  

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne, używając 
określeń: homozygota, 
heterozygota, cecha 
dominująca i cecha 
recesywna  

  

• zapisuje krzyżówki 
genetyczne 
przedstawiające 
dziedziczenie określonej 
cechy i przewiduje 
genotypy oraz fenotypy 
potomstwa  

• ocenia znaczenie prac 
Gregora Mendla dla 
rozwoju genetyki  

  

5. Dziedziczenie cech 
u człowieka  

  

• wskazuje u ludzi 
przykładowe cechy 
dominującą i recesywną  

• z pomocą nauczyciela 
rozwiązuje proste  
krzyżówki genetyczne  
  

• wymienia cechy 
dominujące i 
recesywne  u 
człowieka  

• z niewielką pomocą 
nauczyciela rozwiązuje 
proste  
krzyżówki genetyczne  
  

• wyjaśnia, że cechę 
recesywną determinują 
allele homozygoty 
recesywnej  

• na podstawie krzyżówki 
genetycznej przewiduje 
wystąpienie  
cechu potomstwa  
  

• wskazuje cechy człowieka, 
które są zarówno wynikiem 
działania genów, jak  
i czynników środowiska  

• ustala prawdopodobieństwo 
występowania cechy  u 
potomstwa, jeśli nie są 
znane genotypy obojga 
rodziców  
  

• ocenia wpływ 
środowiska na 
kształtowanie się cech  

• na podstawie znajomości 
cech dominujących  i 
recesywnych  

• projektuje krzyżówki 
genetyczne, poprawnie 
posługując się terminami  
homozygota i heterozygota  
  

  

  

  

  
Dział  

  
Temat  

Poziom wymagań  

ocena dopuszczająca  ocena dostateczna  ocena dobra  ocena bardzo dobra  ocena celująca  



 

 

 

 

6. Dziedziczenie 
płci u człowieka  

  

• podaje liczbę chromosomów 
występujących w komórce 
diploidalnej człowieka  

• wymienia przykłady chorób 
dziedzicznych  
sprzężonych z płcią  
  

• rozpoznaje kariotyp 
człowieka  

• określa cechy chromosomów 
X i Y  

• omawia zasadę dziedziczenia 
płci  

  

• wyjaśnia rolę chromosomów 
płci i autosomów  

• przedstawia zjawisko 
nosicielstwa chorób pod  
kątem dziedziczenia  
płci  
  

• wyjaśnia mechanizm 
ujawniania się cech  
recesywnych sprzężonych 
z płcią  

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii oraz 
daltonizmu  

  

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne 
przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu  

• ocenia znaczenie poznania 
budowy  
ludzkiego DNA  
  

7. Dziedziczenie grup 
krwi  

  

• wymienia cztery główne 
grupy krwi występujące  u 
człowieka  

• przedstawia przykłady 
cech zależnych od wielu 
genów oraz od środowiska  
  

• omawia sposób dziedziczenia 
grup krwi  

• wyjaśnia sposób 
dziedziczenia czynnika Rh  

• wyjaśnia wpływ środowiska 
na rozwój cech osobniczych  
  

• rozpoznaje grupy krwi na 
podstawie zapisu genotypów  

• wykonuje krzyżówkę 
genetyczną przedstawiającą  
dziedziczenie grup krwi  

• określa możliwość 
wystąpienia konfliktu  
serologicznego  
  

• ustala grupy krwi dzieci na 
podstawie znajomości grup 
krwi ich rodziców  

• ustala czynnik Rh dzieci 
na podstawie znajomości 
czynnika Rh ich  
rodziców  
  

• określa konsekwencje dla 
drugiej ciąży wiążące się  z 
wystąpieniem konfliktu 
serologicznego  

• wykazuje, że dziedziczenie 
czynnika Rh jest  
jednogenowe  
  

8. Mutacje  

  

• definiuje pojęcie mutacja  
• wymienia czynniki 

mutagenne  
• podaje przykłady chorób 

uwarunkowanych mutacjami 
genowymi  i 
chromosomowymi  

  

• rozróżnia mutacje genowe  i 
chromosomowe  

• omawia przyczyny 
wybranych chorób 
genetycznych  

• wskazuje mechanizm 
dziedziczenia  
mukowiscydozy  
  

• wyjaśnia, na czym 
polegają mutacje genowe 
i chromosomowe  

• omawia znaczenie 
poradnictwa 
genetycznego  

• charakteryzuje wybrane 
choroby i zaburzenia 
genetyczne  

• wyjaśnia podłoże zespołu 
Downa  
  

• wyjaśnia mechanizm 
powstawania mutacji 
genowych  
i chromosomowych  

• omawia zachowania 
zapobiegające powstawaniu 
mutacji  

• wyjaśnia znaczenie badań 
prenatalnych  
  

• uzasadnia, że mutacje są 
podstawowym 
czynnikiem zmienności 
organizmów  

• analizuje przyczyny 
mutacji i wskazuje ich 
skutki  

• wykonuje portfolio na 
temat chorób i zaburzeń 
genetycznych  

  

 

    Poziom wymagań  



 

 

Dział  Temat  
ocena dopuszczająca  ocena dostateczna  ocena dobra  ocena bardzo dobra  ocena celująca  

 

 

9. Źródła wiedzy o 
ewolucji  

  

• definiuje pojęcie ewolucja  
• wymienia dowody ewolucji  
• wskazuje przykłady 

narządów szczątkowych  
w organizmie człowieka  
  

• omawia dowody ewolucji  
• wymienia przykłady różnych 

rodzajów skamieniałości  
• definiuje pojęcie żywa 

skamieniałość  
• wymienia przykłady reliktów  

  

• wyjaśnia istotę procesu 
ewolucji  

• rozpoznaje żywe 
skamieniałości  

• omawia przykłady 
potwierdzające jedność 
budowy i funkcjonowania 
organizmów  

• wymienia przykłady struktur 
homologicznych   
i analogicznych  
  

• określa warunki powstawania 
skamieniałości  

• analizuje formy pośrednie   
• wskazuje istnienie związku 

między rozmieszczeniem  
gatunków a ich  
pokrewieństwem  
  

• wykazuje jedność 
budowy  i 
funkcjonowania  
organizmów  

• ocenia rolę struktur 
homologicznych i 
analogicznych jako  
dowodów ewolucji  
  

10. Mechanizmy 
ewolucji  
  

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

endemit  
• podaje przykłady doboru 

sztucznego  
  

• wymienia przykłady  
endemitów  

• wyjaśnia, na czym polega 
dobór naturalny i dobór 
sztuczny  

• omawia ideę walki o byt  
  

• wyjaśnia główne założenia 
teorii ewolucji Karola 
Darwina  

• wskazuje różnicę pomiędzy 
doborem naturalnym  
a doborem sztucznym  

• wymienia główne założenia 
syntetycznej teorii  
ewolucji*  
  

• wykazuje izolację 
geograficzną jako drogę  
do powstawania nowych 
gatunków  

• wykazuje rolę endemitów  
z Galapagos w badaniach 
Darwina*  

• uzasadnia, że walka o byt 

jest formą doboru 

naturalnego  
• ocenia korzyści doboru 

naturalnego  w 
przekazywaniu cech 
potomstwu  

• omawia współczesne 
spojrzenie na ewolucję – 
syntetyczną teorię 
ewolucji  
  

• ilustruje przykładami 
działanie doboru 
naturalnego i doboru 
sztucznego  

• ocenia korzyści dla 
człowieka płynące z 
zastosowania doboru 
sztucznego  

  

11. Pochodzenie 
człowieka  

  

• wymienia przykłady 
organizmów należących 
do nadrodziny 
człekokształtnych  

• omawia cechy człowieka 
rozumnego  

  

• wskazuje na mapie 
miejsce, gdzie rozpoczęła 
się ewolucja człowieka  

• wymienia czynniki, które 
miały wpływ   
na ewolucję człowieka  
  

• określa stanowisko 
systematyczne człowieka  

• wskazuje na przykładzie 
szympansa różnice 
pomiędzy człowiekiem   
a innymi człekokształtnymi  
  

• analizuje przebieg ewolucji 
człowieka  

• wykazuje cechy wspólne 
człowieka z innymi 
człekokształtnymi  

• wymienia cechy człowieka 
pozwalające zaklasyfikować 
go do poszczególnych  
jednostek systematycznych  
  

• porównuje różne 
gatunki człowieka w 
przebiegu jego 
ewolucji   

• wykazuje, że 
człekokształtne  to 
ewolucyjni krewni 
człowieka  
  



 

 

 

  
Dział  

  
Temat  

Poziom wymagań  

ocena dopuszczająca  ocena dostateczna  ocena dobra  ocena bardzo dobra  ocena celująca  

 

 

12. Organizm a 

środowisko  

  

• wyjaśnia, czym zajmuje się 
ekologia  

• wymienia czynniki 
ograniczające występowanie 
gatunków w różnych 
środowiskach  

• nazywa formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane  w 
skali porostowej  

  

• identyfikuje siedlisko 
wybranego gatunku  

• omawia, czym jest nisza 
ekologiczna organizmu  

• wyjaśnia, do czego służy 
skala porostowa  
  

• rozróżnia siedlisko i niszę 
ekologiczną  

• określa wpływ wybranych 
czynników środowiska na 
funkcjonowanie organizmów  

• wykazuje związek między 
zakresem tolerancji a 
stosowaniem skali 
porostowej odczytuje z 
wykresu dane  
dotyczące zakresu tolerancji  

  

• wykazuje zależność między 
czynnikami środowiska  
a występującymi w nim 
organizmami  

• rozpoznaje na ilustracji 
formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane   
w skali porostowej  
  

• interpretuje wykres 
przedstawiający zakres 
tolerancji ekologicznej 
danego gatunku  

• praktycznie wykorzystuje 
skalę porostową  
  



 

 

13. Cechy populacji  

  

• definiuje pojęcia populacja i 

gatunek  
• wylicza cechy populacji  
• wymienia typy 

rozmieszczenia osobników 
w populacji  

• określa wady i zalety życia 
organizmów w grupie  
  

• wyjaśnia zależność między 
definicją populacji i gatunku  

• wymienia przykłady zwierząt 
żyjących w stadzie  

• określa przyczyny migracji  
• przedstawia, jakie dane 

można odczytać z piramidy 
wiekowej populacji  
  

• wskazuje populacje różnych 
gatunków  

• określa wpływ migracji na 
liczebność populacji  

• wyjaśnia wpływ cech 
populacji na jej liczebność  

• odczytuje dane z piramidy 
wiekowej  
  

• wykazuje zależność między 
liczebnością populacji a jej 
zagęszczeniem  

• graficznie przedstawia różne 
typy rozmieszczenia 
osobników w populacji  
i podaje ich przykłady  

• wykazuje zależność między 
strukturą płciową  a 
liczebnością populacji  

• charakteryzuje grupy 
wiekowe w piramidach  
  

• przeprowadza w terenie 
obliczanie zagęszczenia 
wybranego gatunku  

• przewiduje losy populacji  
na podstawie jej piramidy  
wiekowej  
  

 

  
Dział  

  
Temat  

Poziom wymagań  

ocena dopuszczająca  ocena dostateczna  ocena dobra  ocena bardzo dobra  ocena celująca  

14. Konkurencja  

  

• nazywa zależności 
międzygatunkowe  

• wymienia zasoby, o które 
konkurują organizmy  
  

• wyjaśnia, na czym 
polega konkurencja  

• wskazuje rodzaje  
konkurencji  
  

• graficznie przedstawia 
zależności między 
organizmami, 
zaznacza, który gatunek 
odnosi  
korzyści, a który – straty  

• porównuje konkurencję 
wewnątrzgatunkową z 
konkurencją  
międzygatunkową  
  

• wskazuje przyczyny i 
skutki konkurencji 
międzygatunkowej i 
wewnątrzgatunkowej  

• wykazuje zależność między 
zasobami środowiska a 
intensywnością  
konkurencji  
  

• uzasadnia, wykorzystując 
wiedzę z ewolucjonizmu,  
że konkurencja jest 
czynnikiem doboru  
naturalnego  
  



 

 

 

 

15. Drapieżnictwo. 
Roślinożerność  

  

• wymienia przykłady 
roślinożerców  

• wskazuje przykłady 
drapieżników i ich ofiar  

• omawia przystosowania 
organizmów do 
drapieżnictwa  

• podaje przykłady roślin 
drapieżnych  
  

• określa znaczenie 
roślinożerców w przyrodzie  

• omawia adaptacje 
roślinożerców do zjadania 
pokarmu roślinnego  

• wyjaśnia na wybranych 
przykładach, na czym polega 
drapieżnictwo  

• wymienia charakterystyczne 
cechy drapieżników i ich  
ofiar  
  

• wyjaśnia, w jaki sposób 
rośliny i roślinożercy 
wzajemnie regulują swoją 
liczebność  

• omawia różne strategie 
polowań stosowanych przez 
drapieżniki  

• opisuje sposoby obrony 
organizmów przed 
drapieżnikami  

• wykazuje przystosowania 
rośliny drapieżnej do  
zdobywania pokarmu  
  

• ocenia znaczenie 
drapieżników i roślinożerców 
w środowisku  

• wskazuje adaptacje 
drapieżników  
i roślinożerców  do 
zdobywania pokarmu  

• określa rolę drapieżników w 

przyrodzie jako regulatorów 

liczebności  ofiar  
• charakteryzuje sposoby 

obrony roślin przed  
zjadaniem  
  

• wykazuje zależności między  

 liczebnością populacji 

drapieżników a liczebnością 

populacji ich ofiar  
• wyjaśnia przyczyny 

drapieżnictwa i wskazuje 
metody zdobywania pokarmu 
przez rośliny drapieżne  

• wykazuje korzyści dla roślin 
płynące z roślinożerności  

• przedstawia pozytywne  i 
negatywne skutki  
roślinożerności  
  

16. Pasożytnictwo  

  

• wymienia przykłady 
pasożytów zewnętrznych  i 
wewnętrznych  

• wymienia przykłady 
pasożytnictwa u roślin  
  

• wyjaśnia, na czym polega 
pasożytnictwo  

• klasyfikuje pasożyty na 
zewnętrzne i wewnętrzne  
  

• charakteryzuje 
przystosowania organizmów 
do pasożytniczego trybu 
życia  

• charakteryzuje 
pasożytnictwo u roślin  
  

• ocenia znaczenie 
pasożytnictwa w 
przyrodzie  

• wskazuje przystosowania 
roślin  do pasożytniczego 
trybu  
życia  
  

• wyjaśnia znaczenie 
pasożytnictwa w regulacji 
zagęszczenia populacji  
ofiar  
  

 

  
Dział  

  
Temat  

Poziom wymagań  

ocena dopuszczająca  ocena dostateczna  ocena dobra  ocena bardzo dobra  ocena celująca  



 

 

 

17. Nieantagonistyczne 

zależności między 

gatunkami  

• wymienia 
nieantagonistyczne 
zależności 
międzygatunkowe  

• podaje przykłady 
organizmów, które łączy 
zależność  
nieantagonistyczna  

  

• określa warunki współpracy 
między gatunkami  

• rozróżnia pojęcia 

komensalizm i mutualizm  
• omawia budowę korzeni 

roślin motylkowych  
  

• omawia różnice między 
komensalizmem  
a mutualizmem  

• charakteryzuje role 
grzyba i glonu w plesze 
porostu  

  

• określa warunki 
występowania  
nieantagonistycznych relacji 
między organizmami 
różnych gatunków  

• charakteryzuje relacje 
między rośliną motylkową  

  

• ocenia znaczenie bakterii 
azotowych występujących 
w glebie  

• wyjaśnia, jakie praktyczne 
znaczenie ma wiedza o 
mikoryzie  

  

18. Czym jest 
ekosystem?  
  

• wymienia przykładowe 
ekosystemy  

• przedstawia składniki biotopu 
i biocenozy  

• rozróżnia ekosystemy 
sztuczne i naturalne  
  

• wskazuje elementy biotopu 
i biocenozy wybranego 
ekosystemu  

• omawia, do czego człowiek 
wykorzystuje ekosystemy  

• wymienia przemiany  w 
ekosystemach  
  

• omawia różnice między 
ekosystemami  
naturalnymi a sztucznymi  

• omawia przebieg sukcesji 
pierwotnej i wtórnej*  
  

• charakteryzuje różnicę 
między sukcesją pierwotną  
a wtórną*  
  

• wykazuje zależności między 
biotopem a biocenozą  

• wyszukuje w terenie miejsce 
zachodzenia sukcesji 
wtórnej*  

  

19. Zależności 
pokarmowe  

  

• wymienia nazwy ogniw 
łańcucha pokarmowego  

• przyporządkowuje znane 
organizmy poszczególnym 
ogniwom łańcucha 
pokarmowego  

• rysuje schematy prostych 
łańcuchów pokarmowych   
w wybranych ekosystemach  
  

• wyjaśnia przyczyny istnienia 
łańcuchów pokarmowych  

• wskazuje różnice między 
producentami  a 
konsumentami  

• rysuje schemat prostej sieci 
pokarmowej  
  

• analizuje wybrane 
powiązania pokarmowe  we 
wskazanym ekosystemie  

• charakteryzuje role 
poszczególnych ogniw  
łańcucha pokarmowego  
  

• omawia czynniki, które 
zakłócają równowagę 
ekosystemu  
  

• przewiduje skutki, jakie  dla 
ekosystemu miałoby 
wyginięcie określonego 
ogniwa we wskazanym 
łańcuchu pokarmowym  

• interpretuje, na czym polega 
równowaga dynamiczna 
ekosystemu  
  

20. Materia i energia 
w ekosystemie  

  

• mawia na podstawie ilustracji 
piramidę  
ekologiczną  
  

• wykazuje, że materia krąży  
w ekosystemie  

• omawia na podstawie 
ilustracji obieg węgla   
w ekosystemie*  
  

• wyjaśnia, że energia 
przepływa przez ekosystem  

• wykazuje rolę producentów, 
konsumentów i destruentów 
w krążeniu materii  

  

• interpretuje zależności 
między poziomem  
pokarmowym a biomasą 
i liczebnością populacji  

• analizuje informacje 
przedstawione w formie 
piramidy ekologicznej  

  

• analizuje przyczyny 
zaburzeń w krążeniu materii 
w ekosystemach  

• uzasadnia spadek energii w 
ekosystemie na kolejnych 

poziomach troficznych  

  



 

 

  
Dział  

  
Temat  

  Poziom wymagań   

ocena dopuszczająca  ocena dostateczna  ocena dobra  ocena bardzo dobra  ocena celująca  

 

21. Różnorodność 
biologiczna  
  

• przedstawia poziomy 
różnorodności biologicznej  

• wymienia czynniki 
wpływające na stan  
ekosystemów  
  

• wyjaśnia, na czym polega 
różnorodność biologiczna  

• wyjaśnia różnice pomiędzy 
dwoma poziomami 
różnorodności biologicznej  
wyszukuje w różnych 
źródłach informacje na 
temat skutków spadku  
różnorodności  
  

• charakteryzuje poziomy 
różnorodności biologicznej  

• omawia wpływ klimatu  na 

kształtowanie się 

różnorodności biologicznej  
  

• wykazuje zmiany 
różnorodności biologicznej 
podczas sukcesji*  

• porównuje poziomy 
różnorodności biologicznej  
  

• analizuje przyczyny 
prowadzące do nagłego  
wymarcia gatunku  
  

22. Wpływ człowieka  
na różnorodność 
biologiczną  

  

• wymienia przykłady 
działalności człowieka 
przyczyniającej się  do 
spadku różnorodności 
biologicznej  

• podaje przykłady obcych 
gatunków  
  

• wskazuje działalność 
człowieka jako przyczynę 
spadku różnorodności 
biologicznej  

• wskazuje gatunki wymarłe 
jako przykład działalności  
człowieka  
  

• wskazuje, w jaki sposób 
niszczenie siedlisk wpływa 
na stan gatunkowy 
ekosystemów  

• wyjaśnia, skąd się biorą 
nowe gatunki roślin i 
zwierząt w ekosystemach 
naturalnych  
  

• wykazuje, w jaki sposób 
działalność człowieka 
wpływa na eliminowanie 
gatunków  

• ocenia wpływ 
wprowadzania obcych 
gatunków  na 
bioróżnorodność  w 
Polsce  
  

• analizuje zależności między 
działalnością człowieka a 
zmianą czynników 
środowiskowych 
wpływających na spadek 
różnorodności biologicznej  

  

23. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami przyrody  

  

• wymienia przykłady zasobów 
przyrody  

• wyjaśnia znaczenie 
recyklingu dla racjonalnego  
gospodarowania zasobami  
  

• wymienia przykłady 
odnawialnych  
i nieodnawialnych zasobów 
przyrody  

• ilustruje przykładami,  jak 

należy dbać o ochronę 

zasobów  

• klasyfikuje zasoby przyrody na 
niewyczerpywalne  
i wyczerpywalne, podaje  ich 
przykłady  

• omawia racjonale 
gospodarowanie zasobami 
przyrody  
  

• wykazuje skutki 
niewłaściwej eksploatacji 
zasobów  

• wyjaśnia, na czy polega 
zrównoważony rozwój  
  

• objaśnia, w jaki sposób 
odtwarzają się odnawialne 
zasoby przyrody  

• wyjaśnia, jak młodzież 
może się przyczynić do 
ochrony zasobów przyrody  
  

24. Sposoby ochrony 
przyrody  

  

• określa cele ochrony 
przyrody  

• wymienia sposoby ochrony 
gatunkowej  
  

• wymienia formy ochrony 
przyrody  

• omawia formy ochrony 
indywidualnej  
  

• wyjaśnia, na czym polega 
ochrona obszarowa  

• wykazuje różnicę między 
ochroną gatunkową ścisłą  
a częściową  
  

• charakteryzuje poszczególne 
formy ochrony przyrody  

• wyjaśnia, czego dotyczy 
program Natura 2000  

• prezentuje wybrane 
przykłady czynnej ochrony 
przyrody w Polsce  
  

• wskazuje formy ochrony 

przyrody występujące w 

najbliższej okolicy  
• uzasadnia konieczność 

stosowania form 
ochrony przyrody dla 
zachowania  
gatunków i ekosystemów  
  

  
  * Zagadnienia spoza podstawy programowej oznaczono gwiazdką  
  



 

 

  

  



 

 

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic  

Wymagania na poszczególne oceny  

konieczne  
(ocena dopuszczająca)  

podstawowe  
(ocena dostateczna)  

rozszerzające  
(ocena dobra)  

dopełniające  
(ocena bardzo dobra)  

wykraczające  
(ocena celująca)  

I. Azja  



 

 

Uczeń:   
• wskazuje na mapie położenie 

geograficzne Azji   
• wymienia formy ukształtowania 

powierzchni Azji  
• wymienia strefy klimatyczne Azji  na 

podstawie mapy klimatycznej   
• wymienia największe rzeki Azji  
• wymienia strefy aktywności sejsmicznej 

w Azji na podstawie mapy geologicznej   
• wyjaśnia znaczenie terminu wulkanizm  
• odczytuje z mapy nazwy największych 

wulkanów w Azji   
• wskazuje na mapie zasięg Ognistego 

Pierścienia Pacyfiku   
• wymienia czynniki przyrodnicze 

wpływające na rozwój rolnictwa w Azji  
• wymienia główne uprawy w Azji  na 

podstawie mapy gospodarczej   
• określa cechy położenia Japonii na 

podstawie mapy ogólnogeograficznej   
• wymienia cechy środowiska 

przyrodniczego Japonii  
• wymienia główne uprawy w Japonii  
• określa cechy położenia Chin na 

podstawie mapy ogólnogeograficznej   
• lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu 

zaawansowanych technologii  w 
Chinach  

• wymienia główne uprawy w Chinach  i 
opisuje ich rozmieszczenie na podstawie 
mapy gospodarczej   

• określa położenie geograficzne Indii  
• porównuje liczbę ludności Chin i Indii 

oraz odczytuje z wykresu ich prognozę  
• wymienia największe aglomeracje Indii i 

wskazuje je na mapie  
• wyjaśnia znaczenie terminu slamsy  
• wymienia główne rośliny uprawne   

Uczeń:   
• opisuje linię brzegową Azji na 

podstawie mapy świata   
• charakteryzuje zróżnicowanie 

środowiska geograficznego Azji  
• przedstawia kontrasty  w 

ukształtowaniu powierzchni terenu  
Azji  

• omawia czynniki klimatyczne 
kształtujące klimat Azji  

• omawia strefy roślinne Azji  
• omawia budowę wulkanu  na 

podstawie ilustracji  
• wymienia typy wulkanów i podaje  ich 

główne cechy  
• wskazuje na mapie obszary Azji  o 

korzystnych i niekorzystnych 
warunkach do rozwoju rolnictwa   

• wymienia czołówkę państw azjatyckich 
w światowych zbiorach roślin 
uprawnych na podstawie infografiki   

• charakteryzuje ukształtowanie 
powierzchni Japonii  

• omawia strukturę zatrudnienia  w 
Japonii na podstawie analizy danych 
statystycznych   

• omawia warunki przyrodnicze rozwoju 
rolnictwa w Japonii  

• przedstawia cechy rolnictwa Japonii na 
podstawie analizy danych  
statystycznych   

• określa różnorodność cech środowiska 
geograficznego Chin na podstawie 
mapy tematycznej   

• omawia czynniki przyrodnicze 
sprzyjające osadnictwu w Chinach  

• przedstawia nierównomierne 

rozmieszczenie ludności Chin na 

podstawie mapy gęstości zaludnienia   

Uczeń:   
• omawia budowę geologiczną Azji  na 

podstawie mapy tematycznej   
• omawia cyrkulację monsunową i jej 

wpływ na klimat Azji  
• charakteryzuje kontrasty klimatyczne  i 

roślinne w Azji na podstawie mapy 
tematycznej   

• omawia czynniki wpływające na układ 
sieci rzecznej w Azji  

• omawia płytową budowę litosfery  na 
podstawie map tematycznych   

• wyjaśnia przyczyny występowania 
trzęsień ziemi i tsunami w Azji  

• opisuje przebieg trzęsienia ziemi  
• omawia warunki przyrodnicze  i 

pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  w 
Azji  

• opisuje ekstremalne zjawiska 

klimatyczne i ich skutki w Japonii 

opisuje skutki występowania tajfunów 

na obszarze Japonii  
• omawia bariery utrudniające rozwój 

gospodarki Japonii  
• omawia znaczenie i rolę transportu  w 

gospodarce Japonii  
• omawia cechy gospodarki Chin  
• analizuje wielkości PKB w Chinach na tle 

innych krajów świata na podstawie 
danych statystycznych   

• charakteryzuje tradycyjne rolnictwo  i 
warunki rozwoju rolnictwa Chin  

• przedstawia problemy demograficzne  
Indii  

• omawia system kastowy w Indiach  
• przedstawia zróżnicowanie indyjskiej 

edukacji  
• analizuje strukturę zatrudnienia  i 

strukturę PKB Indii na podstawie  

Uczeń:   
• analizuje azjatyckie rekordy dotyczące 

rzeźby terenu, linii brzegowej  i 
hydrosfery na podstawie infografiki   

• omawia powstawanie Himalajów  i 
rowów oceanicznych  

• przedstawia sposoby zabezpieczania 
ludzi przed skutkami trzęsień ziemi  

• omawia warunki klimatyczne w Azji 
wpływające na rytm uprawy ryżu  

• omawia znaczenie uprawy ryżu dla 
krajów Azji Południowo-Wschodniej   

• wykazuje związek między budową 
geologiczną a występowaniem 
wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami  w 
Japonii  

• analizuje źródła gospodarczego 
rozwoju Japonii  

• charakteryzuje cechy nowoczesnej 
gospodarki Japonii oraz rodzaje 
produkcji przemysłowej  

• uzasadnia, że gospodarka Japonii 
należy do najnowocześniejszych na 
świecie  

• przedstawia problemy demograficzne  
i społeczne Chin z uwzględnieniem 
przyrostu naturalnego na podstawie 
analizy danych statystycznych   

• omawia znaczenie nowoczesnych kolei 
w rozwoju gospodarczym Chin  

• omawia kontrasty etniczne, językowe  i 
religijne w Indiach  

• charakteryzuje cechy gospodarki Indii  i 
możliwości ich rozwoju  

• omawia znaczenie ropy naftowej  w 
rozwoju ekonomicznym państw 
Bliskiego Wschodu  

• omawia źródła konfliktów zbrojnych  i 

terroryzmu na Bliskim Wschodzie  

Uczeń:   
• wyjaśnia, dlaczego na wschodnich 

wybrzeżach Azji występuje wiele 
wulkanów  

• udowadnia słuszność stwierdzenia,  że 
Azja to kontynent kontrastów 

geograficznych  
• omawia wpływ budowy geologicznej  na 

występowanie rowów tektonicznych, 
wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami  

• ocenia skutki trzęsień ziemi dla 
obszarów gęsto zaludnionych  

• wyjaśnia na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej i analizy danych 
statystycznych, dlaczego grunty orne 
mają niewielki udział w strukturze 
użytkowania ziemi w Azji   

• wykazuje związki między cechami 
klimatu monsunowego a rytmem upraw 
i „kulturą ryżu” w Azji Południowo-
Wschodniej  

• ocenia znaczenie warunków 
przyrodniczych i czynników 
społecznokulturowych w tworzeniu 
nowoczesnej gospodarki Japonii  

• omawia wpływ gospodarki Chin na 
gospodarkę światową  

• opisuje główne problemy indyjskiego 
społeczeństwa oraz przedstawia ich 
przyczyny  

• analizuje skutki występowania 
konfliktów zbrojnych na Bliskim  
Wschodzie  

 



 

 

w Indiach i wskazuje na mapie 
tematycznej regiony ich występowania   

• wymienia surowce mineralne w Indiach 
i wskazuje na mapie regiony ich 
występowania   

• określa położenie geograficzne Bliskiego 
Wschodu  

• wymienia państwa leżące na Bliskim 
Wschodzie na podstawie mapy 
politycznej   

• wskazuje na mapie miejsca konfliktów 

zbrojnych na Bliskim Wschodzie   

• omawia główne kierunki produkcji 
rolnej w Chinach  

• omawia cechy środowiska 
geograficznego Półwyspu Indyjskiego  

• podaje przyczyny powstawania 
slamsów w Indiach  

• omawia warunki uprawy roślin  w 
Indiach na podstawie mapy 
tematycznej   

• charakteryzuje indyjską Dolinę  
Krzemową  

• omawia cechy środowiska 
przyrodniczego Bliskiego Wschodu  

• omawia wielkość zasobów ropy 
naftowej na świecie i na Bliskim 
Wschodzie na podstawie wykresu  i 
mapy tematycznej   

• przedstawia cele organizacji OPEC  

wykresu   
• charakteryzuje przetwórstwo 

przemysłowe Indii  
• omawia zróżnicowanie religijne na 

Bliskim Wschodzie  
• omawia wpływ religii na życie 

muzułmanów  
• przedstawia znaczenie produkcji 

wyrobów z ropy naftowej w krajach  
Bliskiego Wschodu  

  

II. Afryka  



 

 

Uczeń:   
• określa położenie matematyczno- -
geograficzne Afryki na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej   

• wymienia strefy klimatyczne Afryki  
• wymienia największe rzeki i jeziora 
Afryki  

• wymienia czynniki przyrodnicze 
wpływające na rozwój rolnictwa  w 
Afryce  

• wymienia główne uprawy w Afryce  
• wymienia surowce mineralne Afryki  na 
podstawie mapy gospodarczej   

• wskazuje obszary występowania 
surowców mineralnych na terenie Afryki  

• wymienia atrakcyjne turystycznie 
państwa Afryki  

• określa położenie geograficzne Etiopii   
• wyjaśnia różnicę między głodem  a 
niedożywieniem  

• wymienia państwa w Afryce dotknięte 
głodem i niedożywieniem   

• określa położenie geograficzne Kenii  
• wymienia obiekty turystyczne na terenie 

Kenii  

Uczeń:  
• omawia cechy ukształtowania 
powierzchni Afryki  

• wymienia cechy różnych typów klimatu 
w Afryce na podstawie klimatogramów   

• charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora 
Afryki  

• omawia czynniki przyrodnicze  i 
pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  w 
Afryce  

• charakteryzuje znaczenie chowu 
zwierząt w krajach Afryki  

• przedstawia zróżnicowanie PKB  w 
różnych państwach Afryki na podstawie 
analizy danych  
statystycznych   

• omawia przemysł wydobywczy w Afryce  
• wskazuje państwa w Afryce dotknięte 
problemem głodu i niedożywienia na 
podstawie mapy tematycznej   

• analizuje niedożywienie ludności  w 
Afryce na podstawie wykresu   

• przedstawia ruch turystyczny Kenii na 
podstawie analizy danych  
statystycznych   

Uczeń:  
• omawia wpływ czynników 
klimatotwórczych na klimat Afryki  

• omawia rozmieszczenie opadów 
atmosferycznych w Afryce na podstawie 
mapy klimatycznej   

• omawia udział rolnictwa w strukturze 
zatrudnienia w wybranych państwach 
Afryki na podstawie wykresu   omawia 
gospodarkę w strefie Sahelu  

• omawia cechy gospodarki krajów Afryki 
na podstawie analizy danych 
statystycznych   

• przedstawia nowoczesne działy 
gospodarki Afryki  

• omawia rozwój i znaczenie usług  w 
Afryce  

• omawia przyczyny niedożywienia 
ludności w Etiopii  

• opisuje zmiany w poziomie 
niedożywienia ludności Etiopii  

• wymienia obiekty w Kenii wpisane na 
listę dziedzictwa UNESCO   

• opisuje walory kulturowe Kenii na 

podstawie wybranych źródeł informacji   

Uczeń:  
• omawia związek budowy geologicznej 
Afryki z powstawaniem rowów 
tektonicznych  

• wyjaśnia cyrkulację powietrza w strefie 
międzyzwrotnikowej  

• omawia przyczyny procesu pustynnienia 
w strefie Sahelu  

• omawia typy rolnictwa w Afryce  
• przedstawia czynniki ograniczające 
rozwój gospodarki w Afryce  

• omawia skutki niedożywienia ludności  
w Etiopii  

• omawia bariery ograniczające rozwój 
turystyki w Afryce  

• omawia walory przyrodnicze Kenii 

wpływające na rozwój turystyki  

Uczeń:  
• wyjaśnia istnienie strefowości 

klimatyczno-roślinno-glebowej  w 
Afryce  

• wyjaśnia związki między warunkami 
przyrodniczymi a możliwościami 
gospodarowania w strefie Sahelu  

• ocenia skutki stosowania rolnictwa 
żarowo-odłogowego i plantacyjnego  w 
Afryce Zachodniej  

• przedstawia rolę chińskich inwestycji 
na kontynencie afrykańskim  

• przedstawia sposoby walki z głodem 
ludności Afryki na przykładzie Etiopii  

• określa związki między warunkami 
przyrodniczymi i kulturowymi  a 
rozwojem turystyki na przykładzie Kenii  

• przedstawia argumenty pomagające 

przełamywać stereotypy na temat 

Afryki  

 

III. Ameryka Północna i Ameryka Południowa  



 

 

Uczeń:  
• określa położenie geograficzne Ameryki  
• wymienia nazwy mórz i oceanów 

oblewających Amerykę Północną  i 
Amerykę Południową  

• wymienia największe rzeki Ameryki  i 
wskazuje je na mapie   

• wyjaśnia znaczenie terminów: tornado, 
cyklon tropikalny  

• wskazuje na mapie Aleję Tornad  
• wymienia nazwy wybranych cyklonów 

tropikalnych w XXI wieku  
• określa położenie geograficzne Amazonii  
• omawia florę i faunę lasów równikowych  
• podaje liczbę ludności Ameryki 

Północnej i Ameryki Południowej  na 
podstawie wykresu   

• wymienia główne odmiany człowieka 
zamieszkujące Amerykę  

• wyjaśnia znaczenie terminów:  
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, 
aglomeracja, megalopolis  

• wymienia obszary słabo i gęsto 
zaludnione w Ameryce Północnej  i 
Ameryce Południowej i wskazuje je na 
mapie  

• wymienia największe miasta  i 
aglomeracje Ameryki Północnej  i 
Ameryki Południowej i wskazuje  na 
mapie  

• przedstawia położenie geograficzne 
Kanady na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej   

• wymienia główne uprawy na terenie 
Kanady   

• wskazuje zasięg występowania głównych 
upraw w Kanadzie na mapie 
gospodarczej   

• określa położenie geograficzne Stanów 
Zjednoczonych  

• wyjaśnia znaczenie terminów: produkt 
światowy brutto, technopolia  

Uczeń:   
• wymienia nazwy państw leżących  w 
Ameryce Północnej i Ameryce 
Południowej  

• podaje główne cechy ukształtowania 
powierzchni Ameryki  

• wymienia strefy klimatyczne Ameryki  
• omawia przyczyny powstawania tornad i 
cyklonów tropikalnych  

• podaje główne rejony występowania 
cyklonów tropikalnych i kierunki ich 
przemieszczania się  

• podaje cechy środowiska geograficznego 
Amazonii  

• omawia cechy klimatu Amazonii  
• podaje przyczyny zróżnicowania 
etnicznego i kulturowego Ameryki  

• przedstawia czynniki wpływające na 
rozmieszczenie ludności w Ameryce 
Północnej i Ameryce Południowej  

• analizuje liczbę ludności miejskiej  w 
ogólnej liczbie ludności państw Ameryki 
na podstawie mapy tematycznej   

• przedstawia cechy położenia 
geograficznego Kanady na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej   

• omawia ukształtowanie powierzchni 
Kanady  

• przedstawia czynniki wpływające na 
klimat Kanady  

• omawia strukturę użytkowania ziemi  w 
Kanadzie na podstawie wykresu   

• opisuje cechy położenia geograficznego 
Stanów Zjednoczonych  

• wymienia czynniki wpływające na rozwój 
Doliny Krzemowej  

• omawia strukturę użytkowania ziemi  w 

Stanach Zjednoczonych na podstawie 

wykresu   

Uczeń:  
• charakteryzuje budowę geologiczną 
Ameryki  

• omawia czynniki klimatyczne wpływające 
na klimat Ameryki  

• porównuje strefy klimatyczne ze strefami 
roślinnymi w Ameryce  

• charakteryzuje wody powierzchniowe 
Ameryki na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej   

• omawia mechanizm powstawania tornad 
i cyklonów tropikalnych  

• podaje przyczyny wysokich rocznych sum 
opadów atmosferycznych  w Amazonii  

• opisuje piętrowość wilgotnych lasów 
równikowych w Amazonii  

• omawia wielkie migracje w historii 
zasiedlania Ameryki  

• omawia zmiany liczby ludności  w 
Ameryce na przestrzeni lat  na podstawie 
wykresu  

• omawia rozwój miast Ameryki  na 
podstawie wybranych źródeł   

• podaje przykłady megalopolis  w 
Ameryce i wskazuje je na mapie   

• podaje przyczyny powstawania slamsów 
w wielkich miastach na przykładzie 
Ameryki Południowej  

• przedstawia zasięg występowania lasów 
w Kanadzie na podstawie mapy 
tematycznej   

• przedstawia miejsce Kanady  w 
światowym eksporcie wybranych płodów 
rolnych na podstawie wykresu   

• omawia znaczenie przemysłu i jego 
kluczowe działy w Stanach 
Zjednoczonych  

• omawia cechy rolnictwa Stanów 

Zjednoczonych  

Uczeń:  
• wykazuje związek ukształtowania 

powierzchni z budową geologiczną  w 
Ameryce  

• omawia związek stref klimatycznych ze 
strefami roślinnymi w Ameryce  

• przedstawia skutki występowania 
tornad i cyklonów tropikalnych  w 
Ameryce  

• omawia ekologiczne następstwa 
wylesiania Amazonii  

• podaje kierunki gospodarczego 
wykorzystania Amazonii  

• przedstawia sytuację rdzennej ludności 
w Ameryce  

• przedstawia negatywne skutki 
urbanizacji w Ameryce  

• określa cechy megalopolis w Ameryce 
Północnej  

• omawia czynniki wpływające na 
przebieg północnej granicy upraw  i 
lasów w Kanadzie  

• opisuje cechy gospodarstw 
wielkoobszarowych na terenie Kanady  

• charakteryzuje wybrane wskaźniki 
rozwoju gospodarczego Stanów 
Zjednoczonych  

• omawia znaczenie usług 
wyspecjalizowanych w gospodarce 
Stanów Zjednoczonych  

• omawia przyczyny marnowania 
żywności na przykładzie Stanów  
Zjednoczonych  

Uczeń:  
• ustala prawidłowości w ukształtowaniu 

powierzchni Ameryki Północnej  i 
Ameryki Południowej na podstawie map 
tematycznych   

• przedstawia sposoby ochrony przed 
nadchodzącym cyklonem na podstawie 
wybranych źródeł informacji   

• przedstawia działania człowieka mające 
na celu ochronę walorów 
przyrodniczych Amazonii  

• omawia skutki zanikania kultur 
pierwotnych na przykładzie Ameryki 
Północnej i Ameryki Południowej  

• opisuje problemy ludności 
mieszkających w slamsach na podstawie 
materiałów źródłowych   

• wykazuje zależność między 
ukształtowaniem powierzchni, 
cyrkulacją powietrza, odległością  od 
morza, prądami morskimi  a 
przebiegiem północnej granicy upraw i 
lasów w Kanadzie   

• omawia cechy charakterystyczne 
gospodarki Kanady z uwzględnieniem 
surowców mineralnych, rozwoju  
przemysłu i handlu  

• ocenia wpływ przemysłu 
zaawansowanych technologii na rozwój 
gospodarki Stanów Zjednoczonych  

• ocenia rolę Stanów Zjednoczonych  w 

gospodarce światowej na podstawie 

analizy danych statystycznych   



 

 

• wymienia główne działy przemysłu   



 

 

w Stanach Zjednoczonych  
 wymienia rodzaje usług 

wyspecjalizowanych w Stanach 

Zjednoczonych  

    

IV. Australia i Oceania      

Uczeń:  
• określa położenie geograficzne Australii 

i Oceanii  
• wymienia największe pustynie Australii 

na podstawie mapy   
• wyjaśnia znaczenie terminu basen 

artezyjski  
• wymienia endemity w Australii oraz na 
wyspach Oceanii   

• przedstawia liczbę ludności i gęstość 
zaludnienia w Australii na podstawie 
mapy tematycznej i analizy danych 
statystycznych   

• wymienia największe miasta Australii 

oraz wskazuje je na mapie  

Uczeń:  
• charakteryzuje środowisko przyrodnicze 
Australii i Oceanii  

• charakteryzuje ukształtowanie 
powierzchni Australii  

• wymienia strefy klimatyczne w Australii  
• charakteryzuje wody powierzchniowe 
Australii  

• omawia czynniki przyrodnicze 
wpływające na rozmieszczenie ludności 
w Australii  

• omawia występowanie surowców 

mineralnych w Australii na podstawie 

mapy tematycznej   

Uczeń:  
 wymienia cechy 
charakterystyczne poszczególnych 
typów klimatu  w Australii na 
podstawie klimatogramów   

• omawia strefowość roślinną w Australii 
na podstawie mapy tematycznej   

• omawia bariery utrudniające 
zamieszkanie Australii  

• charakteryzuje rdzennych mieszkańców 

Australii  
• omawia cechy rolnictwa Australii na tle 

warunków przyrodniczych  
• przedstawia znaczenie turystyki  w 

rozwoju gospodarki Australii i Oceanii  

Uczeń:  
• wyjaśnia wpływ położenia Australii  na 

klimat  
• omawia zasoby wód artezyjskich i ich 

rolę w gospodarce Australii  
• wyjaśnia, dlaczego Australia jest 

atrakcyjna dla imigrantów  
• omawia znaczenie przetwórstwa 

przemysłowego i przemysłu  
zaawansowanych technologii w rozwoju  
Australii  

Uczeń:  
• wykazuje zależność między klimatem  a 

zasobami wód powierzchniowych  w 
Australii  

• wykazuje zależność pomiędzy 
rozmieszczeniem ludności a warunkami 
naturalnymi występującymi w Australii  

• określa główne cechy gospodarki 

Australii na tle warunków 

przyrodniczych  

V. Obszary okołobiegunowe      

Uczeń:  
• określa położenie geograficzne 

obszarów okołobiegunowych  
• wyjaśnia znaczenie terminów: góra 

lodowa, pak lodowy, lądolód, lodowce 
szelfowe, nunataki  

• wymienia gatunki roślin i zwierząt  na 
obszarach Arktyki i Antarktyki  

• wymienia surowce mineralne  na 
obszarach Arktyki i Antarktyki  

• wskazuje na mapie Antarktydy 
położenie polskiej stacji badawczej  
Henryka Arctowskiego  

Uczeń:  
• wymienia cechy środowiska 

przyrodniczego obszarów 
okołobiegunowych  

• charakteryzuje klimat Arktyki  i 
Antarktyki  

• wymienia zagrożenia środowiska 

przyrodniczego obszarów polarnych  

Uczeń:  
• opisuje zjawisko dnia polarnego i nocy 

polarnej na obszarach 
okołobiegunowych  

• charakteryzuje ludy zamieszkujące 
Arktykę oraz warunki ich życia  

• opisuje warunki życia w polarnej stacji 

badawczej  

Uczeń:  
• porównuje środowisko przyrodnicze 

Arktyki i Antarktyki   
• wyjaśnia, dlaczego Antarktyda jest 

największą pustynią lodową  
• prezentuje osiągnięcia polskich badaczy 

obszarów okołobiegunowych  
• wyjaśnia status prawny Antarktydy  

Uczeń:  
• omawia zmiany w środowisku 

przyrodniczym obszarów polarnych  
• charakteryzuje cele oraz zakres badań 

prowadzonych w Arktyce  i w 
Antarktyce na podstawie na podstawie 
dostępnych źródeł   

• omawia wkład Polaków w badania 

obszarów polarnych na podstawie 

dostępnych źródeł   

  

  



 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 
W KLASACH IV - VIII 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Skórzewie 
obowiązujące w roku 2022/2023 

I. Kontrakt z uczniem: 

1. Praca na zajęciach opiera się na wzajemnym szacunku i życzliwości. 
2.  Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie i rzetelnie.  
3. Ocenianie odbywa się w oparciu o Przedmiotowe  Zasady Oceniania z Języka Polskiego w klasach IV-VIII obowiązujące w SP 1 w Skórzewie. 
4. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
5. Prace klasowe, sprawdziany, testy, diagnozy oraz dyktanda są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o terminie jest 

odnotowana w dzienniku elektronicznym. 
6. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiedziane i obejmują treści edukacyjne i umiejętności z trzech jednostek tematycznych. 
7. Każdy uczeń jest zobowiązany do przeczytania wszystkich pozycji książkowych z listy lektur oraz posiadania tekstu na lekcji w trakcie omawiania lektury. 
8. Po dłuższej nieobecności (powyżej jednego tygodnia) uczeń pierwszego dnia ma prawo być nieoceniany, jednak jest zobowiązany do tego, by nadrobić „straty”, 

które wyniknęły z nieobecności.  
9. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, testu, pracy klasowej itp. w określonym terminie z powodu nieobecności, zobowiązany jest do napisania zaległej pracy w 

nieprzekraczalnym terminie  czternastu dni,  uzgodnionym z nauczycielem. 
10. W przypadku niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie, uczeń będzie odpytany ustnie podczas kolejnej lekcji języka polskiego z zakresu materiału 

obowiązującego na nienapisanym sprawdzianie, pracy klasowej, teście itp. 
11. Uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak zadania domowego tzw. „ z dnia na dzień” lub 

nieopanowanie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji.  
12. Nieprzygotowanie wraz z datą zostaje wpisane na ostatniej stronie zeszytu i do dziennika elektronicznego. 
13. W semestrze uczeń ma prawo do trzykrotnego nieprzygotowania do zajęć. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
14. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że uczeń w trakcie pisania testów, prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i innych form pisemnego sprawdzania wiedzy pracuje 

niesamodzielnie, odbiera pracę i ocenia ją negatywnie.  
15. Pisemne formy wypowiedzi redagowane w domu powinny być zakodowane i napisane w staranny sposób pismem odręcznym na papierze formatu A4 z 

marginesem. 
16. Aktywność ucznia podczas zajęć nagrodzona być może plusem (rzadziej oceną bdb)- 3 plusy to ocena bardzo dobra. 
17. Pasywność ucznia podczas zajęć oceniona być może minusem (rzadziej oceną ndst)- 3 minusy to ocena niedostateczna. 
18. Poprawa pracy klasowej, sprawdzianu, testu itp.  jest jednorazowa, a uzyskana ocena (nawet niższa) zostaje wpisana do dziennika. Na  poprawę uczeń ma 14 

dni, licząc  od daty uzyskania oceny. Nie poprawiamy prac dodatkowych oraz ocen z pracy na lekcji. 
19. Uczeń, który nie odda pracy domowej długoterminowej w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 
Ocenianiu w ciągu roku szkolnego podlegają: 

 



 

 

  

Formy aktywności Częstotliwość w ciągu roku 

Prace klasowe (dłuższa forma wypowiedzi po omówieniu 
lektury) 

min. 4 

Sprawdziany (NaCoBeZu, GWO, testy diagnostyczne i inne) min. 3 

Kartkówki min. 3 

Dyktanda  2 

Czytanie  ze zrozumieniem 4-6 

Recytacja  2 

Prace dodatkowe na bieżąco 

Praca w grupie 4-6 

Pisemne formy wypowiedzi (pisane w szkole i w domu) min. 4 

Przygotowanie do lekcji na bieżąco 

Projekty na bieżąco 

Lektura według ustaleń 

Aktywność  na lekcji na bieżąco 

Odpowiedzi ustne na bieżąco 

Inne na bieżąco 

Podpis nauczyciela                            Podpis ucznia                                                            Podpis rodziców 

II  OBSZARY AKTYWNOŚCI NA JĘZYKU POLSKIM 

1. Wiadomości i umiejętności programowe. 
2. Pisanie: treść, forma wypowiedzi, poprawność językowo-stylistyczna, poprawność ortograficzno-interpunkcyjna, estetyka pracy. 
3. Mówienie: komunikatywność, precyzyjność i mówienie na temat, poprawność form językowych, płynność i tempo wypowiedzi, recytacja, dialog, 

prezentacja, odpowiednie zachowanie w sytuacji mówienia. 
4. Czytanie: głośne (z przygotowaniem i bez przygotowania) i ciche ze zrozumieniem. 
5. Odbiór tekstów kultury: wyróżnianie elementów świata przedstawionego i elementów kompozycyjnych, interpretacja, zrozumienie tekstu, zapamiętanie 

(odtworzenie). 
6. Postawa: aktywność, wrażliwość na teksty kultury, zaangażowanie twórcze, współpraca z innymi, operowanie wiedzą z różnych dziedzin. 



 

 

III  OCENIANIE 

 Ogólne przepisy oceniania: 

1. Zakres oceniania: 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole 
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

2. Cel oceniania: 

Celem oceniania jest informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie, udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym 
planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 
postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Zasady oceniania: 

Podczas ustalania oceny nauczyciel uwzględnia intelektualne możliwości ucznia  i opinię poradni psychologiczno-pedagogicznych lub lekarza specjalisty dotyczącą 
dysfunkcji danego ucznia. 

4. Ocenianie sumujące: 

Oceny bieżące, semestralne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z języka polskiego w kl. IV-VIII ustala się w stopniach wg skali: 
 

stopień celujący 6 

stopień bardzo dobry 5 

stopień dobry 4 

stopień dostateczny 3 

stopień dopuszczający 2 

stopień niedostateczny 1 

Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących. 



 

 

W dzienniku elektronicznym stosowane są także symbole: 

  „nb”        –  uczeń nieobecny podczas oceniania (np. sprawdzianu, recytacji itp.), 
  „np”        –  uczeń nieprzygotowany – (brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, zadania domowego lub nieopanowanie   
                       wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji). 

 Punkty przeliczane są na stopnie według skali: 

• stopień celujący 6 (cel) 97 – 100 %;  

• stopień bardzo dobry 5 (bdb) 90 – 96 %;  

• stopień dobry 4 (db) 75 – 89 %;  

• stopień dostateczny 3 (dst) 55 – 74 %;  

• stopień dopuszczający 2 (dop) 35 – 54%;  

• stopień niedostateczny 1 (nast.) 34% i mniej.  

5. Ocenianie kształtujące 

Nauczyciel na wybranych lekcjach języka polskiego i przy ocenianiu wybranych prac/działań może wykorzystać elementy oceniania kształtującego takie jak: 

• Określanie celów lekcji i formułowanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia, 
• Ustalanie z uczniami kryteriów sukcesu (NaCoBeZU), czyli co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy, 
• Formułowanie pytań kluczowych i angażujących ucznia w lekcję, 
• Stosowanie efektywnej informacji zwrotnej, 

• Wprowadzenie oceny koleżeńskiej i samooceny. 
 
Elementy oceniania kształtującego odnoszą się głównie do nowych dla uczniów aktywności na języku polskim. Po jej otrzymaniu opisowej informacji zwrotnej 
uczeń zobowiązany jest poprawić zadanie/pracę zgodnie ze wskazówkami. Każda kolejna ocena z tej formy wypowiedzi jest oceną sumującą. 

6. Obszary oceniania: 

Sprawdzanie poziomu i umiejętności i wiedzy uczniów odbywa się w formie:  

a) pisemnej: 

• prace pisemne w klasie i w domu,  



 

 

• prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, 
• praca z tekstem - czytanie ze zrozumieniem i odpowiedzi na pytania odnoszące się do tekstu, 
• prace domowe,  
• prace dodatkowe, 
• dyktanda, 
• prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, 
• udział i znaczne sukcesy w pisemnych konkursach humanistycznych szkolnych i pozaszkolnych  

b) ustnej: 

• odpowiedzi uczniów, 
• aktywność uczniów na lekcji,  
• przygotowanie do lekcji i udział w lekcji, 
• inscenizacje i recytacje, 
• słuchowiska, 
• zaangażowanie w pogłębianie wiedzy humanistycznej  poprzez aktywność uczniów poza zajęciami obowiązkowymi np. udział i znaczne sukcesy w ustnych 

konkursach humanistycznych szkolnych i pozaszkolnych  oraz udział w imprezach szkolnych 

c) prac praktycznych: 

• album, 
• wystawa, 
• komiks, 
• film wideo, 
• i inne. 

 

7. Waga i częstotliwość poszczególnych obszarów aktywności na języku polskim: 

lp. Obszary aktywności Waga 

punktow

a 

Częstotliwość                 

w ciągu roku 

Uwagi 

1. Aktywność      1 Na bieżąco Pięć plusów zaznaczonych                                                                                           

stemplami w zeszycie ucznia z 

podpisem nauczyciela. 



 

 

2. Czytanie ze 

zrozumieniem 

2 4-6 Cicha lektura tekstów i odpowiedź na 

zawarte poniżej pytania  

3. Dyktando szkolne  1 2 Znany wcześniej tekst dyktanda 

ortograficznego i interpunkcyjnego. 

4. Inna 1-3 Na bieżąco • album, 

• wystawa, 

• komiks, 

• słuchowisko, 

• inscenizacja, 

• film wideo, 

• i inne. 
 Kryteria oceny ustala nauczyciel 

odrębnie do każdego rodzaju 

wypowiedzi w danej sytuacji 

lekcyjnej. Jest to ocena intuicyjna 

motywująca ucznia do dalszej pracy. 

5. Kartkówka  1 Minimum 3 Obejmuje treści edukacyjne i 

umiejętności z trzech jednostek 

tematycznych i trwa 10 do 15 minut. 

Kartkówka nie musi być 

zapowiedziana. Skalę ocen dobiera 

nauczyciel. 

6. Karta pracy 1 Na bieżąco  

7. Lektura  2 Na bieżąco Znajomość treści sprawdzana w 

formie pisemnej lub ustnej. 

8. Pisemne 

formy  wypowiedzi  

(pisane w szkole) 

3 Minimum 4 • opowiadanie (twórcze i 
odtwórcze), 

• opis, 

• rozprawka,  

• charakterystyka,  

• opis przeżyć wewnętrznych,  

• baśń,  

• scenariusz filmowy,  

• recenzja, 



 

 

• podanie,  

• życiorys,  

• CV,  

• list motywacyjny, 

• przemówienie, 

• wywiad, 

• przepis, 

• sprawozdanie np. z filmu, 
spektaklu itp., 

• streszczenie, 

• plan odtwórczy i twórczy tekstu, 

• notatka, 

• list prywatny, 

• list oficjalny, 

• dialog, 

• ogłoszenie, 

• zaproszenie, 

• życzenia, 

• gratulacje. 

9. Ocena przewidywana 

śródroczna 

-------------

- 

1 ---------------------------------------------------

----- 

10. Ocena przewidywana 

roczna 

-------------

- 

1 ---------------------------------------------------

----- 

11. Ocena śródroczna -------------

- 

1 ---------------------------------------------------

----- 

12. Ocena roczna -------------

- 

1 ---------------------------------------------------

----- 

13. Odpowiedź ustna  1 Na bieżąco Kryteria oceny ustala nauczyciel 
odrębnie do każdego rodzaju 
wypowiedzi w danej sytuacji 
lekcyjnej. Jest to ocena intuicyjna 
motywująca ucznia do dalszej pracy. 

14. Projekt  3 Na bieżąco Kryteria oceny ustala nauczyciel 

odrębnie do każdego rodzaju 



 

 

projektu. Jest to ocena intuicyjna 

motywująca ucznia do dalszej pracy. 

15. Prace dodatkowe 3 Na bieżąco Portfolio do danego tematu 

16. Praca klasowa  3 4-6 (NaCoBeZu, GWO i inne) 

17. Praca w grupie  1 Minimum 4  

18. Recytacja  3 2  

19. Sprawdzian  2 8-10 (NaCoBeZu, GWO i inne) 

20. Zadanie domowe  1 Na bieżąco Zadania o większym stopniu 

trudności. 

21. Sukcesy w konkursie 

humanistycznym 

szkolnym i 

pozaszkolnym 

3 Na bieżąco  

8. Szczegółowe przepisy oceniania pisemnych form wypowiedzi: 

 Nauczyciel zapowiada pracę pisemną w klasie, test, pracę klasową lub sprawdzian z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o dacie jest odnotowana 

w dzienniku elektronicznym. Kartkówka nie musi być zapowiedziana. 

a. Praca pisemna w klasie ma na celu sprawdzenie umiejętności posługiwania się daną formą wypowiedzi i trwa jedną godzinę lekcyjną. Uczniowie uzyskują 
punkty za poszczególne elementy wypowiedzi pisemnej, które przeliczane są na ocenę sumująca (zgodnie ze szczegółową kartoteką przyjętą dla danej formy 
wypowiedzi). Podczas pracy pisemnej uczniowie mogą korzystać ze słowników. 

b. Praca pisemna w domu ma na celu utrwalenie, rozwinięcie oraz sprawdzenie nabytych wcześniej w czasie lekcji umiejętności posługiwania się daną formą 
wypowiedzi. 

c. Testy, prace klasowe, sprawdziany - ma na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności przewidzianych na danym poziomie  nauczania.                                                                                       
c.  Kartkówka obejmuje treści edukacyjne i umiejętności z trzech jednostek tematycznych i trwa dziesięć do piętnastu minut. Skalę ocen dobiera nauczyciel. 
d. Prace domowe  zarówno pisemne formy  wypowiedzi (obszerne, średniej długości i krótkie (pisane w szkole i w domu) są zadawane na bieżąco, sprawdzane 

i oceniane (zgodnie z kartoteką przyjętą dla danej formy wypowiedzi). 
e. Prace dodatkowe – w ustalonym czasie i formie.  Kryteria oceny ustala nauczyciel każdorazowo odrębnie do każdego rodzaju projektu. Jest to ocena 

intuicyjna motywująca ucznia do dalszej pracy. 
f. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania ocenionej j pracy ucznia (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki i wpracowania) w przeciągu czternastu 

dni roboczych.  
 

9. Szczegółowe elementy oceniania prac stylistycznych: 



 

 

a. Pisemne formy wypowiedzi redagowane w domu powinny być zakodowane i napisane w staranny sposób pismem odręcznym na papierze formatu A4 z 
marginesem. 

b. Przy ocenianiu pisemnych form wypowiedzi obowiązuje ocena, uwzględniająca następujące elementy: treść (T), formę (F), styl (S), ortografię z interpunkcją 

(O) oraz estetykę (E) przyjęta zgodnie ze szczegółową kartoteką przyjętą dla danej formy wypowiedzi. 

dopuszczająca 
 

(T) - niepełne zrozumienie tematu i częściowe jego omówienie; nie zawsze trafny dobór materiału i nieumiejętne jego wykorzystanie; brak wniosków; 

(F) - brak konsekwencji w posługiwaniu się określoną formą wypowiedzi; chaos w układzie treści; liczne zakłócenia spójności tekstu; 

(S) - niezgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, ale pozwalające jednak na zrozumienie tekstu; bardzo ubogi zasób słów z przewagą słownictwa 
potocznego; 

(O) - liczne błędy ortograficzne (zasadnicze i drugorzędne) oraz interpunkcyjne; 

(E) - praca nieestetyczna: brak akapitów, mało czytelne pismo, liczne skreślenia i poprawki 

dostateczna 

 (T) - zrozumienie tematu, ale niepełne jego rozwinięcie; na ogół właściwy dobór materiału i próby  wykorzystania go w pracy; próby formułowania wniosków; 
uproszczona argumentacja; 

(F) - w miarę poprawne stosowanie określonej formy wypowiedzi; dopuszczalne uchybienia i zachwianie proporcji w układzie treści; zakłócenia spójności tekstu, nie 
utrudniające jednak zrozumienia treści; 

(S) - częste odstępstwa od normy posługiwania się fleksją, frazeologią i składnią, nie zakłócające jednak komunikacji; ubogi zasób słów; obecność słownictwo 
potocznego; 

(O) - nieliczne błędy ortograficzne (zasadnicze i drugorzędne) oraz interpunkcyjne; 

(E) - czytelne pismo, nieliczne skreślenia i poprawki, nieodpowiednio zastosowane akapity; dopuszczalny brak akapitów. 

 dobra 

 (T) - zrozumienie tematu i wystarczające jego rozwinięcie; właściwy dobór materiału i poprawne jego wykorzystanie; właściwe wnioski; logiczna argumentacja; 

(F) - konsekwentne stosowanie określonej formy wypowiedzi; poprawna kompozycja; sporadyczne zakłócenia spójności tekstu; 

(S) - poprawne posługiwanie się językiem (nieliczne odstępstwa od normy); komunikatywność tekstu; urozmaicone słownictwo; 

(O) - sporadyczne błędy ortograficzne zasadnicze, pojedyncze błędy ortograficzne drugorzędne oraz pojedyncze błędy interpunkcyjne; 

(E) - stosowanie akapitów, estetyczne pismo, sporadyczne skreślenia i poprawki. 



 

 

 bardzo dobra 

 (T) - zrozumienie tematu i wystarczające jego omówienie; przemyślany dobór materiału i jego odpowiednia interpretacja; właściwe wnioski; logiczna argumentacja; 
wskazywanie wartości; 

(F) - konsekwentne stosowanie określonej formy wypowiedzi; przejrzysty, logiczny układ treści; spójność tekstu; 

(S) - komunikatywność tekstu; indywidualizacja stylu; bogaty zasób słów; pojedyncze uchybienia językowe; 

(O) - poprawność ortograficzna - sporadyczne błędy ortograficzne drugorzędne; pojedyncze błędy interpunkcyjne; 

(E) - estetyka pracy (akapity, pismo) - bez zarzutu. 

 celująca 

 (T) - zrozumienie tematu i wyczerpujące jego omówienie; przemyślany dobór materiału i jego oryginalne wykorzystanie; odwołanie się do tekstów kultury spoza 
programu; właściwe wnioski; logiczna argumentacja; wskazywanie wartości oraz ich hierarchizacja; 

(F) - oryginalne rozwiązania kompozycyjne; 

(S) - oryginalny styl; wybitnie bogate słownictwo; 

(O) i (E) - ortografia, interpunkcja i estetyka pracy bez zarzutu. 
 

10. Szczegółowe elementy oceniania dyktand i sprawdzianów ortograficznych: 

a. Błąd zasadniczy (w obrębie reguł pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, h, ch i z partykułą nie oraz pisowni wielką i małą literą) obniża ocenę o 1 stopień; 
b. Błąd drugorzędny obniża ocenę o pół stopnia (tzn. 3 błędy drugorzędne /lub 3 interpunkcyjne/ = 1 błąd zasadniczy); błąd interpunkcyjny jest traktowany tak 

jak błąd ortograficzny drugorzędny. 

  

Dyktando nieznane uczniom lub sprawdzian polegający na uzupełnianiu brakujących liter o dużym stopniu trudności: 

kl. IV- VI kl. VII - VIII 

0 błędów - cel 0 błędów - cel 

1 błąd - bdb 1 błąd - bdb 



 

 

2-3 błędy - db 2 błędy - db 

4-5 błędów - dst 3 błędy - dst 

6-7 błędów - dop 4 błędów - dop 

8 błędów- ndst 5 błędów - ndst 

  

Dyktando wcześniej poznane: 

  

kl. IV - VI kl. VII - VIII 

 0 błędów - cel 0 błędów - cel 

1 błąd - bdb 1 błąd - bdb 

2 błędy - db 2 błądy - db 

3-4 błędy - dst 3 błędy - dst 

5-6 błędów - dop 4-5 błędów - dop 

7 błędów - ndst 6 błędów - ndst 

IV  Wymagania na ocenę: 

 Ocena semestralna i roczna z języka polskiego jest oceną średnią ważoną i ustala ją nauczyciel prowadzący. 

Ocena celująca: 

Uczeń wykazuje się szeroką wiedzą. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są oryginalne, wyczerpujące i bezbłędne. Dużo czyta, posiada bogate słownictwo i rozległą 
wiedzę humanistyczną. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje dodatkowe prace (np. redaguje gazetkę klasową lub szkolną, pomaga uczniom z trudnościami w 



 

 

nauce w ramach pomocy koleżeńskiej). Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, bierze udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i odnosi 
sukcesy. 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony podstawą programową i programem nauczania. Czyta wszystkie lektury. Jego wypowiedzi ustne 
i pisemne są ciekawe, wyczerpujące i bezbłędne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym i merytorycznym. Aktywnie uczestniczy w lekcjach. Zna 
przewidziane przez program formy wypowiedzi, terminy literackie i językowe, potrafi je samodzielnie stosować w praktyce, tworzy uogólnienia i analogie.  Starannie 
prowadzi zeszyt, osiąga ze sprawdzianów, testów i dyktand min. 90 % punktów. 

Ocena dobra: 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy zawarte w programie nauczania. Czyta wszystkie lektury. 
W miarę aktywnie uczestniczy w lekcjach. Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy literackie, językowe 
i prawie bezbłędnie stosuje je w praktyce. Potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie, choć zdarza mu się popełniać nieliczne błędy ortograficzne i stylistyczno – 
językowe. Jego zeszyt jest prowadzony starannie. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga min. 70% punktów. 

Ocena dostateczna: 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Czyta lektury obowiązkowe. Podejmuje próby aktywnego uczestnictwa w 
lekcjach. Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy literackie, językowe, lecz ma problemy z zastosowaniem ich w praktyce. Popełnia błędy ortograficzne mimo 
znajomości zasad. Potrafi wypowiadać się pisemnie   i ustnie, ale jego wypowiedzi są krótkie, ubogie pod względem słownictwa. Często popełnia błędy stylistyczno 
– językowe. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga min. 55  % punktów. 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności wynikające z podstawy programowej. Jego technika czytania 
pozwala na zrozumienie tekstu. Udziela odpowiedzi przy pomocy pytań pomocniczych nauczyciela. Zna podstawowe zagadnienia dotyczące lektur obowiązkowych 
(tematyka, bohaterowie). W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy stylistyczne, językowe, logiczne, które nie przekreślają całkowicie wartości tych 
wypowiedzi oraz wysiłku, jaki uczeń wkłada. Popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości podstawowych zasad. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga min. 
34 % punktów. 

V  Przygotowanie do lekcji:  

a. Uczeń ma obowiązek być zawsze przygotowanym do zajęć, to znaczy posiadać: 



 

 

• zeszyt, ćwiczenia, podręcznik, potrzebne przybory i materiały,  

•  wiedzę i umiejętności z poprzednich lekcji,  

•  pracę domową.  
 

b. Uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak zadania domowego lub nieopanowanie 
wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji.  

c. Nieprzygotowanie zostaje wpisane do dziennika oraz na ostatniej stronie zeszytu z datą i podpisem nauczyciela.  
d. W semestrze uczeń ma prawo do trzykrotnego nieprzygotowany do zajęć.  
e. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną wpisaną do dziennika oraz do zeszytu z datą i podpisem nauczyciela. 
f. Niezgłoszenie faktu nieprzygotowania na początku lekcji również oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej. 
g. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że uczeń w trakcie pisania testów, prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i innych form pisemnego sprawdzania 

wiedzy pracuje niesamodzielnie, odbiera pracę i ocenia ją negatywnie.  
h. Pracę domową uczeń jest zobowiązany odrabiać na każdą lekcję, na którą jest wymagana. 
i. Po dłuższej nieobecności (powyżej jednego tygodnia) uczeń pierwszego dnia ma prawo być nieoceniany, jednak jest zobowiązany do tego, by 

nadrobić „straty”, które wyniknęły z nieobecności.  
j. Po kilkudniowej (od jednego do czterech dni) nieobecności spowodowanej różnymi wypadkami losowymi uczeń musi posiadać pracę domową i 

uzupełnione wiadomości z lekcji, na których nie był. 
k. Jeśli jednak uczeń nie uzupełnił wiadomości lub nie odrobił pracy domowej, to ma możliwość zgłoszenia „nieprzygotowania”. 
l. Uczeń, który nie odda pracy domowej długoterminowej w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

VI Zasady poprawiania prac pisemnych:  

a. Poprawie podlegają oceny z testów, sprawdzianów, godzinnych prac pisemnych realizowanych w szkole oraz dyktand. Uczeń daną pracę poprawia 
tylko raz w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

b. Poprawa musi nastąpić w ciągu czternastu dni po uzyskaniu oceny. 
c. Poprawa jest dobrowolna. 
d. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, testu, pracy klasowej itp. w określonym terminie z powodu nieobecności, zobowiązany jest do napisania zaległej 

pracy w przeciągu następnych czternastu dni w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.  
e. W przypadku niezgłoszenia się na wyznaczony termin, uczeń będzie odpytany ustnie podczas kolejnej lekcji języka polskiego z zakresu materiału 

obowiązującego na nienapisanym sprawdzianie. 
f. Uczniowie nie mają możliwości poprawiania, prac dodatkowych oraz ocen z pracy na lekcji. 
g. Uczeń nieobecny w szkole jest zobowiązany do nadrobienia zaległości i uzupełnienia zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń. 
h. Sprawdzane i ocenione prace, dyktanda oraz inna dokumentacja dotyczące oceniania z wyjątkiem diagnoz jest przekazywana uczniowi po wyrażeniu 

zgody przez rodziców i przechowywana w domach. 



 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

a. Cele edukacyjne 

1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 

2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów. 

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

b. Zadania szkoły 

1. Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, 

grach, tańcach. 

2. Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej. 

3. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania 

wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych. 

4. Doskonalenie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z monitorowaniem rozwoju psychomotorycznego. 

c. Treści 

1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego, 

nerwowego. 

2. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo– ruchowej oraz wzmocnienia kondycji 

fizycznej. 

3. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne oraz skoki. 

4. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, tańców, 

pływania, oraz wybranych sportów zimowych. 

5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i 



 

 

ustaleń. 

6. Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniając troskę o zdrowie. 

7. Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu. 

8. Zasady sportowego współzawodnictwa. 

9. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych  i sportowych. 
 

d. Osiągnięcia 

1. Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach sportowych z przestrzeganiem obowiązujących zasad 

(np.: zasada „czystej gry" w sporcie). 

2. Hartowanie organizmu i dbałość o higienę. 

3. Dbałość o prawidłową postawę ciała. 

 

 

II. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

– Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada 

wymagany strój sportowy).  

– Jest aktywny na lekcji. Rozwija własne uzdolnienia sportowe. 

– Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w 

szatni). 

– Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. 

– Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym). 

– Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą. 

– Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, np.: w Finale Wojewódzkim lub wielokrotnie w zawodach niższego szczebla. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada 

wymagany strój sportowy). 



 

 

– Jest aktywny na lekcji. 

– Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w 

szatni). 

– Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. 

– Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym). 

–  Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą  i bardzo dobrą. 

– Uczeń robi systematyczne postępy.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada 

wymagany strój sportowy). 

– Jest aktywny na lekcji. 

– Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w 

szatni). 

– Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym). 

– Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą. 

– Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości. 

– Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

– Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji 

(często nie posiada wymaganego stroju sportowego). 

– Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. 

– Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

– Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często nie jest przygotowany do lekcji (nie 

posiada wymaganego stroju sportowego). 

– Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć. 

– Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). 



 

 

– Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, 

nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

– Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji. 

– Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji. 

– Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i 

kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.  

 

III. CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA 

 

1. Minimalna ilość ocen w semestrze (zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania). 

2. Aktywność na każdej lekcji (udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec semestru lub roku). 

3. Frekwencja sprawdzana na każdej lekcji (ocena na koniec półrocza lub roku). 

4. Postęp sprawności fizycznej (dwa razy w roku). 

5. Umiejętności, nie mniej niż jeden raz w miesiącu. 

6. Wiadomości, na bieżąco. 

 

IV. KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

Ocenie podlegają: 

– sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków. 

– zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć.  

– stosunek do partnera i przeciwnika. 

– stosunek do własnego ciała. 

– aktywność fizyczna. 

– postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi i możliwościami 

i predyspozycjami. 



 

 

– osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy. 

 

MOTORYCZNOŚĆ 

Diagnoza uzdolnień motorycznych uczniów klas IV–VI na początku i końcu danego etapu kształcenia na podstawie testów 

sprawnościowych – test Coopera dla dzieci, indeks sprawności fizycznej Międzynarodowy Test Sprawności fizycznej. 

 

V. ZASADY OCENIANIA 

 

1. Na początku roku szkolnego (półrocza) nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów i rodziców o ogólnych wymaganiach 

edukacyjnych z wychowania fizycznego. 

2. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego zgodne są z przyjętym w przedmiotowym systemie oceniania modelem i 

obejmują wymagania podstawowe i ponadpodstawowe. 

3. Ogólne wymagania podstawowe i ponadpodstawowe podaje nauczyciel uczniom na początku półrocza, a szczegółowe na początku 

nowego działu nauczania.  

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

5. Oceny bieżące (cząstkowe) oraz półroczne i końcowe wyrażone są w stopniach wg następującej skali ocen: 

celujący – 6, bardzo dobry – 5, dobry – 4, dostateczny – 3, dopuszczający – 2, niedostateczny – 1. 

6. Oceny bieżące odpowiadają ocenie dydaktycznej i uwzględniają wiadomości oraz umiejętności ucznia określone materiałem 

nauczania z wychowania fizycznego. Natomiast oceny półroczne i końcowe odpowiadają ocenie społeczno–wychowawczej i obejmują 

również ocenę aktywności ucznia, systematyczności pracy oraz wkład pracy ucznia na lekcjach wychowania fizycznego. 

7. Minimalną ilość ocen cząstkowych określa się na 6. 

8. W sytuacjach wyjątkowych (przewlekła choroba, leczenie szpitalne, wypadek, przejście  z innej szkoły, itp.) uczeń otrzymuje 

ocenę końcowosemestralną i końcoworoczną z mniejszej liczby ocen cząstkowych. 

9. Podstawowe płaszczyzny oceniania: 

– Stopień opanowania wymagań programowych, podstawowych i ponadpodstawowych, sprawność koordynacyjno–kondycyjna, 

umiejętności oraz wiedza teoretyczna ucznia z zakresu mini gier sportowych, gimnastyki (podstawowej, sportowej i artystycznej), 

lekkiej atletyki, tańców, sportów zimowych i organizacji zajęć rekreacyjno–sportowych. Postęp w usprawnianiu. 

– Postawa, aktywność i zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego (w tym m.in.  przestrzeganie zasad fair play, przestrzeganie 

regulaminu sali gimnastycznej i korzystania ze sprzętu sportowego, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania 

ćwiczeń). 

– Właściwy ubiór na lekcji dostosowany do wymogów lekcji wychowania fizycznego i  ustaleń nauczyciela. 



 

 

10. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.  

11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie opinii. 

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


