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KRYTERIA OCENIANIA 

 

 
JĘZYK POLSKI 

KLASA 6 

 
niedostateczny 

• poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 

szóstej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych 

• uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności 

 

dopuszczający 

• poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 

szóstej umożliwia osiąganie celów polonistycznych 

• uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie 

trudności 

 
dostateczny 

• poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi 

klasy szóstej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających 

z podstawy programowej 

• uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie 

trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej 

 
dobry 

• uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania 

i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne 

 
bardzo dobry 

 
• uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy 



2 
 

programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach 

 
celujący 

• uczeń  biegle  się  posługuje  zdobytymi  wiadomościami  i  umiejętnościami 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem 

nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; 

jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI 

 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę 

dopuszczającą. 

 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 
I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH 

INFORMACJI 

 
SŁUCHANIE 

• skupia uwagę na prostych wypowiedziach innych osób 

• reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą) 

• rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów 

• identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz 

typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji 

• rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, 

gratulacje, życzenia, przeprosiny, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcję, w tym przepis 

• wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza 

w jego warstwie dosłownej, i uzupełnia różne typy notatek graficznych o te informacje 

• rozumie ogólny sens słuchanych utworów 

• rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów 

• dostrzega etyczny wymiar języka (prawdę, kłamstwo, przemilczanie informacji, 

brutalizację wypowiedzi) 

• rozpoznaje manipulację 

 

 

 
CZYTANIE 

• identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz 

typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji (autor, narrator, 

czytelnik, słuchacz) 

• rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, 

gratulacje, życzenia, przeprosiny, zawiadomienie, instrukcję, ogłoszenie, w tym przepis 
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• wskazuje  najważniejsze  informacje  w  przeczytanym  tekście,  zwłaszcza 

w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost, i uzupełnia na podstawie czytanego tekstu 

różne typy notatek graficznych o te informacje 

• wskazuje części składowe wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

• rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

• rozumie ogólny sens czytanych utworów 

• określa nastrój wypowiedzi 

• wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę 

lub fałsz 

• rozpoznaje manipulację 

• rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcę 

• stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, wyróżnia 

pauzą koniec wypowiedzenia 

• rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach 

(orzeczenie, podmiot) 

• rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) 

• rozpoznaje zdanie pojedyncze i zdanie złożone 

• wskazuje cudzysłów 

 

 

 
DOCIERANIE DO INFORMACJI 

• sprawdza pisownię wyrazów w słowniku ortograficznym 

• wyszukuje synonimy w słowniku wyrazów bliskoznacznych 

• wybiera proste informacje z hasła encyklopedycznego, poradnika, leksykonu, 

czasopisma, podanej strony internetowej 

 

 
 

II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY 

• mówi o swoich reakcjach czytelniczych 

• porównuje swoje wrażenia związane z odbiorem innych tekstów 

• wyraża swój stosunek do postaci 

• odróżnia fikcję od rzeczywistości 
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• rozpoznaje typowe elementy fikcji, charakterystyczne dla poznanych gatunków 

• odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych w baśniach, legendach, mitach, 

bajkach, opowiadaniach, powieściach 

• odróżnia autora od osoby mówiącej w tekście literackim 

• charakteryzuje osobę mówiącą na podstawie jej wypowiedzi 

• określa najważniejsze elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: 

czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, 

• omawia akcję 

• wyodrębnia w utworze epickim wydarzenia układające się w wątki 

• rozpoznaje baśń, legendę, bajkę, mit, powieść, opowiadanie, komiks, fraszkę, wiersz, 

przysłowie 

• rozpoznaje wers, strofę, rym, refren, rytm 

• odróżnia wiersz rymowany od nierymowanego (białego) 

• rozpoznaje przenośnię, porównane, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, 

ożywienie 

• wyodrębnia film, program informacyjny, program rozrywkowy, spektakl teatralny 

spośród innych przekazów i tekstów kultury oraz potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome 

obrazy, warstwa dźwiękowa) 

• odczytuje informacje z plakatu teatralnego 

 

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI 

MÓWIENIE 

• nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem 

• formułuje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem 

konstrukcyjnym 

• w rozmowie zadaje pytania uzupełniające 

• wypowiada komunikaty zawierające proste informacje 

• wyraża wprost swoje intencje 

• odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji 

komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie, instrukcję, 

gratulacje, życzenia, przekonać, zachęcić, przestrzec 
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• stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą 

i rówieśnikiem 

• mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu 

• za pomocą prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę 

• za pomocą prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat, fotografię 

• wygłasza tekst utworu z pamięci (teksty poetyckie, fragmenty prozy) 

 
 

PISANIE 

• stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne 

na jego końcu 

• zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch 

– h 

• tworzy proste wypowiedzi oraz notatki na podany temat 

• uzupełnia prosty schemat, tabelę 

• zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego i oficjalnego, dialogu, 

zaproszenia, ogłoszenia, planu ramowego i szczegółowego wypowiedzi i z pomocą 

nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy i szczegółowy wypowiedzi, redaguje 

zaproszenie, ogłoszenie, instrukcję, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera 

i własnej, proste sprawozdanie 

• zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze z dialogiem 

• za pomocą prostych zdańtworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci 

• za pomocą prostych zdańtworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu, fotografii 

• stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne), 

składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku 

wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu), fleksji (stosuje czasowniki, 

rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu), fonetyki (dzieli wyrazy przy przenoszeniu 

do następnej linii, zna sposoby oznaczania miękkości głosek, zauważa różnicę między 

wymową 

a zapisem samogłosek ustnych, dźwięcznych i bezdźwięcznych) 

• stara się dbać o estetykę zapisu wypowiedzi 
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 
I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH 

INFORMACJI 

 
SŁUCHANIE 

• słucha innych, uczestniczy w rozmowie oraz innych sytuacjach komunikacyjnych 

(zadaje pytania, odpowiada, instruuje, gratuluje, zaprasza, przeprasza) 

• wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu 

• tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu 

• określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, 

opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, 

mitu 

• rozpoznaje proste intencje niewyrażone wprost 

• wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę 

lub fałsz 

• rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne i literackie 

• na podstawie intonacji odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające 

• rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcę 

• odróżnia fakty od opinii, wskazuje elementy perswazji 

 
 

CZYTANIE 

• identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi 

• określa temat i główną myśl tekstu 

• oddziela informacje ważne od drugorzędnych 

• wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu 

• wskazuje cytat 

• wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

• rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, zawiadomienia, ogłoszenia, instrukcji, przepisu 

• określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, 

opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, 

mitu, wskazuje morał wyrażony wprost 
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• rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne, literackie, reklamowe 

• rozumie funkcję znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, znaku zapytania, 

wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu), akapitów i marginesów w tekście 

prozatorskim 

• wskazuje wersy, strofy, rymy w tekstach poetyckich 

• poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas 

głośnego czytania utworów 

• odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych 

• rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach 

(orzeczenie, podmiot, dopełnienie, przydawka, okolicznik) 

• odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego, zdanie pojedyncze rozwinięte od 

zdania nierozwiniętego 

• rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, rodzajów gramatycznych (rzeczownik, 

przymiotnik, zaimek w związku z rzeczownikiem), osób, czasów i rodzajów gramatycznych 

(czasownik), określa stopień przymiotnika i przysłówka 

• posługuje się alfabetem, uwzględnia różnice między zapisem a wymową samogłosek 

nosowych, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oznacza miękkość głosek 

 
DOCIERANIE DO INFORMACJI 

• wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, słownika wyrazów 

bliskoznacznych, szkolnego słownika języka polskiego, słownika frazeologicznego 

• korzysta z encyklopedii, czasopisma, stron internetowych, leksykonu, poradnika 

 

 

 
II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY 

• nazywa swoje reakcje czytelnicze 

• dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz 

użytkowe 

• nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, 

bohaterowie, zdarzenia, wątki 

• wyodrębnia wątki 

• wskazuje elementy akcji 

• wskazuje w utworze cechy baśni, legendy, bajki, mitu, opowiadania, powieści, 
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wiersza, fraszki, komiksu 

• rozpoznaje przysłowie 

• wskazuje w tekście porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, 

uosobienie, ożywienie 

• posługuje się terminami: wiersz rymowany i nierymowany (biały) 

• wyodrębnia film spośród innych dziedzin sztuki 

• zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, 

widownia, kurtyna, kulisy, próba, program teatralny, afisz, ujęcie, kadr, plan 

• przypisuje cechy bohaterom orazocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, 

jaknp. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada 

• odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym) 

• odczytuje przesłanie baśni, odczytuje morał bajek, zauważa metaforyczny charakter 

mitu 

• odczytuje informacje z plakatu teatralnego 

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI 

MÓWIENIE 

• świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej 

• dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobieraróżne typy 

wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, stosuje wypowiedzenia oznajmujące, pytające 

i rozkazujące 

• formułuje pytania zamknięte i otwarte 

• udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych 

• wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane 

z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą 

• stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb 

przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem 

• składa życzenia, gratulacje, instruuje, przekonuje, zachęca, przestrzega 

• wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku 

chronologicznym, streszcza utwory fabularne 

• opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, obraz, ilustrację, plakat, fotografię, 

stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłówków i 
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wyrażeń przyimkowych) 

• dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne 

• recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens 

• stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych 

• posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem, postawą ciała) 

 
 

PISANIE 

• stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h 

i interpunkcji 

• odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady 

dotyczące pisowni wielką literą 

• poprawnie zapisuje nie z różnymi częściami mowy 

• poprawnie zapisuje wyrażenia przyimkowe 

• poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki 

• konstruujei zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno- 

składniowym 

• używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych, stosuje przecinki 

• w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, 

pytające i rozkazujące 

• samodzielnie zapisuje dialog 

• dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

• buduje ramowy i szczegółowy plan wypowiedzi 

• układa opowiadanie odtwórcze z dialogiem oraz z elementami opisu, krótką relację, 

proste sprawozdanie, zaproszenie, ogłoszenie, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy 

bohatera i własnej, regulamin 

• redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu 

• zapisuje instrukcję z uwzględnieniem sformułowań wskazujących na kolejność 

wykonywanych czynności 

• tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, obrazu, ilustracji, fotografii, 

plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłówków 

i wyrażeń przyimkowych) 

• w liście prywatnym i oficjalnym, dialogu, zaproszeniu i ogłoszeniu stosuje 

odpowiedni układ graficzny 



11 
 

• stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne 

i przeciwstawne w tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania pojedyncze proste 

i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, używa różnych typów wypowiedzeń: 

oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych; łączy wypowiedzenia 

składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenia złożone, rozdziela przecinkiem 

wypowiedzenia składowe w wypowiedzeniu złożonym), fleksji (używa poprawnych form 

gramatycznych czasowników, rzeczowników, przymiotników, zaimków, liczebników; 

poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobowego i 

niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym i przeszłym) 

• stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu 

 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną 

oraz: 

 

 
I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH 

INFORMACJI 

 
SŁUCHANIE 

• koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych oraz 

odtwarzanych utworów 

• w typowych sytuacjach komunikacyjnych cytuje wypowiedzi innych, wyraża swoje 

zdanie na temat wysłuchanego komunikatu 

• odróżnia informacje ważne od mniej ważnych 

• właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu (również te niewyrażone wprost) 

• na podstawie słuchanego tekstu tworzy notatkę, pisze krótkie streszczenie 

• odróżnia wypowiedzi literackie od informacyjnych i reklamowych 

• dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy 

• odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich (omawia 

przesłanie baśni, objaśnia morał bajki, wyjaśnia metaforyczny charakter mitu) 

• rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorców 

• na podstawie intonacji odróżnia zdania neutralne od wykrzyknikowych 

 
 

CZYTANIE 
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• wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio 

• rozumie funkcję akapitu i cytatu w wypowiedzi 

• objaśnia przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów 

w wypowiedzi 

• odróżnia teksty literackie od informacyjnych i reklamowych 

• dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy 

• odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich 

• wskazuje typowe elementy konstrukcyjne w zaproszeniach, życzeniach, gratulacjach, 

ogłoszeniach, zawiadomieniach, instrukcjach, przepisach 

• głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji, 

wprowadza pauzę 

• wskazuje różnice między rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, 

liczebnikami, zaimkami, przyimkami i spójnikami 

• rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze 

i złożone (współrzędnie i podrzędnie) 

• rozpoznaje równoważnik zdania 

• wydziela w zdaniu grupę podmiotu i orzeczenia 

• rozpoznaje zdania bezpodmiotowe 

• ustala stosunki nadrzędno-podrzędne i współrzędne z zdaniu pojedynczym 

• rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, rodzajów; odróżnia formy 

osobowe czasowników od nieosobowych (bezokolicznik, formy zakończone na -no, -to) 

• odróżnia wyrazy gwarowe od potocznych 

 

 

 
DOCIERANIE DO INFORMACJI 

• wie, jakiego typu informacje zawierają słownik ortograficzny, słownik wyrazów 

bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik 

frazeologiczny 

i umiejętnie je stosuje 

• wybiera informacje niewyrażone wprost z różnych źródeł, np. czasopism, stron 

internetowych 
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II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY 

• uzasadnia swoje reakcje czytelnicze 

• porównuje swoje wrażenia związane z odbiorem innych tekstów kultury 

• analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, 

miejsce, bohaterowie, zdarzenia, wątek 

• rozpoznaje typowe elementy fikcji, charakterystyczne dla poznanych gatunków 

• omawia zależność osoby mówiącej (narratora, podmiotu lirycznego) i świata 

ukazanego w utworze 

• posługuje się pojęciami: akcja, fabuła, związek przyczynowo-skutkowy 

• omawia powiazania między częściami tekstu (rozdział, podrozdział) w dłuższym 

utworze prozatorskim, np. w opowiadaniu, powieści 

• identyfikuje baśń, legendę, mit, bajkę, komiks, opowiadanie, powieść, fraszkę, wiersz, 

przysłowie 

• omawia akcje w utworze dramatycznym 

• rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu, rytmu oraz objaśnia znaczenie 

i funkcję środków poetyckich, takich jak: przenośnia, porównanie, epitet, wyraz 

dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie 

• dostrzega zależność między zastosowanymi w utworze środkami stylistycznymi 

a treścią 

• rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście 

• wyodrębnia elementy dzieła filmowego, zna główne etapy powstawania filmu 

i przedstawienia, rozumie pojęcie adaptacji 

• określa zadania twórców dzieła filmowego – aktora, reżysera, scenarzysty 

• określa zadania twórców dzieła teatralnego – aktora, reżysera, dekoratora, suflera 

• posługuje się pojęciami z zakresu sztuki filmowej, np. kadr, scena, plan 

• posługuje się pojęciami związanymi z przedstawieniem teatralnym i sztuką teatralną 

• charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, 

jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość, prawda – kłamstwo, wierność– zdrada 

• konfrontuje sytuację bohaterów z własnym doświadczeniem 

• odczytuje przesłanie utworu 
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III. TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 
 

MÓWIENIE 

• dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji komunikacyjnej, takiej jak: 

podziękowanie, przemówienie, wystąpienie 

• przedstawia własne zdanie w rozmowie 

• przestrzega zasad kulturalnej rozmowy 

• dyskutuje na wybrany temat 

• świadomie dobiera wypowiedzenia, by osiągnąć zamierzony cel (np. zachęcić, 

przekonać, przestrzec) 

• tworzy spójne, logiczne wypowiedzi 

• świadomie dobiera intonację zdaniową 

• udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi 

• uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami; 

łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu 

• wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń 

• wyjaśnia motywy postępowania postaci 

• gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań 

i postaw 

• wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku 

chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające 

następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki i wyrażenia przyimkowe 

• w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, obraz, 

ilustrację, plakat, fotografię, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, 

emocji i uczuć (np. epitety, porównania, zdrobnienia, poprawnie używa odpowiedniego 

stopnia przymiotnika i przysłówka) 

• objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów 

• odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów 

• umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst 

wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), składni (stosuje różnorodne typy zdań: 

pojedyncze i złożone; stosuje odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu; celowo używa różnych 

typów  wypowiedzeń:  pytających,  oznajmujących,  wykrzyknikowych,  rozkazujących 

w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji), fleksji 



15 
 

(używa odmiennych części mowy w poprawnych formach), wygłasza tekst poetycki 

z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu; zwraca uwagę na ważne treści tekstu 

• stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń 

 
 

PISANIE 

• stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h 

i interpunkcji, poprawnie używa i zapisuje formy nieosobowe czasownika 

• w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi 

sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe 

i stosuje się do zasad interpunkcji 

• w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne, zastępuje powtarzające się 

w tekście wyrazy odpowiednimi zaimkami 

• w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru 

na podstawie zachowań i postaw 

• układa życzenia, gratulacje, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie, zawiadomienie, 

zaproszenie 

• stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi 

• pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, 

streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe; 

opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń (pamiętnik, dziennik) 

• zapisuje dialog w opowiadaniu 

• w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, fotografię, 

stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć (np. epitety, 

porównania, zdrobnienia) 

• opisując obraz, rzeźbę, ilustrację, plakat, fotografię; stosuje podstawowe słownictwo 

charakterystyczne dla danej dziedziny sztuki 

• dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą 

oraz: 
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I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH 

INFORMACJI 

 
SŁUCHANIE 

• przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi, potrafi ustosunkować się do wypowiedzi 

innych oraz nawiązać do nich podczas własnej wypowiedzi 

• uzasadnia swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu 

• nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym 

znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi, w sytuacjach typowych odróżnia fakty od opinii 

 
CZYTANIE 

• wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je 

w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą 

• oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytaniu znaczeń 

dosłownych i przenośnych 

• wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie 

i notatce 

• nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym 

znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi 

• nazywa osobę mówiącą w tekście w zależności od rodzaju utworu (podmiot liryczny, 

narrator) 

• w sytuacjach typowych odróżnia fakty od opinii 

• wskazuje typowe elementy stylistyczne i graficzne w zaproszeniach, życzeniach, 

ogłoszeniach, zawiadomieniach, instrukcjach, przepisach 

• dostrzega relacje między takimi elementami konstrukcji, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie, akapity 

• głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby 

oddać sens odczytywanego tekstu 

• interpretuje głosowo wybrane fragmenty prozy 

• rozumie funkcje użytych w tekście zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, 

pojedynczych i złożonych, równoważników zdań 

• rozumie funkcję użytych form przypadków, liczb, osób, czasów w tekstach literackich, 

użytkowych, reklamowych 
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• wykorzystuje wiedzę o języku podczas analizy różnych tekstów kultury 

 

 

 
DOCIERANIE DO INFORMACJI 

• w zależności od celu poszukiwań świadomie wybiera odpowiedni słownik (słownik 

ortograficzny, słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik 

wyrazów obcych, słownik frazeologiczny) 

• konfrontuje ze sobą informacje zgromadzone na podstawie różnych źródeł 

 

 

 
II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY 

• konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami 

• charakteryzuje osobę mówiącą na podstawie jej wypowiedzi 

• objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze 

epickim oraz środków stylistycznych w utworze poetyckim (w tym rozróżnia ożywienie 

i uosobienie jako rodzaje przenośni) 

• omawia funkcje elementów realistycznych i fantastycznych w: baśniach, legendach, 

mitach, bajkach, opowiadaniu, powieści 

• wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu, rytmu, refrenu do interpretacji 

utworu 

• nazywa elementy świata przedstawionego w utworze dramatycznym 

• rozumie powiązania między częściami utworu dramatycznego (akt, scena) 

• dostrzega zależność między rodzajem i funkcją komunikatu a jego odbiorcą (programy 

edukacyjne, rozrywkowe, informacyjne, reklamy) 

• wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, 

reklamy; dostrzega różnice między celem tych programów 

• charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, 

jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada; 

konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami 
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III. TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 
 

MÓWIENIE 

• tworzy wypowiedź zróżnicowaną stylistycznie w zależności od intencji nadawcy, 

sytuacji komunikacyjnej i rodzaju adresata 

• tworzy wypowiedź zróżnicowaną ze względuna funkcję komunikatu (ekspresywna, 

impresywna, poetycka) 

• uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, cytuje, stosuje 

się do reguł grzecznościowych 

• rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego 

• zadaje pytania alternatywne (przedstawia rozmówcy dwie możliwości rozwiązania 

problemu) 

• udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym 

i stylistycznym 

• w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje 

frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką 

• posługuje się przysłowiami i powiedzeniami regionalnymi 

• poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego 

i niemęskoosobowego w czasach przeszłym i przyszłym 

• w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła 

• interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych 

w programie nauczania 

• zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści 

utworu 

• wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi 

• wykorzystuje wiedzę o częściach mowy podczas tworzenia własnej wypowiedzi 

• dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka 

 
 

PISANIE 

• potrafi zastosować reguły ortograficzne w sytuacjach nietypowych(np. wykorzystać 

wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów, pisowni nie w przeciwstawieniach) 

• przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania 

w równoważniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu 
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• wprowadza i przekształca różne typy wypowiedzeń w zależności od celu i intencji 

wypowiedzi (zdania pojedyncze i złożone, równoważniki zdań) 

• komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, 

składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji 

• uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury 

• udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym 

i stylistycznym 

• w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje 

frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką 

• komponuje i przekształca plan wypowiedzi 

• pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń, sprawozdanie 

• świadomie wprowadza dialog, słownictwo opisujące przeżycia bohaterów jako 

element ożywiający akcję 

• tworzy folder, charakterystykę, komiks 

• w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła 

• sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność 

słownikową  tworzonych  wypowiedzi,  odpowiednio  dobiera  wyrazy  bliskoznaczne 

i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji 

komunikacyjnej), składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje 

się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń 

złożonych, wydziela przecinkiem lub wpisuje w nawias wypowiedzenia wtrącone), fleksji 

(w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy 

przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego 

oraz  formy  rodzaju  męskoosobowego  i  niemęskoosobowego  w  czasach  przeszłym 

i przyszłym), fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je 

w poprawnym zapisie wyrazów) 

• dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu 

 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

 
I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH 

INFORMACJI 



20 
 

 
 

SŁUCHANIE 

• w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyjnych celowo odwołuje się 

do wypowiedzi innych osób 

• dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania ich w sytuacjach nietypowych 

• dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi 

w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym 

 
CZYTANIE 

• czyta ze zrozumieniem na poziomie krytycznotwórczym teksty spoza listy lektur 

• interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie 

 

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI 

• wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron 

internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym 

 

 
 

II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY 

• porównuje  funkcję  analizowanych  elementów  świata  przedstawionego 

w różnych utworach epickich, poetyckich, dramatycznych 

• wskazuje elementy baśni, legendy, bajki, mitu w innych tekstach kultury oraz 

odnajduje i omawia nawiązania do tego typu utworów we współczesnych tekstach kultury, 

np. opowiadaniach, powieściach, reklamach, oraz w języku, np. we frazeologii 

• odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość 

• dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi 

w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym 

 

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI 

MÓWIENIE 

• przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, 

wykonania zadania, formułuje twórcze uwagi 
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• podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury, dzieła także spoza kanonu lektur 

przewidzianych programem nauczania w klasie szóstej; omawia je w odniesieniu do innych 

dzieł także spoza kanonu lektur 

• interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych 

 

 

 
PISANIE 

• tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową 

formą, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych 

• wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, 

fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi 

• świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych 

programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki . 
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Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 6 

Ocena celująca 

Otrzymuje ją uczeń ,który: 

 
- jest zawsze przygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi 

ustnych itp. , starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia prace domowe, oraz 

zadania dla chętnych, bierze aktywny udział w zajęciach 

-potrafi w sposób samodzielny i twórczy budować wypowiedzi ustne i pisemne 

 
- rozwija własne uzdolnienia 

 
-biegle posługuje się nabytymi wiadomościami 

 
- bierze udział w konkursach i odnosi w nich sukcesy 

 
Ocena bardzo dobra 

 
Otrzymuje ją uczeń ,który: 

 
- jest zawsze przygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych 

itp., starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia prace domowe, bierze aktywny 

udział w zajęciach 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania 

- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne wykorzystując zakres 

słownictwa i struktur gramatycznych określonych programem nauczania 

- sprawnie posługuje się nabytymi wiadomościami 

 
-rozwiązuje samodzielnie problemy praktyczne objęte programem nauczania 

 
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

 
Ocena dobra 

 
Otrzymuje ją uczeń, który: 
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- nie jest zawsze przygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi 

ustnych, miewa braki zadań domowych, stara się być aktywny w zajęciach, 

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum 

programowym 

-wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym modelem 

 
- umiejętnie wykorzystuje posiadane wiadomości 

 
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne 

 
Ocena dostateczna 

 
Otrzymuje ją uczeń, który: 

 
- często jest nieprzygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek, zeszyt 

przedmiotowy prowadzi w sposób mało staranny z wieloma brakami, jest mało 

aktywny na zajęciach 

-opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań za 

wartych w minimum programowym 

- ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych nawet za 

pomocą wypowiedzi modelowych 

- rozwiązuje typowe zdania praktyczne o średnim stopniu trudności 

 
Ocena dopuszczająca 

 
Otrzymuje ją uczeń, który: 

 
- jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek, zeszyt 

przedmiotowy prowadzi bardzo niestarannie ,lub nie prowadzi go wcale, przeważnie 

nie jest aktywny na zajęciach 
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- ma braki w opanowaniu minimum programowego, które jednak nie przekreślają 

możliwości zdobycia przez niego wiadomości i umiejętności zawartych w minimum 

programowym w ciągu roku szkolnego 

-ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych nawet za 

pomocą wypowiedzi modelowych i nauczyciela 

-rozwiązuje zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

 
Ocena niedostateczna 

 
Otrzymuje ją uczeń, który: 

 
- zazwyczaj jest nieprzygotowany do zajęć, sprawdzianów, kartkówek , wypowiedzi 

ustnych , zazwyczaj nie odrabia pracy domowej, zeszyt przedmiotowy prowadzi 

bardzo nieregularnie lub nie prowadzi go wcale, nie jest aktywny na zajęciach 

-nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania 

danej klasy, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności 

 
- nie jest w stanie sformułować wypowiedzi ustnych i pisemnych nawet za pomocą 

wypowiedzi modelowych i nauczyciela 

Dla uczniów z opinią Poradni PP kryteria oceniania dostosowane są do ich poziomu 

umiejętności i możliwości. 

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE VI SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

 
 
 

Przedmiot oceniania: 

 
- Wiadomości (wiedza przedmiotowa). 

 
- Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność 

wyciągania z nich wniosków, posługiwanie się osią czasu, mapą, tekstem źródłowym). 
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- Umiejętność wykorzystania i zaprezentowania różnych źródeł wiedzy. 

 
Formy aktywności podlegające ocenie : 

 
- Odpowiedzi ustne - obejmujące znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku 

lekcji powtórzeniowych z całego działu. Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić 

nieprzygotowanie do odpowiedzi. 

- Wypowiedzi pisemne - kartkówki ( 10 - 15 min. ) obejmujące zakres materiału z trzech 

ostatnich lekcji; sprawdziany, prace klasowe i testy podsumowujące poszczególne działy 

( lub ich duże części ), poprzedzone lekcją powtórzeniową z podaniem zakresu materiału, 

zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, mogą mieć postać: dłuższej samodzielnej 

wypowiedzi na zadany temat, testu wyboru, testu z zadaniami otwartymi, krzyżówki/zadania 

quizowego, pracy z tekstem źródłowym i mapą, formy łączącej ww. elementy. 

W przypadku dłuższych wypowiedzi pisemnych - tzw. sprawdzianów, prac klasowych i testów 

przyjmuje się skalę punktową / procentową, która każdorazowo jest przeliczana na oceny. 

100% - 98% - ocena celująca 

97% - 90% - ocena bardzo dobra 

89% - 70% - ocena dobra 

69% - 50% - ocena dostateczna 

 
49% - 30% - ocena dopuszczająca 

 
29% - 0% - ocena niedostateczna 

 
- Praca na bieżącej lekcji: praca w grupach, udział w dyskusji, praca z tekstem źródłowym i 

mapą, prace i zadania pisemne w zeszycie itp. 

- Zadania domowe o charakterze utrwalającym i podsumowującym. 
 

- Samodzielnie wykonane dodatkowe prace oparte na innych źródłach niż podręcznik: 

plansze, rysunki, referaty, gazetki itp. 
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- Samodzielne lub grupowe długoterminowe prace historyczne, realizowane np. w ramach 

projektu. 

- Prowadzenie zeszytu i/ lub zeszytu ćwiczeń. 
 
 
 
 
 

 

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami 

szkolnymi. 

 
 

 
Poziom Ocena 

K dopuszczająca 

K+P dostateczna 

K+P+R 

K+P+R+D 

K+P+R+D+W 

dobra 

 
bardzo dobra / 

celująca* 

 
celująca 

 
 
 

poziom K – konieczny 

poziom P – podstawowy 

poziom R – rozszerzający 

poziom D – dopełniający 

poziom W – wykraczający 
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Badana czynność uczniów 

Poziomy wymagań 

 
K 

 
P 

 
R 

 
D 

 
W 

I. Walka o odzyskanie niepodległości 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiadomości 

- wie, że „Mazurek Dąbrowskiego” jest jednym z polskich symboli 

narodowych 

 

+ 
    

- wymienia wydarzenia z historii Polski, do których nawiązuje tekst 

„Mazurka Dąbrowskiego” 

  

+ 
   

- wyjaśnia znaczenie terminów: rewolucja, emigracja  +    

- rozumie, w jakim celu powstały Legiony Polskie   +   

- tłumaczy, kim był Józef Wybicki   +   

- wie, czym była rewolucja francuska    +  

- prezentuje postać Napoleona Bonapartego    +  

- podaje datę powstania Księstwa Warszawskiego    +  

- wie, jak zmieniały się granice Księstwa Warszawskiego    +  

- wyjaśnia, dlaczego Księstwo Warszawskie przestało istnieć    +  

- opowiada o zasługach księcia Józefa Poniatowskiego     + 

- omawia teorie na temat przyczyny śmierci Napoleona Bonapartego     + 

- podaje datę wybuchu powstania listopadowego +     

- wyjaśnia znaczenie terminów: represje, konfiskata  +    

- zna najważniejsze wydarzenia z okresu wojny polsko-rosyjskiej w 1831 

roku 

   

+ 
  

- wie, że podczas powstania listopadowego sejm podjął uchwałę    +  
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 o barwach narodowych      

- tłumaczy, jakie decyzje dotyczące ziem polskich podjęto na kongresie 

wiedeńskim 

    

+ 
 

- wymienia miejsca najważniejszych bitew stoczonych podczas powstania 

listopadowego 

    

+ 
 

- tłumaczy, dlaczego Dzień Podchorążego przypada 29 listopada     + 

- podaje imiona i nazwiska wybitnych Polaków, którzy wyemigrowali po 

klęsce powstania listopadowego oraz w czasach późniejszych 

  

+ 
   

- wie, czym była Wielka Emigracja  +    

- wymienia wybitnych Polaków żyjących współcześnie na emigracji   +   

- wyjaśnia znaczenie terminów: romantyzm, emisariusz    +  

- wie, co wydarzyło się w Europie w 1848 roku    +  

- podaje datę wybuchu powstania styczniowego i określa czas trwania 

tego zrywu 

 

+ 
    

- przedstawia cele, jakie przyświecały powstańcom listopadowym i 

styczniowym 

 

+ 
    

- tłumaczy, na czym polegała walka partyzancka  +    

- podaje przykłady represji zastosowanych wobec Polaków po klęsce 

powstań narodowych 

  

+ 
   

- wyjaśnia znaczenie terminów: manifestacja, branka, katorga   +   

- wymienia przyczyny manifestacji patriotycznych Polaków w 1861 roku   +   

- wie, kim był Romuald Traugutt   +   

Umiejętności - zaznacza na osi czasu daty: 1795, 1797, 1807 +     
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 - tłumaczy na podstawie tekstu źródłowego, na czym polegała rola gen. 

Jana Henryka Dąbrowskiego w tworzeniu Legionów Polskich 

    

+ 
 

- interpretuje tekst „Mazurka Dąbrowskiego”    +  

- ocenia, jakie znaczenie dla dążeń niepodległościowych Polaków miała 

klęska Napoleona w wojnie z państwami zaborczymi 

    

+ 
 

- wymienia elementy narodowe w umundurowaniu polskich legionistów     + 

- zaznacza na osi czasu okresy trwania powstań: listopadowego i 

styczniowego 

 

+ 
    

- wskazuje na mapie miejsca ważniejszych bitew stoczonych w trakcie 

powstania listopadowego i styczniowego 

  

+ 
   

- wymienia przyczyny i skutki powstania listopadowego  +    

- określa, dlaczego powstanie listopadowe zakończyło się klęską   +   

- opowiada o represjach stosowanych wobec Polaków przez władze 

carskie po upadku powstań narodowych 

   

+ 
  

- ocenia, czy decyzja o zorganizowaniu powstania listopadowego była 

słuszna 

     

+ 

- omawia na podstawie zebranych informacji zasługi Fryderyka Chopina, 

Adama Mickiewicza i Heleny Modrzejewskiej dla kultury polskiej 

  

+ 
   

- rozpoznaje najważniejsze cechy utworów romantycznych     + 

- charakteryzuje sposób walki w czasie powstania styczniowego   +   

- wyjaśnia sens tekstu pieśni „Boże, coś Polskę”    +  

- opowiada o funkcjonowaniu państwa podziemnego w okresie powstania 

styczniowego 

    

+ 
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 - wskazuje na mapie obszary, na których podczas powstania styczniowego 

toczyły się walki partyzanckie 

    

+ 
 

- porównuje powstanie listopadowe ze styczniowym     + 

II. Pod zaborami K P R D W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiadomości 

- wyjaśnia znaczenie terminów: rusyfikacja, germanizacja +     

- omawia zasługi Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Stanisława 

Wyspiańskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki oraz Heleny 

Modrzejewskiej dla rozwoju polskiej kultury 

 
+ 

    

- zna przyczyny wybuchu strajku polskich dzieci we Wrześni  +    

- tłumaczy, czym były rugi pruskie   +   

- wie, jaką rolę odegrał Michał Drzymała w walce z germanizacją   +   

- wymienia sposoby walki Polaków z germanizacją i rusyfikacją    +  

- wyjaśnia znaczenie terminów: rewolucja przemysłowa, fabryka, 

manufaktura, maszyna parowa, kolej żelazna, statek parowy, silnik 

elektryczny, telegraf 

  
+ 

   

- opisuje warunki pracy w XIX-wiecznej fabryce   +   

- podaje przyczyny emigracji zarobkowej Polaków w XIX wieku   +   

- wie, w jaki sposób XIX-wieczni robotnicy walczyli o swoje prawa   +   

- zna zasługi Hipolita Cegielskiego dla rozwoju gospodarczego ziem 

polskich w XIX wieku 

    

+ 
 

- wymienia dokonania Marii Skłodowskiej-Curie  +    

- omawia zasługi Ignacego Łukasiewicza dla rozwoju polskiego przemysłu 

naftowego 

   

+ 
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 - podaje daty: otwarcia pierwszej linii kolejowej, skonstruowania telefonu 

przez Aleksandra Grahama Bella, wynalezienia żarówki przez Tomasza 

Edisona 

    

+ 

 

- wymienia odkrycia dokonane przez Ludwika Pasteura i Wilhelma 

Roentgena 

    

+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umiejętności 

- zaznacza na osi czasu datę strajku polskich dzieci we Wrześni  +    

- opowiada na podstawie tekstu źródłowego o prześladowaniach polskich 

uczniów w zaborze rosyjskim 

  

+ 
   

- omawia na podstawie zebranych informacji rozwój polskiej kultury 

pod zaborami 

   

+ 
  

- wyjaśnia, na czym polega symboliczne znaczenie postawy Michała 

Drzymały oraz strajku dzieci we Wrześni 

   

+ 
  

- porównuje współczesne szkoły z tymi działającymi pod zaborami    +  

- charakteryzuje sytuację Polaków w poszczególnych zaborach     + 

- rozróżnia rzemieślnicze i fabryczne formy produkcji przemysłowej  +    

- pokazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione miasta na ziemiach 

polskich 

  

+ 
   

- wskazuje na mapie świata państwa, do których Polacy najczęściej 

emigrowali z przyczyn ekonomicznych 

  

+ 
   

- wymienia przyczyny i skutki zastosowania maszyny parowej w przemyśle 

i transporcie 

   

+ 
  

- omawia proces uprzemysłowienia w XIX wieku   +   

- rozróżnia emigrację polityczną i zarobkową   +   

- przedstawia znaczenie Łodzi we współczesnej Polsce     + 
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 - porównuje sposoby podróżowania w XIX i XXI wieku    +  

- charakteryzuje życie w mieście pod koniec XIX stulecia   +   

- ocenia, które spośród XIX-wiecznych wynalazków wywarły największy 

wpływ na życie mieszkańców miast 

    

+ 
 

- opowiada o życiu i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie     + 

III. Odrodzenie państwa polskiego K P R D W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiadomości 

- podaje daty wybuchu I wojny światowej i jej zakończenia +     

- wyjaśnia znaczenie terminów: państwa centralne, ententa, traktat 

wersalski, front 

   

+ 
  

- wie, kim byli bolszewicy   +   

- wymienia społeczne i gospodarcze skutki I wojny światowej    +  

- omawia zasługi postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę 

niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana 

Paderewskiego 

 
+ 

    

- wskazuje, które wydarzenie z historii Polski upamiętnia się podczas 

Narodowego Święta Niepodległości 

 

+ 
    

- podaje datę Bitwy Warszawskiej  +    

- wie, kogo nazywa się Orlętami Lwowskimi  +    

- wymienia czynniki, które zadecydowały o odzyskaniu niepodległości 

przez Polskę 

   

+ 
  

- wyjaśnia, w jakich okolicznościach Polacy odbudowywali swoje państwo 

po zakończeniu I wojny światowej 

   

+ 
  

- wymienia postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące sprawy   +   
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 polskiej      

- omawia proces kształtowania się granic II Rzeczypospolitej oraz 

wymienia wydarzenia, które zadecydowały o zasięgu terytorialnym Polski 

   

+ 
  

- wyjaśnia znaczenie terminów: plebiscyt, Wolne Miasto Gdańsk   +   

- tłumaczy, w jakim celu powołano Ligę Narodów     + 

- opowiada o działalności szpiegów na terytorium Wolnego Miasta 

Gdańska 

     

+ 

- zna oficjalną nazwę państwa polskiego w latach 1918–1939 +     

- wyjaśnia znaczenie terminów: parlament, partia, opozycja  +    

- tłumaczy, na czym polegał ustrój utrwalony w Polsce przez konstytucję z 

1921 roku 

   

+ 
  

- wskazuje na wielonarodowy charakter społeczeństwa II Rzeczypospolitej   +   

- wymienia mniejszości narodowe i religijne, które zamieszkiwały II 

Rzeczpospolitą 

   

+ 
  

- omawia trudności, z którymi zmagała się odrodzona Rzeczpospolita   +   

- wyjaśnia, jakie były zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego dla rozwoju 

polskiej gospodarki 

    

+ 
 

- tłumaczy, jakie znaczenie dla II Rzeczypospolitej miała budowa portu w 

Gdyni oraz utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego 

    

+ 
 

- wymienia najważniejsze kulturalne i sportowe osiągnięcia II 

Rzeczypospolitej 

    

+ 
 

- określa, jaką rolę we współczesnej Polsce odgrywa Gdynia     + 

 - zaznacza na osi czasu daty: 1914, 1918 +     
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Umiejętności 

- odnajduje na mapie państwa centralne oraz kraje należące do ententy   +   

- wskazuje na mapie Europy obszary, na których toczyły działania 

wojenne podczas I wojny światowej 

    

+ 
 

- rozpoznaje nowe rodzaje broni, które zastosowano w trakcie wojny 

1914–1918 

    

+ 
 

- określa przyczyny i skutki wydarzeń w Rosji w 1917 roku     + 

- porównuje sytuację we współczesnej Europie z sytuacją, która panowała 

na kontynencie europejskim na początku XX wieku 

     

+ 

- zaznacza na osi czasu datę 11 listopada 1918 roku +     

- odszukuje informacje o zasługach Józefa Piłsudskiego i Romana 

Dmowskiego dla państwa polskiego 

  

+ 
   

- porównuje koncepcje Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego 

dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę 

  

+ 
   

- opisuje na podstawie tekstu źródłowego nastroje Polaków w pierwszych 

dniach wolności 

   

+ 
  

- ocenia, jaki wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę miał 

wybuch konfliktu między państwami zaborczymi 

    

+ 
 

- zaznacza na osi czasu okresy trwania powstania wielkopolskiego i III 

powstania śląskiego oraz datę Bitwy Warszawskiej 

  

+ 
   

- omawia, jak kształtowały się granice Polski w latach 1918–1922, oraz 

wskazuje na mapie najważniejsze zmiany terytorialne 

   

+ 
  

- ocenia znaczenie zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej dla 

odrodzonej Rzeczypospolitej 

   

+ 
  

- wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej oraz wymienia jej +     
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 sąsiadów      

- zaznacza na osi czasu daty: uchwalenia konstytucji marcowej, wyboru 

Gabriela Narutowicza na prezydenta oraz zamachu majowego 

  

+ 
   

- określa na podstawie mapy, jakie obszary II Rzeczypospolitej 

zamieszkiwali przedstawiciele poszczególnych mniejszości narodowych i 

religijnych 

   
+ 

  

- wymienia przyczyny i skutki zamachu majowego    +  

- charakteryzuje warstwy społeczne II Rzeczypospolitej     + 

- opowiada o problemach i sukcesach gospodarczych II Rzeczypospolitej   +   

- wskazuje na mapie najważniejsze ośrodki przemysłowe w międzywojen- 

nej Polsce 

    

+ 
 

- omawia na podstawie zebranych informacji sytuację gospodarczą 

swojego regionu w okresie międzywojennym 

     

+ 

- prezentuje postać Józefa Piłsudskiego  +    

IV. Świat między wojnami K P R D W 

 
 
 
 
 
 

Wiadomości 

- wymienia najważniejsze zmiany terytorialne, jakie dokonały się w 

Europie po I wojnie światowej 

   

+ 
  

- prezentuje dokonania Charlesa Lindbergha, Aleksandra Fleminga oraz 

Alberta Einsteina 

     

+ 

- wyjaśnia znaczenie terminów: penicylina, jazz, film animowany     + 

- tłumaczy, jak rozwój nauki i techniki wpłynął na codzienne życie ludzi 

w okresie międzywojennym 

     

+ 

- rozwija skrót ZSRR +     
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 - omawia metody sprawowania władzy, które stosował Józef Stalin +     

- wyjaśnia znaczenie terminów: totalitaryzm, propaganda, łagier  +    

- wie, kim był Adolf Hitler i jakie były jego poglądy +     

- tłumaczy znaczenie terminów: nazizm, rasizm, obóz koncentracyjny, 

Hitlerjugend, ograniczenie praw obywatelskich, III Rzesza 

   

+ 
  

- rozumie, dlaczego nazistom udało się zdobyć władzę w Niemczech   +   

- wyjaśnia, w jaki sposób Adolf Hitler umacniał swoją władzę   +   

- wie, dlaczego we współczesnym świecie walczy się z rasizmem   +   

- omawia metody kształtowania „nowego człowieka”, które 

wykorzystywano w Związku Radzieckim i w nazistowskich Niemczech 

    

+ 
 

- wymienia żądania wysuwane przez Hitlera wobec Polski pod koniec 

1938 roku 

  

+ 
   

- podaje datę zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow i tłumaczy, czego 

dotyczył ten dokument 

  

+ 
   

- wyjaśnia, w jaki sposób Hitler łamał postanowienia traktatu 

wersalskiego 

   

+ 
  

- rozumie, jakie zagrożenie dla Rzeczypospolitej wynikało z zawarcia przez 

Niemcy i ZSRR paktu Ribbentrop-Mołotow 

   

+ 
  

- tłumaczy, kim był Józef Beck    +  

- wyjaśnia, dlaczego współcześnie funkcjonują organizacje 

międzynarodowe strzegące pokoju 

     

+ 

 
Umiejętności 

- zaznacza na osi czasu datę podpisania traktatu wersalskiego +     

- wskazuje na mapie miejsce podpisania traktatu wersalskiego oraz   +   
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 państwa, które powstały w Europie po I wojnie światowej      

- ocenia znaczenie odkrycia dokonanego przez Aleksandra Fleminga dla 

rozwoju medycyny 

     

+ 

- tworzy historyjkę obrazkową przedstawiającą jeden dzień z życia 

człowieka w epoce międzywojennej 

     

+ 

- zaznacza na osi czasu daty: 1922, 1932 +     

- ocenia sposób sprawowania władzy przez Józefa Stalina   +   

- opisuje na podstawie tekstu źródłowego warunki panujące w łagrach   +   

- przedstawia Koreę Północną jako przykład współczesnego państwa 

totalitarnego 

    

+ 
 

- porównuje sposób sprawowania władzy w państwie totalitarnym 

z rządami w kraju demokratycznym 

     

+ 

- omawia na podstawie tekstu źródłowego, w jaki sposób prześladowano 

Żydów w nazistowskich Niemczech 

  

+ 
   

- uzasadnia konieczność walki z rasizmem we współczesnym świecie   +   

- zaznacza na osi czasu datę 23 sierpnia 1939 roku +     

- wskazuje na mapie państwa, które w okresie międzywojennym padły 

ofiarą zaborczej polityki nazistowskich Niemiec 

   

+ 
  

- tłumaczy na podstawie tekstu źródłowego, jakie było stanowisko Polski 

wobec żądań, które wysunął Hitler w 1939 roku 

   

+ 
  

- umieszcza na osi czasu daty przyłączenia Austrii do III Rzeszy oraz 

rozbioru Czechosłowacji 

    

+ 
 

- ocenia stanowisko polskich władz wobec żądań hitlerowskich Niemiec    +  
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 - wyjaśnia, dlaczego pakt Ribbentrop-Mołotow jest nazywany IV 

rozbiorem Polski 

     

+ 

- opowiada o życiu i dokonaniach Aleksandra Fleminga     + 

V. II wojna światowa K P R D W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiadomości 

- podaje daty wybuchu II wojny światowej oraz ataku ZSRR na Polskę +     

- wymienia ważne wydarzenia, które rozegrały się podczas kampanii 

wrześniowej: obronę półwyspu Westerplatte, obronę Poczty Polskiej w 

Gdańsku, bitwę nad Bzurą 

  
+ 

   

- wyjaśnia znaczenie terminów: kampania wrześniowa, wojna totalna, 

internowanie, Korpus Ochrony Pogranicza 

  

+ 
   

- wie, kim byli: Władysław Raczkiewicz, gen. Władysław Sikorski, gen. 

Franciszek Kleeberg, mjr Henryk Dobrzański „Hubal”, Stefan Starzyński 

   

+ 
  

- tłumaczy, w jaki sposób współcześnie upamiętnia się bohaterstwo 

polskich żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej 

    

+ 
 

- podaje daty ataku III Rzeszy na ZSRR oraz agresji Japonii na Stany 

Zjednoczone 

   

+ 
  

- wyjaśnia znaczenie terminów: inwazja, państwa osi, alianci, koalicja 

antyhitlerowska, Pearl Harbor 

   

+ 
  

- wymienia najważniejsze działania wojenne prowadzone w Europie w 

latach 1940–1942 

    

+ 
 

- opowiada o działaniach wojennych prowadzonych na Dalekim 

Wschodzie 

     

+ 

- tłumaczy, jakie znaczenie dla współczesnych Amerykanów ma Pearl 

Harbor 

     

+ 
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 - podaje miejsca i daty najważniejszych bitew II wojny światowej, w 

których brały udział polskie formacje wojskowe 

  

+ 
   

- wyjaśnia, kim byli: gen. Stanisław Sosabowski, gen. Władysław Anders, 

gen. Stanisław Maczek, gen. Zygmunt Berling 

   

+ 
  

- podaje dokładną datę zakończenia II wojny światowej w Europie   +   

- wie, co wydarzyło się w 1945 roku w Hiroszimie i Nagasaki     + 

- określa, kiedy zakończyła się II wojna światowa na Dalekim Wschodzie     + 

- wyjaśnia znaczenie terminów: Polskie Państwo Podziemne, Armia 

Krajowa, powstanie warszawskie, sabotaż, mały sabotaż 

 

+ 
    

- rozwija skrót AK +     

- opisuje sytuację Polaków na terenach okupowanych przez III Rzeszę i 

ZSRR z użyciem terminów: okupacja, łapanka, getto, robotnicy 

przymusowi 

  
+ 

   

- tłumaczy, czym była zbrodnia wołyńska  +    

- podaje datę wybuchu powstania warszawskiego  +    

- wyjaśnia, co wydarzyło się w Katyniu  +    

- rozumie, dlaczego powstało Muzeum Powstania Warszawskiego    +  

- opisuje warunki panujące w gettach w czasie II wojny światowej  +    

- wyjaśnia znaczenie terminów: Holokaust, obóz zagłady, Auschwitz- 

Birkenau 

  

+ 
   

- podaje datę wybuchu powstania w getcie warszawskim   +   

- wie, kim był Janusz Korczak   +   

- wyjaśnia, na czym polegała działalność „Żegoty”   +   
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 - omawia zasługi Ireny Sendlerowej   +   

- tłumaczy, w jaki sposób upamiętnia się osoby, które pomagały Żydom w 

czasie II wojny światowej 

    

+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umiejętności 

- umieszcza na osi czasu daty: 1 września 1939 roku, 17 września 1939 

roku 

 

+ 
    

- wskazuje na mapie państwa, które dokonały agresji na Polskę we 

wrześniu 1939 roku 

 

+ 
    

- zaznacza na mapie linię podziału ziem polskich między Niemcy a ZSRR  +    

- wymienia przyczyny i skutki klęski Polski w kampanii wrześniowej 

w 1939 roku 

  

+ 
   

- opowiada o przebiegu kampanii wrześniowej   +   

- opisuje na podstawie tekstu źródłowego przygotowania Polaków do 

obrony Grodna przed atakiem Armii Czerwonej 

   

+ 
  

- ocenia postawę polskich żołnierzy i cywilów w pierwszych tygodniach 

wojny 

    

+ 
 

- zdobywa informacje o losach swoich przodków w 1939 roku     + 

- tworzy mapę myśli dotyczącą kampanii wrześniowej     + 

- wskazuje na mapie państwa, które padły ofiarą niemieckiej agresji po 

1939 roku, oraz kraje będące sojusznikami III Rzeszy 

   

+ 
  

- ocenia, jakie znaczenie dla przebiegu II wojny światowej miało 

przyłączenie się Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego do walki 

po stronie aliantów 

    

+ 

 

- zaznacza na osi czasu daty: ataku III Rzeszy na ZSRR, bitwy pod 

Kurskiem, inwazji na Normandię, kapitulacji Niemiec i Japonii 

    

+ 
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 - wskazuje na mapie państwa zajęte przez Armię Czerwoną w latach 1944–

1945 

   

+ 
  

- omawia udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej   +   

- opowiada, w jaki sposób współcześnie upamiętnia się polskich żołnierzy, 

którzy walczyli podczas II wojny światowej 

    

+ 
 

- gromadzi informacje dotyczące 2. Korpusu Polskiego     + 

- ocenia, czy decyzja Amerykanów o użyciu broni atomowej była słuszna     + 

- przedstawia historię niedźwiedzia Wojtka     + 

- zaznacza na osi czasu datę wybuchu powstania warszawskiego +     

- tłumaczy, w jaki sposób społeczeństwo polskie walczyło z okupantami  +    

- przedstawia przyczyny i skutki wybuchu powstania warszawskiego  +    

- wskazuje na mapie największe getta, hitlerowskie obozy koncentracyjne 

oraz miejsca na Wschodzie, w których zamordowano polskich oficerów 

  

+ 
   

- charakteryzuje metody walki, które stosowali Polacy w trakcie 

powstania warszawskiego 

   

+ 
  

- gromadzi informacje o sytuacji w swojej miejscowości w czasie II wojny 

światowej 

     

+ 

- opowiada na podstawie tekstu źródłowego, w jaki sposób ratowano 

żydowskie dzieci żyjące w gettach 

  

+ 
   

- wyjaśnia, w jaki sposób Polacy pomagali Żydom w czasie okupacji   +   

- ocenia postawy, jakie przyjmowali Polacy wobec losu Żydów w trakcie II 

wojny światowej 

    

+ 
 

- przedstawia sylwetkę Ireny Sendlerowej     + 
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VI. Polska Rzeczpospolita Ludowa K P R D W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiadomości 

- podaje daty utworzenia NATO i Układu Warszawskiego     + 

- wyjaśnia znaczenie terminów: Układ Warszawski, Organizacja Paktu 

Północnoatlantyckiego (NATO), mur berliński, wyścig zbrojeń 

     

+ 

- tłumaczy, czym była zimna wojna     + 

- wymienia współczesne cele NATO     + 

- omawia rolę, którą odgrywa Polska w Organizacji Paktu 

Północnoatlantyckiego 

     

+ 

- wie, co oznacza skrót PRL +     

- przedstawia okoliczności objęcia władzy w Polsce przez komunistów  +    

- opowiada, w jaki sposób polskie społeczeństwo uczestniczyło w 

powojennej odbudowie kraju 

  

+ 
   

- rozwija skróty: PZPR, UB, MO  +    

- tłumaczy, jakie były skutki przesiedleń ludności w Polsce po zakończeniu 

II wojny światowej 

   

+ 
  

- podaje datę uchwalenia konstytucji PRL   +   

- wskazuje wady i zalety życia w Polsce czasów komunistycznych +     

- wyjaśnia, dlaczego rządy panujące w PRL określa się jako dyktaturę partii 

komunistycznej 

  

+ 
   

- wymienia charakterystyczne cechy gospodarki PRL  +    

- wyjaśnia znaczenie terminu cenzura  +    

- tłumaczy, dlaczego w historii Polski lata 1944–1956 są określane jako 

„czasy stalinowskie” 

   

+ 
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 - rozumie termin opozycja demokratyczna +     

- omawia rolę, jaką odegrał Kościół katolicki w okresie PRL  +    

- podaje datę wyboru Karola Wojtyły na papieża  +    

- wyjaśnia, dlaczego bojowników podziemia niepodległościowego określa 

się jako Żołnierzy Wyklętych 

   

+ 
  

- podaje daty najważniejszych protestów Polaków przeciw władzy 

komunistycznej w latach 1956, 1970, 1976 i 1980 

   

+ 
  

- wymienia zasługi kardynała Stefana Wyszyńskiego   +   

- przedstawia formy oporu Polaków przeciwko komunistycznej władzy    +  

- prezentuje zasługi Lecha Wałęsy i księdza Jerzego Popiełuszki dla 

odzyskania przez Polskę suwerenności 

  

+ 
   

- podaje datę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku  +    

- wyjaśnia znaczenie terminów: strajk, stan wojenny  +    

- rozwija skrót SB   +   

- opisuje warunki życia Polaków w czasie stanu wojennego   +   

- omawia działania opozycji demokratycznej z użyciem określenia walka 

bez przemocy 

   

+ 
  

- wymienia postacie i organizacje, które działają współcześnie w obronie 

praw człowieka 

     

+ 

 
 
 

Umiejętności 

- wskazuje na mapie państwa europejskie, które w okresie zimnej wojny 

należały do NATO oraz do Układu Warszawskiego 

   

+ 
  

- wyjaśnia na podstawie tekstu źródłowego, czym była żelazna kurtyna    +  

- zaznacza na osi czasu daty: utworzenia NATO, powstania Układu     + 
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 Warszawskiego oraz budowy muru berlińskiego      

- tłumaczy, na czym polegała rywalizacja ZSRR i Stanów Zjednoczonych 

w okresie zimnej wojny 

     

+ 

- porównuje mapę współczesnej Europy z mapą kontynentu 

europejskiego po 1945 roku 

     

+ 

- wskazuje na mapie granice Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wymienia 

jej sąsiadów 

 

+ 
    

- porównuje granice II Rzeczypospolitej z granicami PRL  +    

- umieszcza na osi czasu daty powstania PZPR oraz uchwalenia konstytucji 

PRL 

   

+ 
  

- na podstawie tekstu źródłowego wymienia metody, które pozwoliły 

komunistom odnieść zwycięstwo wyborcze w 1947 roku 

    

+ 
 

- wyjaśnia, z jakimi trudnościami zmagano się podczas odbudowy 

Warszawy po 1945 roku 

     

+ 

- opowiada o społeczeństwie PRL z użyciem terminów: likwidacja 

analfabetyzmu, awans społeczny, cenzura, ukryte bezrobocie, łamanie 

praw obywatelskich, propaganda sukcesu 

   
+ 

  

- opisuje życie codzienne mieszkańców PRL na podstawie relacji osób 

starszych 

     

+ 

- wskazuje różnice między PRL a współczesną Polską ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków życia codziennego 

     

+ 

- zaznacza na osi czasu daty protestów społecznych w PRL oraz datę 

wyboru Karola Wojtyły na papieża 

   
+ 

  

- porównuje, czym różnią się współczesne strajki od demonstracji z    +  
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 czasów PRL      

- ocenia, jakie znaczenie dla polskiego społeczeństwo stanowił wybór 

kardynała Karola Wojtyły na papieża 

     

+ 

- na podstawie zebranych informacji przedstawia sylwetkę wybranego 

żołnierza podziemia niepodległościowego 

     

+ 

- omawia przyczyny i skutki powstania NSZZ „Solidarność”  +    

- tłumaczy, za jaką działalność jest przyznawana Pokojowa Nagroda 

Nobla, oraz wyjaśnia, dlaczego Lech Wałęsa otrzymał to wyróżnienie 

   

+ 
  

- charakteryzuje na podstawie tekstu źródłowego politykę władz 

komunistycznych wobec opozycji demokratycznej w Polsce 

   

+ 
  

- opowiada o działalności papieża Jana Pawła II     + 

- wymienia przyczyny strajków w 1980 roku    +  

- wyjaśnia, na czym polegały prześladowania opozycji demokratycznej w 

czasach komunistycznych 

    

+ 
 

- na podstawie zebranych informacji przygotowuje prezentację dotyczącą 

księdza Jerzego Popiełuszki 

     

+ 

- proponuje zmiany, jakie należy wprowadzić w szkole w celu poprawy 

warunków nauki 

     

+ 

VII. Współczesna Polska K P R D W 

 
 
 

Wiadomości 

- określa, od kiedy państwo polskie jest nazywane III Rzeczpospolitą +     

- wymienia najważniejsze postanowienia Okrągłego Stołu  +    

- omawia rolę, jaką odegrał Tadeusz Mazowiecki w okresie przemian 

w 1989 roku 

  

+ 
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 - wyjaśnia, co oznacza termin wolne wybory  +    

- podaje nazwisko pierwszego prezydenta Polski wybranego w wyborach 

powszechnych 

   

+ 
  

- przedstawia najważniejsze wydarzenia, jakie rozegrały się w Europie z 

latach 1989–1992: upadek muru berlińskiego, zjednoczenie Niemiec, 

rozpad ZSRR i rozpad Jugosławii 

    
+ 

 

- rozumie, że wraz z upadkiem ZSRR zakończyła się zimna wojna    +  

- wymienia zmiany, które dokonały się w polskim szkolnictwie na skutek 

przeobrażeń politycznych po 1989 roku 

    

+ 
 

- tłumaczy, czym był „Jarmark Europa”     + 

- podaje oficjalną nazwę państwa polskiego +     

- określa w przybliżeniu powierzchnię Polski oraz omawia podział 

administracyjny kraju 

  

+ 
   

- zna datę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  +    

- tłumaczy, w jakich dziedzinach życia przejawia się demokratyczny 

charakter państwa polskiego 

  

+ 
   

- wymienia najważniejsze organy władzy państwowej w Polsce: 

prezydenta RP, premiera i Radę Ministrów, Sejm i Senat, sądy 

  

+ 
   

- wyjaśnia znaczenie terminów: konstytucja, wolne media, wolność słowa, 

opinia publiczna 

   

+ 
  

- omawia zadania poszczególnych organów władzy państwowej oraz 

władz samorządowych 

   

+ 
  

- wskazuje, w jaki sposób uczniowie mogą wpływać na organizację życia 

szkoły 

   

+ 
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 - wymienia prezydentów III Rzeczypospolitej    +  

- tłumaczy, dlaczego sądy w Polsce są niezależne od pozostałych organów 

władzy 

    

+ 
 

- podaje przykłady konkretnych działań podejmowanych przez samorząd 

w miejscu swojego zamieszkania 

     

+ 

- określa rodzinę jako podstawową grupę społeczną +     

- wymienia uczniowskie prawa i obowiązki +     

- wyjaśnia znaczenie terminu prawa człowieka  +    

- rozumie, w jakim celu powołano urzędy Rzecznika Praw Obywatelskich 

i Rzecznika Praw Dziecka 

  

+ 
   

- podaje przykłady instytucji, do których można się zwrócić w przypadku 

łamania praw dziecka 

   

+ 
  

- rozwija skrót ONZ i określa, czym zajmuje się Organizacja Narodów 

Zjednoczonych 

    

+ 
 

- wie, za jakie zasługi przyznaje się Order Uśmiechu    +  

- wymienia przykłady działań mających na celu ochronę praw człowieka 

na świecie 

     

+ 

- wskazuje pracę jako jedną z podstawowych form działalności człowieka +     

- podaje przykłady grup społecznych  +    

- wyjaśnia znaczenie terminów: gospodarka wolnorynkowa, 

prywatyzacja, bezrobocie 

   

+ 
  

- rozumie, że funkcjonowanie społeczeństwa możliwe jest dzięki 

odpowiedniemu podziałowi pracy 

   

+ 
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 - wie, czym są kwalifikacje zawodowe   +   

- wymienia skutki emigracji zarobkowej Polaków   +   

- tłumaczy, dlaczego wciąż powstają nowe zawody, a niektóre zajęcia są 

coraz rzadziej wykonywane 

    

+ 
 

- wyjaśnia znaczenie terminu Unia Europejska +     

- podaje daty powstania Unii Europejskiej oraz wstąpienia Polski 

do tej organizacji 

  

+ 
   

- tłumaczy, co oznaczają terminy: integracja europejska, europejska 

solidarność 

  

+ 
   

- przedstawia rolę, jaką w procesie integracji europejskiej odegrał Robert 

Schuman 

   

+ 
  

- określa, ile państw należy do Unii Europejskiej   +   

- omawia działania podejmowane przez państwa członkowskie UE w celu 

integracji gospodarczej, rozwoju regionalnego i ochrony środowiska 

   

+ 
  

- wyjaśnia, czym była Europejska Wspólnota Gospodarcza, oraz podaje, 

w którym roku powstała ta organizacja 

    

+ 
 

- wymienia władców, którzy podejmowali w średniowieczu próby 

zjednoczenia Europy 

     

+ 

- przedstawia najważniejsze wydarzenia w procesie integracji Polski z UE   +   

- podaje przykłady argumentów, które wysuwali zwolennicy i przeciwnicy 

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

    

+ 
 

- określa, jakie znaczenie dla Polaków miało przystąpienie 

Rzeczypospolitej do strefy Schengen 

    

+ 
 

- tłumaczy, w jaki sposób Polska wykorzystuje fundusze unijne     + 
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Umiejętności 

- zaznacza na osi czasu daty: 4 czerwca 1989 roku, 1990 rok, 2 kwietnia 

1997 roku 

 

+ 
    

- ocenia znaczenie wyborów z 4 czerwca 1989 roku w procesie przemian 

demokratycznych w Polsce 

  

+ 
   

- wskazuje na mapie państwa europejskie, które powstały lub odrodziły 

się po upadku komunizmu 

  

+ 
   

- przedstawia przyczyny i skutki obrad Okrągłego Stołu   +   

- opowiada, jak doszło do powstania „Jarmarku Europa”     + 

- odnajduje na mapie państwa sąsiadujące z Polską oraz województwo, 

w którym mieszka 

 

+ 
    

- wskazuje fragmenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które 

świadczą o demokratycznym charakterze państwa polskiego 

   

+ 
  

- omawia na podstawie schematu procedurę powoływania władz 

samorządowych w Polsce 

    

+ 
 

- wymienia problemy miejscowości lub gminy, które są najistotniejsze z 

punktu widzenia mieszkańców 

     

+ 

- wyjaśnia, na czym polegają prawa i obowiązki obywateli RP   +   

- tłumaczy, jakie są zadania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika 

Praw Dziecka 

   

+ 
  

- ocenia, jakie znaczenie miało uchwalenie Powszechnej deklaracji praw 

człowieka 

    

+ 
 

- określa znaczenie pracy w życiu człowieka  +    

- wyjaśnia, na czym polegały reformy gospodarcze w Polsce po upadku 

komunizmu 

   

+ 
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 - omawia role, jakie odgrywają poszczególne grupy społeczne we 

współczesnym społeczeństwie 

    

+ 
 

- wymienia na podstawie informacji uzyskanych z różnych źródeł (np. 

w trakcie rozmów z osobami starszymi) najistotniejsze problemy 

współczesnej Polski 

    
+ 

 

- ocenia przemiany gospodarcze po 1989 roku     + 

- na podstawie infografiki określa, jakie kwalifikacje są potrzebne 

do wykonywania różnych zawodów 

     

+ 

- rozpoznaje symbole Unii Europejskiej: flagę i hymn („Odę do radości”) +     

- zaznacza na osi czasu datę powstania Unii Europejskiej  +    

- tłumaczy, na czym polega polityka otwartych granic w Unii Europejskiej   +   

- opowiada o początkach integracji europejskiej    +  

- omawia na podstawie mapy etapy poszerzania wspólnoty europejskiej o 

kolejne państwa 

    

+ 
 

- umieszcza na osi czasu datę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej +     

- przedstawia przyczyny i skutki wstąpienia Polski do UE  +    

- opisuje zmiany, jakie dokonały się w Polsce po przyjęciu do Unii 

Europejskiej 

   

+ 
  

- wymienia korzyści oraz obowiązki i ograniczenia wynikające z 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

   

+ 
  

- ocenia, jak przynależność Polski do UE może wpłynąć na życie młodych 

ludzi 

    

+ 
 

- prezentuje sylwetkę Roberta Schumana     + 
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VIII. Problemy ludzkości K P R D W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiadomości 

- wymienia nowoczesne środki transportu +     

- tłumaczy, co oznacza powiedzenie „świat stał się mniejszy”, oraz 

wskazuje przyczyny określanego w ten sposób zjawiska 

  

+ 
   

- wyjaśnia znaczenie terminów: podbój kosmosu, lądowanie człowieka na 

Księżycu, wahadłowiec, sztuczny satelita, nawigacja GPS 

  

+ 
   

- podaje daty najważniejszych wydarzeń związanych z podbojem kosmosu   +   

- wie, kim był Jurij Gagarin   +   

- określa, w jaki sposób katastrofy ekologiczne wpływają 

na zanieczyszczenie środowiska naturalnego 

   

+ 
  

- omawia działania, które są podejmowane w celu ograniczenia 

zanieczyszczenia środowiska 

    

+ 
 

- wymienia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z mediów 

elektronicznych 

 

+ 
    

- wyjaśnia znaczenie terminów: komputer osobisty, internet, portale 

społecznościowe 

  

+ 
   

- podaje zasady, których powinni przestrzegać użytkownicy internetu  +    

- rozumie, czym jest kultura masowa   +   

- tłumaczy, dlaczego współczesny świat określa się jako „globalną wioskę”   +   

- omawia podstawowe problemy krajów Trzeciego Świata +     

- podaje przykłady działań podejmowanych przez organizacje 

międzynarodowe w celu pomocy najbiedniejszym krajom 

  

+ 
   

- dostrzega różnice dzielące współczesny świat na bogatą Północ i biedne   +   
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 Południe      

- wymienia nazwy organizacji, które niosą pomoc mieszkańcom krajów 

Trzeciego Świata lub działają w obronie praw człowieka 

   

+ 
  

- podaje przykłady problemów, z którymi borykają się dzieci mieszkające 

w państwach biednego Południa 

   

+ 
  

- wyjaśnia znaczenie terminu wojna lokalna  +    

- opowiada o tym, co wydarzyło się w Nowym Jorku 11 września 2001 

roku 

   

+ 
  

- tłumaczy, jakie działania są podejmowane w celu zapobiegania 

konfliktom na świecie 

   

+ 
  

- wskazuje na zagrożenia, jakie dla międzynarodowego pokoju stwarza 

terroryzm 

    

+ 
 

- wymienia przyczyny konfliktu palestyńsko-izraelskiego     + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umiejętności 

- zaznacza na osi czasu daty związane z podbojem kosmosu: lata 1961 i 

1969 

 

+ 
    

- omawia na podstawie infografiki pozytywne i negatywne skutki postępu 

technicznego we współczesnym świecie 

  

+ 
   

- na podstawie tekstu źródłowego wymienia skutki niszczenia środowiska 

naturalnego 

  

+ 
   

- ocenia wpływ człowieka na środowisko naturalne   +   

- opowiada, jak wyobraża sobie postęp w technice w najbliższych latach     + 

- na podstawie artykułu wymienia argumenty wysuwane przez osoby 

twierdzące, że Amerykanie w 1969 roku nie wylądowali na Księżycu, oraz 

przez osoby, które są przekonane o powodzeniu misji Apolla 11, a 

     
+ 
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 następnie wyraża własną opinię na omawiany temat      

- tłumaczy, w jaki sposób wykorzystuje się nowoczesne technologie 

w szkołach 

  

+ 
   

- na podstawie tekstu źródłowego podaje zasady bezpiecznego 

korzystania z internetu 

  

+ 
   

- określa wpływ kultury amerykańskiej na życie ludzi na całym świecie   +   

- na podstawie własnych obserwacji opisuje metody wykorzystywane 

przez media w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców 

    

+ 
 

- wskazuje na mapie świata obszary, na których odsetek ludzi cierpiących 

głód jest najwyższy, oraz tereny, na których jest on najniższy 

   

+ 
  

- wyjaśnia, z czego wynikają problemy państw biednego Południa    +  

- wskazuje formy pomocy udzielanej państwom biednego Południa, które 

uważa za najskuteczniejsze 

    

+ 
 

- na podstawie zebranych informacji opisuje dowolną akcję 

przeprowadzoną przez jedną z organizacji charytatywnych 

     

+ 

- zaznacza na osi czasu datę ataku terrorystycznego na USA z 11 września 

2001 roku 

 

+ 
    

- tłumaczy, dlaczego konflikty należy rozwiązywać drogą dialogu  +    

- wskazuje na mapie świata regiony, w których wybucha współcześnie 

najwięcej konfliktów zbrojnych 

   

+ 
  

- wyjaśnia na przykładach przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych   +   

- wskazuje problem współczesnego świata, który uważa za najważniejszy, 

a następnie proponuje sposób jego rozwiązania 

     

+ 

- na podstawie zebranych informacji omawia wybrany współczesny     + 
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 konflikt zbrojny      

- tłumaczy, jaki wkład w rozwój nowoczesnych technologii wniósł Steve 

Jobs 

     

+ 

 

 

* Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest warunkiem 

koniecznym do wystawienia uczniowi oceny celującej. Nauczyciel określa, które wymagania 

wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi 

o ocenie celującej. 

 

 

 

 
 

Kryteria ocen z matematyki – klasa VI 

Liczby naturalne i ułamki 

Ocena dopuszczająca, uczeń: 

• posługuje się algorytmem czterech działań pisemnych, 

• posługuje się algorytmem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,100, 

1000, 

• ustala kolejność wykonywania działań, 

• wie, na czym polega skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych, 

• posługuje się pojęciem ułamka nieskracalnego, 

• posługuje się pojęciem ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych i części całości, 

• posługuje się algorytmem zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy 

i odwrotnie, 

• posługuje się algorytmami czterech działań na ułamkach zwykłych, 

• posługuje się pojęciem potęgi, 

• oblicza kwadrat i sześcian liczby naturalnej, ułamka dziesiętnego, 

• skraca i rozszerza ułamki zwykłe przez daną liczbę, 

• stosuje zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania 

lub skracania ułamka, 

• potrafi zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły i odwrotnie, 
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• dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe, 

• zaznacza i odczytuje na osi liczbowej liczbę naturalną, ułamek dziesiętny, 

• uzupełnia brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych, 

• pamięciowo i pisemnie wykonuje każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych 

i liczbach naturalnych, 

• zna pojęcie procentu i algorytm zamiany ułamków na procenty, 

• rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym, 

• zna pojęcie diagramu procentowego, 

• umie określić w procentach, jaką część figury zacieniowano, 

• rozumie pojęcie procentu liczby jako jej części. 

Ocena dostateczna, uczeń: 

• rozumie zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia 

licznika przez mianownik, 

• podaje pojęcie rozwinięcia dziesiętnego skończonego i nieskończonego okresowego 

ułamka, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i 

ułamkach dziesiętnych, 

• zaznacza i odczytuje ułamek na osi liczbowej, 

• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach 

naturalnych i ułamkach dziesiętnych, 

• tworzy wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i oblicza wartości tych 

wyrażeń, 

• wskazuje związek potęgi z iloczynem, 

• zapisuje liczbę w postaci potęgi, 

• oblicza ułamek z liczby, 

• rozumie równoważność wyrażania części liczby ułamkiem lub procentem, 

• umie zamienić ułamek na procent i procent na ułamek, 

• rozumie potrzebę stosowania różnych diagramów, 

• oblicza liczbę większą lub mniejszą o dany procent. 

 

Ocena dobra, uczeń: 

• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi, 
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• rozwiązuje zadanie tekstowe z potęgami, 

• potęguje ułamki zwykłe, 

• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego cztery działania oraz 

potęgowanie ułamków zwykłych, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych, 

• porównuje ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym, 

• wykonuje działania na liczbach wymiernych dodatnich, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych, 

• określa kolejną cyfrę rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego na 

podstawie skróconego zapisu, 

• porównuje dwie liczby, z których jedna jest zapisana w postaci procentu, 

• przedstawia dane w postaci diagramu słupkowego, 

• oblicza procent liczby naturalnej, 

• rozwiązuje zadania tekstowe związane z podwyżkami i obniżkami o dany procent. 

Ocena bardzo dobra, uczeń: 

• tworzy wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i oblicza wartości tych 

wyrażeń, 

• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach 

naturalnych i ułamkach dziesiętnych, 

• określa ostatnią cyfrę potęgi, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe z potęgami, 

• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego cztery działania oraz 

potęgowanie ułamków zwykłych, 

• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach 

wymiernych dodatnich, 

• podaje rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, 

• porównuje rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe liczb podanych w 

skróconym zapisie, 

• podaje warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny 

skończony, 

• rozwiązuje zadania tekstowe związane z procentami, 
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• określa, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, 

• wykorzystuje dane z diagramów do obliczania procentu liczby, 

• porównuje dane z dwóch diagramów i odpowiada na pytania dotyczące znalezionych 

danych. 

Ocena celująca, uczeń: 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach 

naturalnych i ułamkach dziesiętnych, 

• zapisuje daną liczbę używając tylko jednej, określonej cyfry, czterech działań i 

potęgowania, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach 

zwykłych, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych, 

• określa rodzaj rozwinięcia dziesiętnego ułamka, 

• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z określeniem, jakim procentem 

jednej liczby jest druga. 

 

Liczby na co dzień 

Ocena dopuszczająca, uczeń: 

• wskazuje jednostki czasu, 

• podaje przykładowe lata przestępne, 

• oblicza upływ czasu między wydarzeniami, 

• porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej, 

• stosuje jednostki długości, 

• stosuje jednostki masy, 

• wskazuje możliwość i potrzebę stosowania różnorodnych jednostek długości i masy, 

• podaje pojęcie skali i planu, 

• odczytuje dane z mapy lub planu, 

• wskazuje funkcje podstawowych klawiszy kalkulatora, 

• sprawdza, czy kalkulator zachowuje kolejność działań, 

• podaje znaczenie podstawowych symboli występujących w instrukcjach i opisach oraz 

odczytuje dane z map, planów, schematów, innych rysunków, 
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• podaje znaczenie pojęć prędkość, droga, czas w ruchu jednostajnym. 

Ocena dostateczna, uczeń: 

• stosuje zasady dotyczące lat przestępnych, 

• wskazuje konieczność wprowadzenia lat przestępnych, 

• zamienia jednostki czasu, 

• wykonuje obliczenia dotyczące długości, 

• wykonuje obliczenia dotyczące masy, 

• zamienia jednostki długości i masy, 

• oblicza skalę, 

• oblicza długości odcinków w skali lub w rzeczywistości, 

• wskazuje sposób zaokrąglania liczb, 

• wskazuje potrzebę zaokrąglania liczb, 

• wykonuje obliczenia z pomocą kalkulatora, 

• rozwiązuje zadanie, odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora, 

• odpowiada na pytanie dotyczące znalezionych danych, 

• przedstawia dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, 

• oblicza drogę w ruchu jednostajnym, znając prędkość i czas, 

• oblicza prędkość w ruchu jednostajnym, znając drogę i czas, 

• oblicza czas w ruchu jednostajnym, znając drogę i prędkość. 

Ocena dobra, uczeń: 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem, 

• rozwiązuje zadanie odczytując dane z tabeli, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane ze skalą, 

• zaokrągla liczbę do danego rzędu, 

• zaokrągla liczbę zaznaczoną na osi liczbowej, 

• wskazuje liczby o podanym zaokrągleniu, 

• zaokrągla liczbę po zamianie jednostek, 

• wskazuje funkcje klawiszy pamięci kalkulatora, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe z pomocą kalkulatora, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe typu prędkość – droga – czas. 

Ocena bardzo dobra, uczeń: 
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• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane ze skalą, 

• określa ilość liczb o podanym zaokrągleniu, spełniających dane warunki, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora, 

• rozwiązuje zadanie związane z zegarem. 

Ocena celująca, uczeń: 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy, 

• podaje pojęcie przybliżenia z niedomiarem i nadmiarem, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe z pomocą kalkulatora, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe typu prędkość – droga – czas. 

Figury na płaszczyźnie, pola wielokątów 

Ocena dopuszczająca, uczeń: 

• podaje pojęcia: prosta, półprosta, odcinek, koło, okrąg, kąt, 

• podaje pojęcie wierzchołka i ramion kąta, 

• rozumie różnicę między kołem i okręgiem, prostą i odcinkiem, prostą i półprostą, 

• podaje rodzaje kątów ze względu na miarę - prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny, 

• podaje rodzaje kątów ze względu na położenie - przyległe, wierzchołkowe, 

• podaje zapis symboliczny kąta i jego miary, 

• mierzy kąt, 

• podaje nazwy boków w trójkącie równoramiennym, 

• podaje nazwy boków w trójkącie prostokątnym, 

• wie, ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych trójkąta, 

• podaje pochodzenie nazw poszczególnych rodzajów trójkątów, 

• rysuje poszczególne rodzaje trójkątów, 

• oblicza obwód trójkąta, czworokąta, 

• podaje zależność między długością promienia i średnicy, 

• kreśli koło i okrąg o danym promieniu, 

• podaje jednostki miary pola, 

• podaje wzór na obliczanie pola prostokąta i kwadratu, 

• rozumie pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych, 

• oblicza pole prostokąta i kwadratu, 

• podaje wzór na obliczanie pola równoległoboku i rombu, 
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• oblicza pole równoległoboku o danej wysokości i podstawie, 

• oblicza pole rombu, 

• podaje wzór na obliczanie pola trójkąta, 

• oblicza pole trójkąta o danej wysokości i podstawie, 

• podaje wzór na obliczanie pola trapezu, 

• oblicza pole trapezu, mając dane długości podstaw i wysokość. 

Ocena dostateczna, uczeń: 

• podaje rodzaje kątów ze względu na miarę – wypukły, wklęsły, 

• podaje rodzaje kątów ze względu na położenie – odpowiadające, naprzemianległe, 

• zna związki miarowe poszczególnych rodzajów kątów, 

• rozróżnia poszczególne rodzaje kątów, 

• wymienia rodzaje trójkątów, 

• podaje miary kątów w trójkącie równobocznym, 

• wskazuje zależność między bokami i kątami w trójkącie równoramiennym, 

• oblicza długość boku trójkąta równobocznego, znając jego obwód, 

• oblicza długość boku trójkąta, znając długość obwodu i długości dwóch pozostałych 

boków, 

• oblicza brakujące miary kątów trójkąta, 

• wymienia własności czworokątów, 

• klasyfikuje czworokąty, 

• rysuje czworokąt, mając informacje o bokach, przekątnych, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z obwodem czworokąta, 

• podaje elementy koła i okręgu, 

• oblicza pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie, 

• oblicza bok prostokąta, znając jego pole i długość drugiego boku, 

• oblicza pole narysowanego równoległoboku, 

• rysuje równoległobok o danym polu, 

• dobiera wzór na obliczanie pola rombu w zależności od danych, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu, 

• rysuje trójkąt o danym polu, 

• oblicza pole narysowanego trójkąta, 

• oblicza pole narysowanego trapezu. 
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Ocena dobra, uczeń: 

• oblicza brakujące miary kątów trójkąta z wykorzystaniem miar kątów przyległych, 

wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz sumy miar kątów 

wewnętrznych trójkąta, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z miarami kątów lub długościami boków w 

trójkątach, 

• oblicza brakujące miary kątów czworokątów, 

• oblicza brakujące miary kątów czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów 

przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności 

czworokątów, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem prostokąta, 

• zamienia jednostki miary pola, 

• oblicza długość podstawy równoległoboku, znając jego pole i wysokość opuszczoną 

na tę podstawę, 

• oblicza długość wysokości równoległoboku, znając jego pole i podstawę, na którą 

opuszczona jest ta wysokość, 

• oblicza długość wysokości trójkąta, znając długość podstawy, na którą opuszczona 

jest ta wysokość, i pole trójkąta, 

• oblicza długość podstawy trójkąta, znając długość wysokości i pole trójkąta, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem trójkąta, 

• dzieli trójkąt na części o równych polach, 

• oblicza pole figury jako sumę lub różnicę pól trójkątów i czworokątów, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem trapezu. 

Ocena bardzo dobra, uczeń: 

• określa miarę kąta przyległego, wierzchołkowego, odpowiadającego, 

naprzemianległego na podstawie danych kątów na rysunku lub treści zadania, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami, 

• oblicza pole figury jako sumę lub różnicę pól prostokątów 

• rysuje równoległobok o polu równym polu danego czworokąta, 

• oblicza długość przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej, 

• oblicza pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów, 

• rysuje trójkąt o polu równym polu danego czworokąta, 
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• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane z polem trapezu. 

Ocena celująca, uczeń: 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z miarami kątów lub długościami boków 

w trójkątach, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi 

figurami, 

• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z polem prostokąta, 

równoległoboku, rombu i trójkąta, 

• dzieli trapez na części o równych polach. 

Figury przestrzenne 

Ocena dopuszczająca, uczeń: 

• podaje pojęcia: graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kula, prostopadłościan, 

sześcian, 

• wskazuje elementy graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka, kuli, 

• podaje pojęcie siatki prostopadłościanu i sześcianu, 

• wskazuje sześcian i prostopadłościan, 

• określa liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi prostopadłościanu, 

• wskazuje w prostopadłościanie ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe, 

• wskazuje w prostopadłościanie krawędzie o jednakowej długości, 

• kreśli siatkę prostopadłościanu i sześcianu, 

• podaje pojęcie graniastosłupa prostego, 

• podaje nazwy graniastosłupów prostych w zależności od podstawy, 

• podaje elementy budowy graniastosłupa prostego, 

• podaje sposób obliczania pola powierzchni graniastosłupa prostego jako pola jego 

siatki 

• wskazuje graniastosłup prosty wśród innych brył, 

• podaje jednostki objętości, 

• podaje wzór i oblicza objętości prostopadłościanu i sześcianu, 

• wskazuje różnicę między polem powierzchni a objętością, 

• podaje nazwy ostrosłupów prostych w zależności od podstawy, 

• wskazuje elementy budowy ostrosłupa, 

• wskazuje ostrosłup. 
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Ocena dostateczna, uczeń: 

• wskazuje w prostopadłościanie ściany przystające, 

• oblicza sumę krawędzi prostopadłościanu i sześcianu, 

• wskazuje siatkę sześcianu i prostopadłościanu wśród rysunków, 

• oblicza pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu, 

• określa liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi graniastosłupa, 

• kreśli siatki graniastosłupa prostego, 

• oblicza pole powierzchni graniastosłupa prostego, 

• podaje wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego, 

• podaje wzór na obliczanie objętości graniastosłupa prostego, 

• wskazuje zasadę zamiany metrycznych jednostek objętości, 

• oblicza objętość graniastosłupa prostego, 

• podaje pojęcie wysokości ostrosłupa, 

• podaje wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa, 

• wskazuje sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki, 

• wskazuje podstawę i ściany boczne na siatce ostrosłupa 

• określa liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupa. 

Ocena dobra, uczeń: 

• rozwiązuje zadanie tekstowe dotyczące długości krawędzi prostopadłościanu 

i sześcianu, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe dotyczące pola powierzchni prostopadłościanu 

i sześcianu, 

• rysuje rzut równoległy graniastosłupa, 

• zamienia jednostki objętości, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa, 

• rysuje rzut równoległy ostrosłupa. 

Ocena bardzo dobra, uczeń: 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z zastosowaniem pól powierzchni 

graniastosłupów prostych, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa prostego, 

• oblicza pole powierzchni całkowitej ostrosłupa. 

Ocena celująca, uczeń: 
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• rozwiązuje zadanie tekstowe dotyczące cięcia prostopadłościanu i sześcianu, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni 

graniastosłupów prostych, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa 

prostego, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z ostrosłupem. 

Liczby wymierne 

Ocena dopuszczająca, uczeń: 

• podaje zastosowanie liczby ujemnej, 

• podaje pojęcie liczb przeciwnych, 

• podaje pojęcie wartości bezwzględnej, 

• rozszerza oś liczbową na liczby ujemne i podaje przykłady liczb ujemnych, 

• zaznacza i odczytuje liczbę ujemną na osi liczbowej, 

• porównuje liczby wymierne, 

• zaznacza liczby przeciwne na osi liczbowej, 

• powiększa lub pomniejsza liczbę wymierną o daną liczbę, 

• wskazuje zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach, 

• wskazuje zasadę dodawania liczb o różnych znakach, 

• wskazuje zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej, 

• podaje zasadę ustalania znaku iloczynu i ilorazu. 

Ocena dostateczna, uczeń: 

• podaje pojęcie liczb wymiernych, 

• oblicza wartość bezwzględną liczby, 

• oblicza sumę kilku składników o różnych znakach, 

• korzysta z przemienności i łączności dodawania, 

• oblicza sumę i różnicę liczb całkowitych, 

• oblicza sumę i różnicę liczb wymiernych, 

• oblicza iloczyn i iloraz liczb całkowitych, 

• oblicza iloczyn i iloraz liczb wymiernych, 

• ustala znak iloczynu i ilorazu złożonego, 

• oblicza potęgę liczby wymiernej. 

Ocena dobra, uczeń: 
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• wymienia kilka liczb wymiernych większych lub mniejszych od danej, 

• uzupełnia brakujące składniki, odjemną lub odjemnik w działaniu, 

• podać ile liczb spełnia podany warunek. 

Ocena bardzo dobra, uczeń: 

• rozwiązuje zadanie związane z liczbami wymiernymi, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb 

wymiernych, 

• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego cztery działania na liczbach 

wymiernych. 

Ocena celująca, uczeń: 

• rozwiązuje zadanie związane z wartością bezwzględną, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem 

liczb wymiernych, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe związane z mnożeniem i dzieleniem liczb 

wymiernych. 

Wyrażenia algebraiczne i równania 

Ocena dopuszczająca, uczeń: 

• zna zasady tworzenia wyrażeń algebraicznych, 

• zna pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat nieznanych wielkości liczbowych, 

• podaje pojęcie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego, 

• podaje pojęcie równania, 

• podaje pojęcie rozwiązania równania, 

• podaje rozwiązanie prostego równania. 

Ocena dostateczna, uczeń: 

• buduje wyrażenie algebraiczne, 

• oblicza wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia, 

• zapisuje zadanie w postaci równania 

• sprawdza, czy liczba spełnia równanie, 

• odgaduje rozwiązanie równania, 

• rozwiązuje równanie bez przekształcania wyrażeń, 

• zapisuje treść zadania za pomocą równania, 

• zapisać krócej wyrażenia algebraiczne będące sumą lub różnicą jednomianów, 
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• zapisać krócej wyrażenia algebraiczne będące iloczynem lub ilorazem jednomianu i 

liczby wymiernej, 

• sprawdza poprawność rozwiązania zadania. 

Ocena dobra, uczeń: 

• doprowadza równanie do prostszej postaci, 

• rozwiązuje równanie z przekształcaniem wyrażeń, 

• zapisuje zadanie tekstowe za pomocą równania i rozwiązuje je, 

• rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania. 

Ocena bardzo dobra, uczeń: 

• buduje skomplikowane wyrażenie algebraiczne, 

• podaje przykład wyrażenia algebraicznego przyjmującego określoną wartość dla 

danych wartości występujących w nim liter, 

• zapisać zadanie w postaci równania, 

• zapisuje zadanie tekstowe za pomocą równania i rozwiązuje to równanie. 

Ocena celująca, uczeń: 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z budowaniem wyrażeń algebraicznych, 

• rozwiązuje zadanie tekstowe związane z obliczaniem wartości wyrażeń 

algebraicznych, 

• wskazuje równanie, które nie ma rozwiązania, 

• rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe za pomocą równania. 

Konstrukcje geometryczne 

Ocena dopuszczająca, uczeń: 

• podaje pojęcie konstrukcji, 

• przenosi konstrukcyjnie odcinek. 

Ocena dostateczna, uczeń: 

• buduje odcinek jako sumę odcinków, różnicę odcinków, 

• buduje trójkąt o danych trzech bokach, 

• sprawdza, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt, 

• wyznacza środek odcinka, 

• dzieli odcinek na 4 równe części, 

• buduje prostą prostopadłą do danej, przechodzącą przez dany punkt, 

• sprawdza równość nakreślonych kątów. 
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Ocena dobra, uczeń: 

• wykorzystuje przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych, 

• podaje warunek budowy trójkąta, 

• buduje równoległobok, znając dwa boki i przekątną, 

• podaje pojęcie symetralnej odcinka, 

• rozwiązuje zadanie konstrukcyjne związane z symetralną odcinka 

• wyznacza środek narysowanego okręgu, 

• rozwiązuje zadanie konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą, 

• buduje prostą równoległą do danej, przechodzącą przez dany punkt, 

• buduje sumę i różnicę kątów, 

• rozwiązuje zadanie konstrukcyjne związane z przenoszeniem kątów, 

• rozwiązuje zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją różnych trójkątów, 

• podaje pojęcie dwusiecznej kąta, 

• dzieli kąt na połowy, 

• rozwiązuje zadanie konstrukcyjne związane z dwusieczną kąta. 

Ocena bardzo dobra, uczeń: 

• wykorzystuje przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych, 

• rozwiązuje zadanie konstrukcyjne związane z budową trójkąta o danych bokach, 

• rozwiązuje zadanie konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą, 

• rozwiązuje zadanie konstrukcyjne związane z prostą równoległą, 

• rozwiązuje zadanie konstrukcyjne związane z przenoszeniem kątów, 

• buduje trójkąt o danych dwóch bokach i kącie zawartym między nimi, 

• buduje trójkąt, gdy dany jest bok i dwa kąty do niego przyległe. 

Ocena bardzo celująca, uczeń: 

• rozwiązuje zadanie konstrukcyjne związane z budową różnych trójkątów. 
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KRYTERIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Świat zwierząt 

 

1. W królestwie 
zwierząt 
 

Uczeń: 
 wymienia wspólne 
cechy zwierząt 
 wyjaśnia, czym 
różnią się zwierzęta 
kręgowe od 
bezkręgowych 
 

Uczeń: 
 przedstawia poziomy 
organizacji ciała 
zwierząt 
 podaje przykłady 
zwierząt kręgowych i 
bezkręgowych 
 

Uczeń: 
 definiuje pojęcia 
komórka, tkanka, 
narząd, układ 
narządów, organizm 
 na podstawie 
podręcznika 
przyporządkowuje 
podane zwierzę do 
odpowiedniej grupy 
systematycznej 
 

Uczeń: 
 charakteryzuje 
bezkręgowce i 
kręgowce 
 charakteryzuje 
pokrycie ciała 
bezkręgowców i 
kręgowców 
 podaje przykłady 
szkieletów 
bezkręgowców 
 

Uczeń: 
 prezentuje 
stopniowo 
komplikującą się 
budowę ciała zwierząt 
 na podstawie opisu 
przyporządkowuje 
zwierzę do 
odpowiedniej grupy 
systematycznej 
 

2. Tkanki: 
nabłonkowa, 
mięśniowa i 
nerwowa 
 

 wyjaśnia, czym jest 
tkanka 
 wymienia 
podstawowe rodzaje 
tkanek zwierzęcych 
 przy pomocy 
nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i 
rysuje obrazy 
widziane pod 
mikroskopem 
 

 wymienia 
najważniejsze funkcje 
wskazanej tkanki 
zwierzęcej 
 opisuje budowę 
wskazanej tkanki 
 przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i rysuje 
obrazy widziane pod 
mikroskopem 
 

 określa miejsca 
występowania w 
organizmie 
omawianych tkanek 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i przy 
pomocy nauczyciela 
rysuje obrazy widziane 
pod mikroskopem 
 

 charakteryzuje 
budowę 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 
 rozpoznaje na 
ilustracji rodzaje 
tkanek zwierzęcych 
 omawia budowę i 
sposób 
funkcjonowania tkanki 
mięśniowej 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i rysuje 
obrazy widziane pod 
mikroskopem 
 

 na podstawie 
ilustracji analizuje 
budowę tkanek 
zwierzęcych 
 wykazuje związek 
istniejący między 
budową tkanek 
zwierzęcych a 
pełnionymi przez nie 
funkcjami 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych 
 wykonuje z 
dowolnego materiału 
model wybranej tkanki 
zwierzęcej 
 

3. Tkanka łączna 
 

 wymienia rodzaje 
tkanki łącznej 

 wskazuje 
rozmieszczenie 

 wskazuje 
zróżnicowanie w 

 omawia właściwości 
i funkcje tkanki 

 wykazuje związek 
istniejący między 
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 wymienia składniki 
krwi 
 przy pomocy 
nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i 
rozpoznaje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem 
 

omawianych tkanek w 
organizmie  
 opisuje składniki krwi 
 przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i 
rozpoznaje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem 
 

budowie tkanki łącznej  
 omawia funkcje 
składników krwi  
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela rozpoznaje 
charakterystyczne 
elementy 
obserwowanej tkanki 
 

kostnej, chrzęstnej i 
tłuszczowej 
 charakteryzuje rolę 
poszczególnych 
składników 
morfotycznych krwi 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i na 
podstawie ilustracji 
rozpoznaje 
charakterystyczne 
elementy 
obserwowanej tkanki 
 

budową elementów 
krwi a pełnionymi 
przez nie funkcjami 
 wykonuje mapę 
mentalną dotyczącą 
związku między 
budową 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych a 
pełnionymi przez nie 
funkcjami 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i na 
podstawie ilustracji 
rozpoznaje oraz 
opisuje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.Parzydełkowce – 
najprostsze 
zwierzęta tkankowe 
 

 wskazuje miejsce 
występowania 
parzydełkowców 
 rozpoznaje na 
ilustracji 
parzydełkowca wśród 
innych zwierząt 
 

 wymienia cechy 
budowy 
parzydełkowców 
 wyjaśnia, na czym 
polega rola parzydełek 
 

 porównuje budowę 
oraz tryb życia polipa i 
meduzy 
 rozpoznaje wybrane 
gatunki 
parzydełkowców 
 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe 
parzydełkowców  
 ocenia znaczenie 
parzydełkowców w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową 
parzydełkowców a 
środowiskiem ich życia  
 przedstawia tabelę, 
w której porównuje 
polipa z meduzą  
 wykonuje model 
parzydełkowca 
 

5. Płazińce – 
zwierzęta, które 
mają nitkowate 
ciało 
 

 wskazuje miejsce 
występowania 
płazińców 
 rozpoznaje na 
ilustracji tasiemca 
 

 wskazuje na ilustracji 
elementy budowy 
tasiemca 
 wskazuje drogi 
inwazji tasiemca do 
organizmu 
 wskazuje na 
schemacie cyklu 
rozwojowego tasiemca 
żywiciela pośredniego 
 

 omawia 
przystosowanie 
tasiemca do 
pasożytniczego trybu 
życia 
 charakteryzuje 
znaczenie płazińców 
 omawia rolę 
żywiciela pośredniego i 
ostatecznego w cyklu 
rozwojowym tasiemca 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe płazińców 
 omawia sposoby 
zapobiegania 
zarażeniu się 
tasiemcem 
 

 analizuje możliwości 
zakażenia się 
chorobami 
wywoływanymi przez 
płazińce 
 ocenia znaczenie 
płazińców w przyrodzie 
i dla człowieka 
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II. Od 
parzydełkowców 

do pierścienic 
 

 

6. Nicienie – 
zwierzęta, które 
mają nitkowate 
ciało 
 

 wskazuje 
środowisko życia 
nicieni 
 rozpoznaje na 
ilustracji nicienie 
wśród innych 
zwierząt 
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy nicieni 
 omawia budowę 
zewnętrzną nicieni 
 wymienia choroby 
wywołane przez 
nicienie 
 

 wskazuje drogi 
inwazji nicieni do 
organizmu 
 wyjaśnia, na czym 
polega „choroba 
brudnych rąk” 
 

 charakteryzuje 
objawy chorób 
wywołanych przez 
nicienie  
omawia znaczenie 
profilaktyki 
 

 analizuje możliwości 
zakażenia się 
chorobami 
wywoływanymi przez 
nicienie  
 przygotowuje 
prezentację 
multimedialną na 
temat chorób 
wywoływanych przez 
nicienie  
 charakteryzuje 
znaczenie nicieni w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

7. Pierścienice – 
zwierzęta 
zbudowane z 
segmentów 
 

 rozpoznaje 
pierścienice wśród 
innych zwierząt 
 wskazuje 
środowisko życia 
pierścienic 
 

 wymienia cechy 
charakterystyczne 
budowy zewnętrznej 
pierścienic 
 wyjaśnia znaczenie 
szczecinek 
 

 omawia środowisko i 
tryb życia nereidy oraz 
pijawki 
 na żywym okazie 
dżdżownicy lub na 
ilustracji wskazuje 
siodełko i wyjaśnia 
jego rolę 
 

 wskazuje 
przystosowania 
pijawki do 
pasożytniczego trybu 
życia  
 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe pierścienic 
 

 zakłada hodowlę 
dżdżownic, wskazując, 
jak zwierzęta te 
przyczyniają się do 
poprawy struktury 
gleby 
 ocenia znaczenie 
pierścienic w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Cechy 
stawonogów  
 

 rozpoznaje 
stawonogi wśród 
innych zwierząt  
 wymienia 
skorupiaki, owady i 
pajęczaki jako 
zwierzęta należące 
do stawonogów  
 wymienia główne 
części ciała 
poszczególnych grup 
stawonogów  
 

 wymienia miejsca 
bytowania 
stawonogów  
 rozróżnia wśród 
stawonogów 
skorupiaki, owady i 
pajęczaki  
 

 wykazuje 
różnorodność miejsc 
bytowania 
stawonogów  
 przedstawia kryteria 
podziału stawonogów 
na skorupiaki, owady i 
pajęczaki  
 opisuje funkcje 
odnóży stawonogów  
 wyjaśnia, czym jest 
oskórek  
 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe stawonogów  
 omawia cechy 
umożliwiające 
rozpoznanie 
skorupiaków, owadów 
i pajęczaków  
 wymienia cechy 
adaptacyjne wskazanej 
grupy stawonogów  
 wyjaśnia, czym jest 
oko złożone  
 

 przedstawia 
różnorodność budowy 
ciała stawonogów oraz 
ich trybu życia, 
wykazując 
jednocześnie ich cechy 
wspólne  
 analizuje cechy 
adaptacyjne 
stawonogów, 
umożliwiające im 
opanowanie różnych 
środowisk  
 

9. Skorupiaki – 
stawonogi, które 

 wymienia główne 
części ciała 

 wymienia cztery 
grupy skorupiaków  

 nazywa poszczególne 
części ciała u raka 

 wykazuje związek 
między budową 

 charakteryzuje 
znaczenie skorupiaków 
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III. Stawonogi 
i mięczaki 

 

mają twardy 
pancerz  
 

skorupiaków  
 wskazuje 
środowiska 
występowania 
skorupiaków  
 rozpoznaje 
skorupiaki wśród 
innych stawonogów  
 

 

 stawowego  
 

skorupiaków a 
środowiskiem ich życia  
 

w przyrodzie i dla 
człowieka  
 

10. Owady – 
stawonogi zdolne 
do lotu  
 

 wymienia elementy 
budowy zewnętrznej 
owadów  
 wylicza środowiska 
życia owadów  
 rozpoznaje owady 
wśród innych 
stawonogów  
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy budowy 
wybranych gatunków 
owadów  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów dla 
człowieka  
 

 na kilku przykładach 
omawia różnice w 
budowie owadów oraz 
ich przystosowania do 
życia w różnych 
środowiskach  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów dla 
człowieka  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową odnóży 
owadów a 
środowiskiem ich życia  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów w 
przyrodzie i dla 
człowieka  
 

 analizuje budowę 
narządów gębowych 
owadów i wykazuje jej 
związek z pobieranym 
pokarmem  
 

11. Pajęczaki – 
stawonogi, które 
mają cztery pary 
odnóży  
 

 wymienia 
środowiska 
występowania 
pajęczaków  
 rozpoznaje 
pajęczaki wśród 
innych stawonogów  
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy budowy 
zewnętrznej 
pajęczaków  
 omawia sposób 
odżywiania się 
pajęczaków  
 

 na podstawie cech 
budowy zewnętrznej 
pajęczaków 
przyporządkowuje 
konkretne okazy do 
odpowiednich 
gatunków  
 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe 
pajęczaków  
 

 omawia sposoby 
odżywiania się 
pajęczaków na 
przykładzie wybranych 
przedstawicieli  
 charakteryzuje 
odnóża pajęczaków  
 

 ocenia znaczenie 
pajęczaków w 
przyrodzie i dla 
człowieka  
 analizuje elementy 
budowy zewnętrznej 
pajęczaków i wykazuje 
ich przystosowania do 
środowiska życia 
 

12. Mięczaki – 
zwierzęta, które 
mają muszlę 
 

 wymienia miejsca 
występowania 
mięczaków 
 wskazuje na 
ilustracji elementy 
budowy ślimaka 
 

 omawia budowę 
zewnętrzną mięczaków 
 wskazuje na 
ilustracjach elementy 
budowy mięczaków 
 

 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe 
mięczaków 
 

 wykazuje różnice w 
budowie ślimaków, 
małży i głowonogów 
 omawia znaczenie 
mięczaków w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji gatunki 
ślimaków  
 konstruuje tabelę, w 
której porównuje trzy 
grupy mięczaków 
 

 13. Ryby –  wskazuje wodę  na podstawie  na podstawie  wyjaśnia, na czym  omawia 
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IV. Kręgowce 
zmiennocieplne 

 

kręgowce 
środowisk wodnych 
 

jako środowisko życia 
ryb 
 rozpoznaje ryby 
wśród innych 
zwierząt kręgowych 
 

ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
ryb 
 nazywa i wskazuje 
położenie płetw  
 opisuje proces 
wymiany gazowej u ryb 
 

obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe ryb 
 przyporządkowuje 
wskazany organizm do 
ryb na podstawie 
znajomości ich cech 
charakterystycznych 
 

polega 
zmiennocieplność ryb 
 omawia sposób 
rozmnażania ryb, 
wyjaśniając, czym jest 
tarło 
 

przystosowania ryb w 
budowie zewnętrznej i 
czynnościach 
życiowych do życia w 
wodzie 
 

14. Przegląd i 
znaczenie ryb 
 

 określa kształty 
ciała ryb w zależności 
od różnych miejsc ich 
występowania 
 

 podaje przykłady 
zdobywania pokarmu 
przez ryby 
 wyjaśnia, czym jest 
ławica i plankton 
 

 kilkoma przykładami 
ilustruje strategie 
zdobywania pokarmu 
przez ryby 
 

 omawia znaczenie 
ryb w przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową ryb a 
miejscem ich 
bytowania 
 

15. Płazy – 
kręgowce 
środowisk wodno-
lądowych 
 

 wskazuje 
środowisko życia 
płazów 
 wymienia części 
ciała płazów 
 

 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
płaza 
 wymienia stadia 
rozwojowe żaby 
 

 charakteryzuje 
przystosowania płazów 
do życia w wodzie i na 
lądzie 
 omawia wybrane 
czynności życiowe 
płazów 
 

 omawia cykl 
rozwojowy żaby i 
wykazuje jego związek 
z życiem w wodzie i na 
lądzie 
 rozpoznaje 
przedstawicieli płazów 
wśród innych zwierząt, 
wskazując na ich 
charakterystyczne 
cechy 
 

 wyjaśnia, w jaki 
sposób przebiega 
wymiana gazowa u 
płazów, wykazując 
związek z ich życiem w 
dwóch środowiskach 
 wykazuje związek 
istniejący między 
trybem życia płazów a 
ich zmiennocieplnością 
 

16. Przegląd i 
znaczenie płazów 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji płazy 
ogoniaste, beznogie i 
bezogonowe 
 

 podaje przykłady 
płazów żyjących w 
Polsce 
 wymienia główne 
zagrożenia dla płazów 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji płazy 
ogoniaste, 
bezogonowe i 
beznogie 
 omawia główne 
zagrożenia dla płazów 
 

 charakteryzuje płazy 
ogoniaste, 
bezogonowe i 
beznogie 
 wskazuje sposoby 
ochrony płazów 
 

 ocenia znaczenie 
płazów w przyrodzie i 
dla człowieka 
 wykonuje portfolio 
lub prezentację 
multimedialną na 
temat płazów żyjących 
w Polsce 
 

17. Gady – 
kręgowce, które 
opanowały ląd 
 

 wymienia 
środowiska życia 
gadów 
 omawia budowę 
zewnętrzną gadów 
 

 wyjaśnia związek 
istniejący między 
występowaniem 
gadów a ich 
zmiennocieplnością 
 rozpoznaje gady 
wśród innych zwierząt 

 opisuje 
przystosowania gadów 
do życia na lądzie 
 omawia tryb życia 
gadów 
 

 charakteryzuje 
rozmnażanie i rozwój 
gadów 
 analizuje przebieg 
wymiany gazowej u 
gadów 
 

 analizuje pokrycie 
ciała gadów w 
kontekście ochrony 
przed utratą wody 
 wykazuje związek 
między sposobem 
rozmnażania gadów a 
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 środowiskiem ich życia 
 

18. Przegląd i 
znaczenie gadów  
 

 rozpoznaje na 
ilustracji jaszczurki, 
krokodyle, węże i 
żółwie  
 

 określa środowiska 
życia gadów  
 podaje przyczyny 
zmniejszania się 
populacji gadów  
 

 omawia sposoby 
zdobywania pokarmu 
przez gady  
 wskazuje sposoby 
ochrony gadów  
 

 charakteryzuje gady 
występujące w Polsce  
 wyjaśnia przyczyny 
wymierania gadów i 
podaje sposoby 
zapobiegania 
zmniejszaniu się ich 
populacji  
 

 ocenia znaczenie 
gadów w przyrodzie i 
dla człowieka  
 wykonuje portfolio 
lub prezentację 
multimedialną na 
temat gadów żyjących 
w Polsce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kręgowce 

stałocieplne 

19. Ptaki – 
kręgowce zdolne 
do lotu  
 

 wymienia 
różnorodne siedliska 
występowania 
ptaków  
 na żywym okazie 
lub na ilustracji 
wskazuje cechy 
budowy ptaków  
 

 rozpoznaje rodzaje 
piór  
 wymienia elementy 
budowy jaja  
 wskazuje ptaki jako 
zwierzęta stałocieplne  
 rozpoznaje ptaki 
wśród innych zwierząt, 
wskazując ich 
charakterystyczne 
cechy  
 

 omawia 
przystosowania 
ptaków do lotu  
 omawia budowę piór  
 wyjaśnia proces 
rozmnażania i rozwój 
ptaków  
 

 analizuje budowę 
piór ptaków w związku 
z pełnioną przez nie 
funkcją  
 wykazuje związek 
istniejący między 
wymianą gazową a 
umiejętnością latania 
ptaków  
 wyjaśnia proces 
rozmnażania i rozwoju 
ptaków  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
przebiegiem wymiany 
gazowej a 
przystosowaniem 
ptaków do lotu  
 na ilustracji lub 
podczas obserwacji w 
terenie rozpoznaje 
gatunki ptaków 
zamieszkujących 
najbliższą okolicę  
 

20. Przegląd  
i znaczenie ptaków  
 

 podaje przykłady 
ptaków żyjących w 
różnych 
środowiskach  
 

 wymienia pozytywne 
znaczenie ptaków w 
przyrodzie  
 

 omawia znaczenie 
ptaków w przyrodzie i 
dla człowieka  
 wskazuje zagrożenia 
dla ptaków  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
wielkością i kształtem 
dziobów ptaków a 
rodzajem 
spożywanego przez nie 
pokarmu  
 omawia sposoby 
ochrony ptaków  
 

 wykazuje związek 
między 
stałocieplnością 
ptaków a 
środowiskiem i trybem 
ich życia  
 korzysta z klucza do 
oznaczania 
popularnych gatunków 
ptaków  
 

21. Ssaki – 
kręgowce, które 
karmią młode 
mlekiem  
 

 wskazuje 
środowiska 
występowania 
ssaków  
 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
ssaków  

 

 wykazuje 
zróżnicowanie siedlisk 
zajmowanych przez 
ssaki  
 określa ssaki jako 
zwierzęta stałocieplne  
 wymienia wytwory 
skóry ssaków  
 

 na ilustracji lub na 
żywym obiekcie 
wskazuje cechy 
charakterystyczne  
i wspólne dla ssaków  
 wyjaśnia, że budowa 
skóry ssaków ma 
związek z 
utrzymywaniem przez 

 opisuje 
przystosowania 
ssaków do różnych 
środowisk życia  
 charakteryzuje 
opiekę nad 
potomstwem u 
ssaków  
 identyfikuje wytwory 

 analizuje związek 
zachodzący między 
wymianą gazową 
ssaków a 
zróżnicowanymi 
środowiskami ich 
występowania i ich 
życiową aktywnością  
 analizuje funkcje 
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nie stałocieplności  
 omawia proces 
rozmnażania i rozwój 
ssaków  
 

skóry ssaków  
 

skóry w aspekcie 
różnorodności siedlisk 
zajmowanych przez 
ssaki  
 

22. Przegląd  
i znaczenie ssaków  
 

 wymienia 
przystosowania 
ssaków do 
zróżnicowanych 
środowisk ich 
bytowania  
 

 wykazuje zależność 
między budową 
morfologiczną ssaków 
a zajmowanym przez 
nie siedliskiem  
 nazywa wskazane 
zęby ssaków  
 

 rozpoznaje zęby 
ssaków i wyjaśnia ich 
funkcje  
 wyjaśnia znaczenie 
ssaków dla przyrody  
 

 omawia znaczenie 
ssaków dla człowieka  
 wymienia zagrożenia 
dla ssaków  
 

 analizuje zagrożenia 
ssaków i wskazuje 
sposoby ich ochrony  
 wykazuje 
przynależność 
człowieka do ssaków 
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KRYTERIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 

Z PRZEDMIOTU MUZYKA kl. 6 

 

 
Przy ustalaniu oceny z muzyki przede wszystkim pod uwagę brany jest wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

 
Ocenę: celujący 

 

otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a także: 

 

 

– szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy 

o muzyce oraz umiejętności z zakresu tworzenia i ekspresji muzycznej, 

– ma wzorowo zorganizowany warsztat pracy, 
 

– jest wyróżniająco aktywny na lekcjach, 
 

– samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne i zainteresowania 

muzyczne na zajęciach pozalekcyjnych, np. w zespole wokalnym, zespole 

instrumentalnym, zespole tanecznym, 

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych 

zadaniach muzycznych, 
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– proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy, 
 

– prezentuje swoje umiejętności muzyczne w szkolnych i środowiskowych uroczystościach, 

akademiach, imprezach artystycznych, 

– reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych, 
 

– uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych. 

 

 

Ocenę: bardzo dobry 
 

otrzymuje uczeń, który opanował na wysokim poziomie zakres 
 

wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową z muzyki, czyli: 

 

 

– posługuje się w szerokim zakresie zdobytymi wiadomościami w praktycznych i 

teoretycznych zadaniach muzycznych, 

– pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia i zainteresowania 

muzyczne, 

– ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy, 
 

– wykazuje dużą aktywność na lekcji, 
 

– starannie wykonuje zadania i ćwiczenia praktyczne, 
 

– bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, 
 

– potrafi bronić swojego poglądu, 
 

– prezentuje twórczą postawę, 
 

– jest zawsze przygotowany do zajęć. 

 

 

Ocenę: dobry 
 

otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym zakres wiedzy i umiejętności 

określonych podstawą programową z muzyki, czyli: 

 

 
– potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach i zadaniach 



77 
 

muzycznych, 
 

– stara się wywiązywać ze swoich obowiązków, 
 

– ma dobrze zorganizowany warsztat pracy, 
 

– samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne, 
 

– zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie (indywidualnie i w zespole), 
 

– poprawnie formułuje wnioski, 
 

– dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, 
 

– bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych. 

 

 

Ocenę: dostateczny 
 

otrzymuje uczeń, który częściowo opanował zakres wiedzy i umiejętności 

określony podstawą programową z muzyki, czyli: 

– najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe, 
 

– wykonuje typowe ćwiczenia i zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, często 

z pomocą nauczyciela, 

– nie zawsze pracuje systematycznie, 
 

– rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych, 
 

– przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych, 
 

– ma słabo zorganizowany warsztat pracy. 

 

 

Ocenę: dopuszczający 
 

otrzymuje uczeń, który na poziomie elementarnym opanował 
 

zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową z muzyki, czyli: 

 

 

– z pomocą nauczyciela realizuje ćwiczenia i zadania muzyczne o łatwym stopniu 

trudności, 

– nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych formach aktywności, 
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– nie pracuje systematycznie, 
 

– niestarannie wykonuje ćwiczenia, 
 

– niechętnie podejmuje działania muzyczne, 
 

– prezentuje bierną postawę podczas zajęć, 
 

– z trudnością organizuje swój warsztat pracy, 
 

– nie wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań. 

 

 

Ocenę: niedostateczny 
 

otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości i umiejętności określonych 

podstawą programową z muzyki, czyli: 

 

 
– nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadną aktywnością muzyczną, 

 

– wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, 
 

– nie opanował żadnych umiejętności muzycznych, 
 

– jest nieprzygotowany do lekcji, 
 

– nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnia ćwiczeń, 
 

– nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny, 
 

– ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej 

niechęci do przedmiotu oraz pracy. 

Uwaga: 
 

Poza stosowaniem powyższych kryteriów będą uwzględniane elementy oceniania 

kształtującego (informacje zwrotne dla ucznia w formie ustnej lub pisemnej). 

 

 
Uczeń może poprawić każdą ocenę do dwóch tygodni od jej otrzymania. 

 

 

Ocena semestralna/końcoworoczna nie jest średnią ocen cząstkowych. 
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KRYTERIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 

Z PRZEDMIOTU PLASTYKA kl. 6 

 

 
Przy ustalaniu oceny z plastyki przede wszystkim pod uwagę brany jest wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

 
Ocena: celujący – 6 

 

otrzymuje uczeń, który: 

 

 

- wykazuje zainteresowania sztuką, 
 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach, 
 

- starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne i angażuje się w ich realizację, 
 

- stosuje oryginalne rozwiązania tematów ćwiczeń, 
 

- wykazuje ponadprogramową wiedzę z zakresu terminologii plastycznej, a także z historii 

sztuki, 

- biegle posługuje się w swoich działaniach plastycznych technikami plastycznymi, 
 

- umiejętnie analizuje dzieła sztuki stosując elementy własnej interpretacji, 
 

- wykonuje zadania i ćwiczenia ponadprogramowe, 
 

- uczestniczy w konkursach plastycznych o różnym zasięgu: szkolnych, regionalnych itd. 
 

- umiejętnie posługuje się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu 

wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych, 

- prezentuje swoją twórczość w klasie, szkole, np. w formie wystaw, prezentacji, 
 

- dba o ład wokół siebie podczas zajęć, a po zajęciach porządkuje swoje miejsce pracy. 

 

 

 

 
Ocena bardzo dobry – 5 

 

otrzymuje uczeń, który: 
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- starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne i angażuje się w ich realizację, 
 

- w wysokim stopniu przyswoił wiadomości objętych podstawą programową, 
 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach, 
 

- sprawnie posługuje się w swoich działaniach plastycznych technikami plastycznymi, 
 

- umiejętnie analizuje dzieła sztuki, 
 

- wykonuje zadania i ćwiczenia dodatkowe po zachęceniu przez nauczyciela, 
 

- umiejętnie posługuje się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu 

wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych, 

- jest zawsze przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały i przybory, 
 

- dba o ład wokół siebie podczas zajęć, a po zajęciach porządkuje swoje miejsce pracy. 

 

 

 

 
Ocena: dobry – 4 

 

otrzymuje uczeń, który: 

 

 

- poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne, 
 

- przyswoił wiadomości objęte podstawą programową, 
 

- jest skupiony na lekcji, 
 

- sprawnie posługuje się technikami plastycznymi, 
 

- umiejętnie posługuje się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu 

wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych, 

działaniach plastycznych, 
 

- umiejętnie analizuje dzieła sztuki, 
 

- jest zawsze przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały i przybory, 
 

- dba o ład wokół siebie podczas zajęć, a po zajęciach porządkuje swoje miejsce pracy. 
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Ocena dostateczna – 3 
 

otrzymuje uczeń, który: 
 

- wykonuje ćwiczenia plastyczne zgodnie z tematem ale niestarannie, 
 

- przyswoił w niewielkim stopniu wiadomości objęte podstawą programową, 
 

- niesprawnie posługuje się technikami plastycznymi, 
 

- jest bierny na lekcji 
 

- nie stara się analizować dziel sztuki, 
 

- w niewielkim stopniu posługuje się technologią informacyjno-komunikacyjną w 

wyszukiwaniu wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych, 

- często jest nieprzygotowany do zajęć, nie ma potrzebnych materiałów i przyborów, 
 

- nie dba o ład wokół siebie podczas zajęć, a po zajęciach niestarannie porządkuje swoje 

miejsce pracy. 

 

 

 

 
Ocena: dopuszczający – 2 

 

otrzymuje uczeń, który: 

 

 

- wykonuje ćwiczenia plastyczne niezgodnie z tematem i niestarannie, 
 

- niesprawnie posługuje się technikami plastycznymi, 
 

- przyswoił w niewielkim stopniu wiadomości objęte podstawą programową, 
 

- bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, nie ma potrzebnych materiałów i przyborów, 
 

- nie dba o ład wokół siebie podczas zajęć, a po zajęciach nie porządkuje swojego miejsca 

pracy. 

 

 

 

 

 
 

Ocena: niedostateczny – 1 
 

otrzymuje uczeń, który: 
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- nie wykonuje jakichkolwiek ćwiczeń plastycznych 
 

- nie opanował wiadomości objętych podstawą programową, 
 

- nie wykazuje żadnej woli poprawy ocen, 
 

- nie bierze udziału w lekcji, 
 

- nie dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy, 
 

- nie ma potrzebnych materiałów i przyborów: trzykrotny brak – 3 minusy – jest 

równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

 

 

Uwaga: 
 

Poza stosowaniem powyższych kryteriów będą uwzględniane elementy oceniania 

kształtującego (informacje zwrotne dla ucznia w formie ustnej lub pisemnej). 

 

 
Uczeń może poprawić każdą ocenę do dwóch tygodni od jej otrzymania. 

 

 

Ocena semestralna/końcoworoczna nie jest średnią ocen cząstkowych. 

 

 

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII OBOWIAZUJĄCE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 88 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

 
 

Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Ocenę z wychowania 

fizycznego wystawia nauczyciel realizujący Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół, DZ.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17, zał.4. 
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Zajęcia z wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 88 klasach dla klas IV – VIII 

prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym (4 godziny tygodniowo) ; w klasach VII   i 

VIII 2 godziny w systemie klasowo-lekcyjnym, 2 godziny do wyboru przez ucznia, po 

przeprowadzeniu diagnozy zainteresowań uczniów oraz tradycji i możliwości 

organizacyjnych szkoły) w blokach tematycznych: 

 

 
1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 

2. Aktywność fizyczna 

3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej 

4. Edukacja zdrowotna 

 

Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest 

wypadkową takich składników jak: 

 

 
1. Systematyczność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego 

 

Uczeń: - posiada zawsze strój gimnastyczny na zajęcia z wychowania fizycznego 
 

- jest aktywny na lekcjach 
 

- jest zaangażowany i kreatywny 
 

2. Wiadomości 
 

Uczeń: - zna nazewnictwo gimnastyczne 
 

- zna podstawowe przepisy gier sportowych lub wie, gdzie można je znaleźć 
 

- potrafi zorganizować i przeprowadzić zajęcia ruchowe (troska o zdrowie i 

bezpieczeństwo własne i innych) 

- zna i stosuje zasady prozdrowotnego stylu życia (higiena, odżywianie, postawa 

ciała) 

- posiada wiadomości na temat aktualnych wydarzeń sportowych 
 

3. Postawa sportowa ucznia 
 

Uczeń: - posiada właściwy stosunek do przedmiotu 
 

- przestrzega przyjętych reguł (stosuje zasady „czystej gry”, szacunku dla rywala, 

podporządkowuje się decyzjom kapitana, sędziego, nauczyciela, respektuje przepisy 

gry) 

- potrafi współpracować w grupie ćwiczebnej 
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- dba o sprzęt i urządzenia sportowe 
 

4. Zaangażowanie w życie sportowe szkoły 
 

Uczeń: - bierze udział w rozgrywkach klasowych i międzyklasowych zarówno w roli 

zawodnika, jak i kibica lub organizatora, 

- bierze udział w imprezach szkolnych (Olimpiada Zdrowia, Święto Sportu, 

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej…) 

- bierze udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych – pozalekcyjnych 
 

- bierze udział w rozgrywkach międzyszkolnych 
 

- bierze udział w imprezach pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym 
 

- pomaga w przygotowaniu i zorganizowaniu imprez sportowo – rekreacyjnych 
 

5. Umiejętności ruchowe-zadania kontrolno - oceniające 
 

Szczegółowe kryteria oceniania podane zostają uczniom na początku roku szkolnego i 

przypominane na lekcjach wychowania fizycznego przy realizacji danego działu 

nauczania. Pisemna forma Szczegółowych kryteriów oceniania umiejętności 

ruchowych znajduje się do wglądu w bibliotece szkolnej lub u nauczyciela 

wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

 
 

Kryteria oceniania 
 

 
 

Celujący (6) 

 

 

• uczeń osiągnął wysoki poziom umiejętności i wiedzy, postęp w usprawnianiu z 

zakresu wychowania fizycznego, 

• aktywnie uczestniczył w lekcjach wychowania fizycznego, 

• zna przepisy i zasady mini gier sportowych, potrafi współorganizować i sędziować 

imprezę rekreacyjno - sportową, 

• rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ na rozwój organizmu, 

• posiadł nawyki dbałości o higienę stroju, osobistą i estetykę miejsca ćwiczeń, 

• uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym i godnie reprezentuje szkołę 

na zawodach sportowych, 

• jest kulturalny na imprezie sportowej i obiektywny w samoocenie i ocenianiu innych. 
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Bardzo dobry (5) 

 

 

• uczeń opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, 

• aktywnie uczestniczył w lekcjach wychowania fizycznego, 

• rozumie i stosuje zasady higieniczno-zdrowotne podczas nauki i wypoczynku, 

• uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym, reprezentuje szkołę na 

zawodach sportowych, 

• uczestniczy i współorganizuje zawody sportowe oraz przestrzega zasady „fair-play”, 

• jest koleżeński i kulturalny w szkole i w życiu codziennym. 

 

Dobry (4) 

 

 

• uczeń prezentuje dobrą sprawność fizyczną, 

• nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego oraz wykazuje się dużą aktywności i 

zaangażowaniem na lekcjach, 

• troszczy się o higienę osobistą, 

• opanował wiadomości i umiejętności obejmujące podstawowe elementy wiedzy o 

zajęciach ruchowych, 

• potrafi dokonywać obiektywnej samooceny sprawności swojej i kolegów, 

• jest opanowany, koleżeński, kulturalny w szkole, na imprezie sportowej. 

 

Dostateczny (3) 

 

 

• uczeń nie zawsze systematycznie pracuje na zajęciach wychowania fizycznego, 

• opanował podstawowe wymagania z wiadomości, umiejętności i motoryczności 
w zakresie umożliwiającym postęp w dalszym kontynuowaniu zajęć wychowania 

fizycznego, 

• posiada nawyki higieniczno - zdrowotne, 

• jest koleżeński i uczynny. 

 

Dopuszczający (2) 
 

: 
 

• uczeń w minimalnym stopniu spełnia podstawowe wymagania programowe lub jest bliski 

ich spełnienia, 

• wykazuje niską aktywność na zajęciach wychowania fizycznego lub często je opuszcza, 

• w ograniczonym stopniu opanował nawyki higieniczno-zdrowotne, 

• nie uczestniczy w organizacji imprez rekreacyjnych przez zespół klasowy. 
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Niedostateczny (1) 

 

 

• uczeń nie spełnia podstawowych wymagań programowych, 

• wykazuje niską aktywność na zajęciach wychowania fizycznego, 

• nie dba o fizyczny rozwój swego organizmu i nie czyni żadnych postępów w 

sprawności fizycznej, 

wykazuje znaczące braki w integracji zespołowej i wychowaniu społecznym oraz 

zdrowotnym. 

 

 
Obniżenie wymagań edukacyjnych, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, egzaminy 

sprawdzające, 

poprawkowe i klasyfikacyjne. 
 

 
 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii stosownej poradni 

specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikających 

z programu nauczania. 

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania 

fizycznego lub z określonych ćwiczeń. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć 

podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię 

psychologiczno - pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną. W przypadku 

zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony(a)”. 

3. Uczeń ma prawo do składania egzaminów sprawdzających i poprawkowych. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z wychowania fizycznego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej może, za zgodą Rady Pedagogicznej, przystąpić do egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

 

 

 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia 

w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 

• Ze szczegółowych kryteriów oceniania umiejętności ruchowych wyeliminowano 
ocenę dopuszczającą 
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i niedostateczną. W razie niewykonania któregoś z zadań uczeń ma możliwość 

zgłoszenia się do powtórnej oceny 

w chwili, gdy zdobędzie wymaganą umiejętność. Nagradzany jest przede wszystkim 

postęp uzyskany przez ucznia bez względu na jego wcześniej posiadany talent i 

umiejętności. 

• Oceny oraz uwagi na temat braku stroju lub pochwały za zaangażowaną postawę 

ucznia odnotowywane są systematycznie przez nauczyciela wychowania fizycznego 
w jego własnym dzienniku, dzienniczku ucznia oraz dzienniku elektronicznym. 

• Uczeń ma możliwość poprawienia oceny otrzymanej ze sprawdzianu z umiejętności 

ruchowych lub wiadomości z zakresu kultury fizycznej. 

• Uczeń nie ma żadnej możliwości poprawienia oceny otrzymanej za brak 

zaangażowania i aktywności na lekcji oraz brak stroju gimnastycznego (drugi brak 

stroju jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej, co skutkuje 

obniżeniem o jeden stopień oceny półrocznej) . W tych przypadkach uczeń powinien 

starać się nie dopuszczać więcej do powtórzenia się tych sytuacji i zabiegać o 

zdobycie dobrej oceny z aktywności podczas kolejnych zajęć wychowania 

fizycznego. 

• Uczeń ma możliwość okresowego zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania 

fizycznego z powodu złego samopoczucia. Zwolnienie powinno być napisane w 

dzienniczku lub i-dzienniku przez rodziców dziecka lub jego opiekunów. Zwolnienie 

z ćwiczeń nie upoważnia ucznia do zwolnienia z obecności na zajęciach.(nieobecności 

na lekcji.) 

• Rodzice lub opiekunowie uczenia posiadającego zwolnienie lekarskie na dłuższy 

okres zobowiązani są złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły z uzasadnieniem 

i z prośbą o zwolnienie dziecka z poszczególnych ćwiczeń na lekcjach wychowania 

fizycznego lub z całości zajęć. 

• Uczeń (lub jego rodzice lub opiekunowie), który ma zastrzeżenia do wystawionej 

oceny końcoworocznej może złożyć wniosek i przystąpić, za zgodą Rady 

Pedagogicznej, do praktycznego sprawdzianu umiejętności ruchowych z 

poszczególnych działów nauczania obejmujących materiał programowy. Komisja 

ocenia wykonanie techniczne poszczególnych zadań według przyjętych kryteriów 

oceniania i na ich podstawie wystawia oceną ostateczną. 

• Sprawdzian umiejętności ruchowych obejmuje wszystkie zadania kontrolno – 

oceniające obowiązujące w danej klasie  z poszczególnych działów nauczania. 

 

 

 
Zespół Wychowania Fizycznego: mgr Ewa Zygman, 

mgr Agata Pohl, 
 

mgr Wojciech 

Werlichowicz, mgr 

Malwina Kucner 

mgr Mariola 

Włodarczak 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH UCZNIA 

W KLASACH VI 

 

Poznań, dnia 1 września 2018 roku 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

podania w 

szybkim biegu; 

bardzo dobre 

odprowadzenie 

ramienia przy 

podaniu; 

nienaganny 

chwyt piłki; 

właściwa 

zmiana pozycji 

w biegu; 

właściwy 

technicznie 

i skuteczny rzut 

na bramkę; 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

podania w 

szybkim biegu; 

bardzo dobre 

odprowadzenie 

ramienia przy 

podaniu; 

poprawny chwyt 

piłki; właściwa 

zmiana pozycji 

w biegu; 

właściwy 

technicznie rzut 

na bramkę; 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np. : brak 

dynamiki lub 

podania w zbyt 

wolnym biegu 

lub niewłaściwe 

odprowadzenie 

ramienia przy 

podaniu lub zły 

chwyt piłki lub 

pojedynczy błąd 

w zmianie 

pozycji w biegu 

lub niewłaściwy 

technicznie rzut 

na bramkę lub 

błąd kroków; 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów poważne 

błędy: : brak 

dynamiki; podania 

w zbyt wolnym 

biegu; 

niewłaściwe 

odprowadzenie 

ramienia przy 

podaniu; zły 

chwyt piłki; błędy 

w zmianie pozycji 

w biegu; 

niewłaściwy 

technicznie rzut na 

bramkę; błąd 

kroków; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

zdecydowany 

i 

przekonywujący 

zwód ciałem; 

szybkie i 

energiczne 

obejście; 

właściwy i 

skuteczny rzut 

na bramkę; 

 

 
 

Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

przekonywujący 

zwód ciałem; 

bardzo dobre 

obejście; 

właściwy i 

skuteczny rzut 

na bramkę; 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np. : brak 

dynamiki lub 

mało 

przekonywujący 

zwód ciałem lub 

obejście zbyt 

obszerne (daleko 

od obrońcy) lub 

niewłaściwy i 

mało skuteczny 

rzut na bramkę; 

 

Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: brak 

dynamiki; mało 

przekonywujący 

zwód ciałem; 

obejście zbyt 

obszerne (daleko 

od obrońcy); 

niewłaściwy 

i mało skuteczny 

rzut na bramkę; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

właściwa praca 

NN przy ataku i 

dobry powrót na 

swoją pozycję; 

przekonywujący 

atak na bramkę; 

odpowiednie 

odprowadzenie 

ramienia 

z piłką; pełna 

kontrola 

zachowań 

obrońców; 

Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; ; 

właściwa praca 

NN przy ataku 

i dobry powrót 

na swoją 

pozycję; 

przekonywujący 

atak na bramkę; 

odpowiednie 

odprowadzenie 

ramienia 

z piłką; 

kontrola 

zachowań 

obrońców; 

Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: 

niewłaściwa 

praca NN przy 

ataku lub zbyt 

wolny powrót na 

swoją pozycję 

lub mało 

przekonywujący 

atak na bramkę 

lub 

nieodpowiednie 

odprowadzenie 

ramienia z piłką 

lub mała kontrola 

zachowań 

obrońców; 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: 

niewłaściwa praca 

NN przy ataku; 

zbyt wolny 

powrót na swoją 

pozycję; mało 

przekonywujący 

atak na bramkę; 

nieodpowiednie 

odprowadzenie 

ramienia 

z piłką; mała 

kontrola zachowań 

obrońców; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

doskonałe 

poruszanie się 

krokiem 

odstawno- 

dostawnym; 

doskok do 

osoby atakującej 

w odpowiednim 

tempie; szybkie 

wycofanie się; 

doskonała 

kontrola 

zachowań 

atakujących; 

 

 

 

Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

bardzo dobre 

poruszanie się 

krokiem 

odstawno- 

dostawnym; 

doskok do 

osoby atakującej 

w odpowiednim 

tempie; szybkie 

wycofanie się; 

stała kontrola 

zachowań 

atakujących; 

Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: brak 

dynamiki lub 

błędne 

poruszanie się 

krokiem 

odstawno- 

dostawnym 

(łączenie lub 

krzyżowanie 

stóp, NN proste 

w stawach 

kolanowych) lub 

doskok do osoby 

atakującej 

z opóźnieniem 

lub zbyt wolne 

wycofanie się lub 

słaba kontrola 

zachowań 

atakujących; 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: brak 

dynamiki; błędne 

poruszanie się 

krokiem 

odstawno- 

dostawnym 

(łączenie lub 

krzyżowanie stóp, 

NN proste w 

stawach 

kolanowych); 

doskok do osoby 

atakującej z 

opóźnieniem; zbyt 

wolne wycofanie 

się; słaba kontrola 

zachowań 

atakujących; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania;. 

odpowiednia 

postawa 

siatkarska w 

trakcie odbić; 

doskonale 

skoordynowana 

praca RR i NN; 

idealna czystość 

odbić; odbicie 

płynne i 

wielokrotne; 

dobre dojście 

do piłki; 

(utrzymanie 

piłki 

nieprzerwanie 

przez 45 

sekund); 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

odpowiednia 

postawa 

siatkarska w 

trakcie odbić; 

doskonale 

skoordynowana 

praca RR i NN; 

idealna czystość 

odbić; odbicie 

płynne i 

wielokrotne; 

dobre dojście 

do piłki; 

(utrzymanie 

piłki 

nieprzerwanie 

przez 30 

sekund); 

 

 

 

Ćwiczenie 

wykonane dobrze; 

drobne błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: 

nieodpowiednia 

postawa siatkarska 

w trakcie odbić 

lub 

nieskoordynowana 

praca RR i NN lub 

nie wszystkie 

odbicia są 

prawidłowe lub 

brak dojścia do 

piłki; (utrzymanie 

piłki 

nieprzerwanie 

przez 20 sekund); 

 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: 

nieodpowiednia 

postawa siatkarska 

w trakcie odbić; 

nieskoordynowana 

praca RR 

i NN; nie 

wszystkie odbicia 

są prawidłowe; 

brak dojścia do 

piłki; utrzymanie 

piłki 

nieprzerwanie 

przez 10 sekund; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

odpowiednia 

postawa 

siatkarska w 

trakcie odbić; 

doskonale 

skoordynowana 

praca RR i NN; 

idealna czystość 

odbić; odbicie 

płynne i 

wielokrotne; 

dobre dojście 

do piłki; 

(utrzymanie 

piłki 

nieprzerwanie 

przez 45 

sekund); 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

odpowiednia 

postawa 

siatkarska w 

trakcie odbić; 

doskonale 

skoordynowana 

praca RR i NN; 

idealna czystość 

odbić; odbicie 

płynne i 

wielokrotne; 

dobre dojście 

do piłki; 

(utrzymanie 

piłki 

nieprzerwanie 

przez 30 

sekund); 

 
Ćwiczenie 

wykonane dobrze; 

drobne błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: 

nieodpowiednia 

postawa siatkarska 

w trakcie odbić 

lub 

nieskoordynowana 

praca RR i NN lub 

nie wszystkie 

odbicia są 

prawidłowe lub 

uginanie łokci lub 

odbicie nie 

następuje na 

środku 

przedramion lub 

brak dojścia do 

piłki; (utrzymanie 

piłki 

nieprzerwanie 

przez 20 sekund); 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: 

nieodpowiednia 

postawa siatkarska 

w trakcie odbić; 

nieskoordynowana 

praca RR 

i NN; nie 

wszystkie odbicia 

są prawidłowe; 

uginanie łokci; 

odbicie nie 

następuje na 

środku 

przedramion; brak 

dojścia do piłki; 

utrzymanie piłki 

nieprzerwanie 

przez 10 sekund; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

właściwa 

postawa 

siatkarska; 

odpowiednie 

prowadzenie 

ramienia; dobre 

uderzenie piłki; 

skuteczna 

zagrywka; 

Dodatkowa 

ocena za 

skuteczność (na 

siedem uderzeń 

– sześć 

zagrywek 

dobrych); 

Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

właściwa 

postawa 

siatkarska; 

odpowiednie 

prowadzenie 

ramienia; dobre 

uderzenie piłki; 

skuteczna 

zagrywka; 

Dodatkowa 

ocena za 

skuteczność (na 

siedem uderzeń 

– pięć 

zagrywek 

dobrych); 

 

Ćwiczenie 

wykonane dobrze; 

drobne błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: 

niewłaściwa 

postawa 

siatkarska lub 

nieodpowiednie 

prowadzenie 

ramienia lub błąd 

uderzenia piłki; 

mało skuteczna 

zagrywka lub 

błędy w napięciu 

mięśni. 

Dodatkowa ocena 

za skuteczność (na 

siedem uderzeń – 

cztery zagrywek 

dobrych); 

 

 
 

Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: 

niewłaściwa 

postawa 

siatkarska; 

nieodpowiednie 

prowadzenie 

ramienia; błąd 

uderzenia piłki; 

mało skuteczna 

zagrywka; błędy 

w napięciu mięśni; 

zagrywki 

nieskuteczne; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

odpowiednia 

postawa 

siatkarska w 

trakcie odbić; 

doskonale 

skoordynowana 

praca RR i NN; 

idealna czystość 

odbić; odbicie 

płynne i 

wielokrotne; 

dobre dojście 

do piłki; 

(utrzymanie 

piłki 

nieprzerwanie 

przez 45 

sekund); 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

odpowiednia 

postawa 

siatkarska w 

trakcie odbić; 

doskonale 

skoordynowana 

praca RR i NN; 

idealna czystość 

odbić; odbicie 

płynne i 

wielokrotne; 

dobre dojście 

do piłki; 

(utrzymanie 

piłki 

nieprzerwanie 

przez 30 

sekund); 

 

 

 

Ćwiczenie 

wykonane dobrze; 

drobne błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: 

nieodpowiednia 

postawa siatkarska 

w trakcie odbić 

lub 

nieskoordynowana 

praca RR i NN lub 

nie wszystkie 

odbicia są 

prawidłowe lub 

brak dojścia do 

piłki; (utrzymanie 

piłki 

nieprzerwanie 

przez 20 sekund); 

 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: 

nieodpowiednia 

postawa siatkarska 

w trakcie odbić; 

nieskoordynowana 

praca RR 

i NN; nie 

wszystkie odbicia 

są prawidłowe i 

czyste; brak 

dojścia do piłki; 

utrzymanie piłki 

nieprzerwanie 

przez 10 sekund; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

podania w 

szybkim 

biegu; 

prawidłowe 

technicznie 

podanie 

sprzed klatki 

piersiowej; 

prawidłowy 

chwyt piłki; 

właściwa 

zmiana 

pozycji; 

odpowiedni i 

skuteczny rzut 

do kosza; 

rytmiczny 

bieg; 

właściwe 

ustawienie 

ciała; 

 

 

 

 

Ćwiczenie 

wykonane bardzo 

dobrze pod 

względem 

technicznym; brak 

dynamiki; podania 

w dobrym tempie 

biegu; prawidłowe 

technicznie 

podanie sprzed 

klatki piersiowej; 

prawidłowy chwyt 

piłki; właściwa 

zmiana pozycji; 

odpowiedni rzut 

do kosza; 

odpowiednie 

ustawienie ciała; 

właściwy rytm 

biegu; 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: 

podania w 

niezbyt 

szybkim biegu 

lub 

nieprawidłowe 

technicznie 

podanie sprzed 

klatki 

piersiowej lub 

nieprawidłowy 

chwyt piłki; lub 

niewłaściwa 

zmiana pozycji 

lub błąd przy 

rzucie lub błąd 

kroków lub 

nieodpowiednie 

ustawienie 

ciała; 

Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; 

duża liczba 

popełnianych 

błędów: : 

podania 

w niezbyt 

szybkim biegu 

lub 

nieprawidłowe 

technicznie 

podanie sprzed 

klatki piersiowej; 

nieprawidłowy 

chwyt piłki; 

niewłaściwa 

zmiana pozycji; 

błąd przy rzucie; 

błąd kroków; 

niewłaściwe 

ustawienie ciała; 

zaburzony rytm 

kroków 

w czasie podań i 

chwytów; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

prawidłowa i 

we 

właściwym 

momencie 

zmiana ręki 

kozłującej; 

kozioł na 

odpowiedniej 

wysokości; 

z boku ciała; 

pełna kontrola 

nad piłką; 

doskonała 

obserwacja 

pola gry; 

bliskie 

minięcia 

przeciwnika; 

świetna 

koordynacja 

pracy RR i 

NN; pewne i 

energiczne 

wykonanie 

ćwiczenia; 

 

 

 

 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane bardzo 

dobrze pod 

względem 

technicznym; brak 

dynamiki; 

prawidłowa i we 

właściwym 

momencie zmiana 

ręki kozłującej; 

kozioł na 

odpowiedniej 

wysokości; 

z boku ciała; 

kontrola nad piłką; 

dobra obserwacja 

pola gry; bliskie 

minięcia 

przeciwnika; dobra 

koordynacja pracy 

RR i NN; 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: 

lekko 

spóźniona 

zmiana ręki 

kozłującej lub 

kozioł zbyt 

wysoki lub 

kozłowanie 

przed sobą lub 

niepełna 

kontrola nad 

piłką lub brak 

obserwacji pola 

gry lub zbyt 

dalekie 

minięcia 

przeciwnika lub 

zaburzona 

koordynacja 

pracy RR i NN 

lub mało 

dynamiczne 

wykonanie 

ćwiczenia; 

 

 

 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; 

duża liczba 

popełnianych 

błędów: lekko 

spóźniona lub zła 

zmiana ręki 

kozłujące; kozioł 

zbyt wysoki; 

kozłowanie przed 

sobą; brak lub 

niepełna kontrola 

nad piłką; brak 

obserwacji pola 

gry; zbyt dalekie 

minięcia 

przeciwnika; 

zaburzona 

koordynacja 

pracy RR i NN; 

mało dynamiczne 

wykonanie 

ćwiczenia; 



97 
 

 

 

  

O
b

ro
n

a
 i

n
d

y
w

id
u

a
ln

a
 k

ry
ci

e 
„
k

a
żd

y
 

sw
eg

o
”

 

Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

doskonale 

wykonany 

krok 

odstawno- 

dostawny (NN 

ugięte w 

stawach 

kolanowych, 

stopy 

rozstawione, 

poruszanie się 

na całych 

stopach, tułów 

wyprostowan 

y); świetne 

ustawienie 

względem 

przeciwnika i 

własnego 

kosza; pełna 

kontrola 

sytuacji; 

doskonała 

obserwacja 

pola gry; 

 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane bardzo 

dobrze pod 

względem 

technicznym; brak 

dynamiki; bardzo 

dobrze wykonany 

krok odstawno- 

dostawny (NN 

ugięte 
 

w stawach 

kolanowych, stopy 

rozstawione, 

poruszanie się na 

całych stopach, 

tułów 

wyprostowany);ba 

rdzo dobre 

ustawienie 

względem 

przeciwnika i 

własnego kosza; 

pełna kontrola 

sytuacji; bardzo 

dobra obserwacja 

pola gry; 

 

Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: 

niewłaściwie 

wykonany krok 

odstawno- 

dostawny (NN 

wyprostowane 

w stawach 

kolanowych, 

stopy zbyt 

wąsko 

rozstawione, 

wspinanie się 

na palce , tułów 

pochylony) lub 

niepoprawne 

ustawienie 

względem 

przeciwnika i 

własnego kosza 

lub brak 

przeglądu 

sytuacji na 

boisku lub brak 

dynamiki; 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; 

duża liczba 

popełnianych 

błędów: 

niewłaściwie 

wykonany krok 

odstawno- 

dostawny (NN 

wyprostowane w 

stawach 

kolanowych, 

stopy zbyt wąsko 

rozstawione, 

wspinanie się na 

palce , tułów 

pochylony); 

niepoprawne 

ustawienie 

względem 

przeciwnika 

i własnego 

kosza; brak 

przeglądu 

sytuacji na 

boisku; brak 

dynamiki; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

bardzo dobra 

koordynacja 

wzrokowo- 

ruchowa; 

energiczny 

wyskok 

w czasie 

zbiórki; 

energiczny 

i skuteczny, 

wykonany 

precyzyjnie 

pod względem 

technicznym 

rzut do kosza; 

świetna ocena 

sytuacji 

meczowej; 

umiejętne i 

trafne 

podjęcie 

właściwej 

decyzji; 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 

wykonane bardzo 

dobrze pod 

względem 

technicznym; brak 

dynamiki; bardzo 

dobra koordynacja 

wzrokowo- 

ruchowa; wyskok 

w czasie zbiórki; 

skuteczny, 

wykonany 

precyzyjnie pod 

względem 

technicznym rzut 

do kosza; dobra 

ocena sytuacji 

meczowej; 

umiejętne i trafne 

podjęcie właściwej 

decyzji; 

 

 

 

 
 

Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: 

słaby wyskok w 

czasie zbiórki 

lub 

nieprawidłowy 

chwyt piłki lub 

zły technicznie 

rzut do kosza 

lub błąd 

kroków lub 

niewłaściwa 

ocena sytuacji 

meczowej lub 

brak 

umiejętności 

podjęcia 

właściwej 

decyzji; 

 

 

 

 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; 

duża liczba 

popełnianych 

błędów: brak lub 

słaby wyskok w 

czasie zbiórki; 

nieprawidłowy 

chwyt piłki; zły 

technicznie rzut 

do kosza; błąd 

kroków; 

niewłaściwa 

ocena sytuacji 

meczowej; brak 

umiejętności 

podjęcia 

właściwej 

decyzji; 
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CELUJĄCY 

 
BARDZO 

DOBRY 

 
 

DOBRY 

 
 

DOSTATECZNY 

P
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

dynamiczne 

odbicie, 

prawidłowe 

ułożenie rąk 

i głowy; NN 

proste w 

stawach 

kolanowych; 

wykonany bez 

podporu z boku; 

utrzymanie 

stabilnej 

postawy; 

staranne 

i idealne 

rozpoczęcie 

i wykończenie 

ćwiczenia; 

 

 

 

Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

odpowiednie 

odbicie, 

prawidłowe 

ułożenie rąk 

i głowy; NN 

proste 

w stawach 

kolanowych; 

wykonanie bez 

podporu z boku; 

utrzymanie 

stabilnej 

postawy; ładne 

rozpoczęcie i 

wykończenie 

ćwiczenia; 

Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: .: 

brak dynamiki 

lub 

nieodpowiednie 

odbicie lub 

niesymetryczne 

ułożenie rąk lub 

nie schowanie 

głowy lub NN 

lekko ugięte w 

stawach 

kolanowych lub 

wykonanie 

z podporem z 

boku lub nie 

utrzymanie 

stabilnej postawy 

lub niestaranne 

rozpoczęcie 

i wykończenie 

ćwiczenia lub 

zachwiana 

pozycja po 

wykonaniu 

przewrotu; 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: ; 

nieodpowiednie 

odbicie; 

niesymetryczne 

ułożenie rąk; nie 

schowanie głowy; 

NN ugięte w 

stawach 

kolanowych; 

wykonanie z 

podporem z boku; 

nie utrzymanie 

stabilnej postawy; 

niestaranne 

wykończenie 

ćwiczenia; 

zachwiana pozycja 

po wykonaniu 

przewrotu; 

wykonanie z dużą 

pomocą 

nauczyciela; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

prawidłowe 

prowadzenie 

RR i NN; 

właściwe 

odbicie z RR; 

dokładnie 

wyprostowane 

NN; 

utrzymanie 

stabilnej 

postawy; 

staranne i 

idealne 

rozpoczęcie 

i wykończenie 

ćwiczenia; 

 

 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

prawidłowe 

prowadzenie RR 

i NN; właściwe 

odbicie z RR; 

dokładnie 

wyprostowane 

NN; utrzymanie 

stabilnej 

postawy; ładne 

rozpoczęcie i 

wykończenie 

ćwiczenia; 

Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np.: brak 

dynamiki lub 

nieprawidłowe 

prowadzenie RR 

i NN lub 

przewrót 

wykonany przez 

bark lub brak 

odbicia z RR lub 

lekko ugięte NN 

lub nie 

utrzymanie 

stabilnej postawy 

lub niestaranne 

rozpoczęcie i 

wykończenie 

ćwiczenia; 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: 

nieprawidłowe 

prowadzenie RR i 

NN; przewrót 

wykonany przez 

bark; brak odbicia 

z RR; ugięte NN; 

nie utrzymanie 

stabilnej postawy; 

niestaranne 

rozpoczęcie i 

wykończenie 

ćwiczenia; 

wykonanie 

z pomocą 

nauczyciela; brak 

dynamiki; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; zamach 

wykonany 

prostą nogą; 

samodzielne 

dojście do 

drabinki 

z zachowaniem 

maksymalnego 

napięcia 

wszystkich 

mięsni; głowa 

odpowiednio 

odchylona do 

tyłu; płynny 

powrót do 

pozycji 

wyjściowej; 

staranne 

i idealne 

rozpoczęcie 

i wykończenie 

ćwiczenia; 

Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

zamach 

wykonany prostą 

nogą; 

samodzielne 

dojście do 

drabinki 

z zachowaniem 

maksymalnego 

napięcia 

wszystkich 

mięsni; głowa 

odpowiednio 

odchylona do 

tyłu; w miarę 

płynny powrót 

do pozycji 

wyjściowej; 

ładne 

rozpoczęcie i 

wykończenie 

ćwiczenia; 

 
 

Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np. .: 

brak dynamiki; 

zamach 

wykonany ugiętą 

nogą lub dojście 

do drabinki z 

małą pomocą lub 

niepełne napięcie 

wszystkich 

mięsni lub głowa 

nie odchylona 

do tyłu lub mało 

płynny powrót 

do pozycji 

wyjściowej lub 

mało staranne 

rozpoczęcie i 

wykończenie 

ćwiczenia; 

 

 
 

Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: brak 

dynamiki; zamach 

wykonany ugiętą 

nogą; dojście do 

drabinki z dużą 

pomocą; brak 

napięcia 

wszystkich 

mięśni; głowa nie 

odchylona do tyłu; 

mało płynny 

powrót do pozycji 

wyjściowej; mało 

staranne 

rozpoczęcie i 

wykończenie 

ćwiczenia; 
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Ćwiczenie 

wykonane 

idealnie pod 

względem 

technicznym; 

dynamiczne 

wykonanie 

zadania; 

prawidłowe, 

dynamiczne 

odbicie obunóż 

poprzedzone 

dynamicznym 

rozbiegiem; 

krótkie 

i dynamiczne 

odbicie z rąk; 

przeniesienie 

NN w pozycji 

kucznej; 

lądowanie 

stabilne na 

lekko ugięte 

nogi; staranne 

rozpoczęcie i 

zakończenie 

ćwiczenia; 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

bardzo dobrze 

pod względem 

technicznym; 

brak dynamiki; 

prawidłowe 

odbicie obunóż 

poprzedzone 

szybkim 

rozbiegiem; 

krótkie odbicie 

z rąk; 

przeniesienie NN 

w pozycji 

kucznej; 

lądowanie 

stabilne na lekko 

ugięte nogi; 

staranne 

rozpoczęcie i 

zakończenie 

ćwiczenia; 

 

 

 

 

 
Ćwiczenie 

wykonane 

dobrze; drobne 

błędy w 

wykonywaniu 

zadania np. brak 

dynamiki lub 

słabe odbicie 

obunóż lub 

wolny rozbieg 

lub zbyt długie 

trzymanie rąk na 

skrzyni lub 

przeniesienie NN 

bokiem lub 

lądowanie na 

proste nogi lub 

niestaranne 

rozpoczęcie 

i zakończenie 

ćwiczenia; 

 

 

 

Ćwiczenie 

wykonane 

niedokładnie; duża 

liczba 

popełnianych 

błędów: brak 

dynamiki; słabe 

odbicie obunóż; 

wolny rozbieg; 

zbyt długie 

trzymanie rąk na 

skrzyni; 

przeniesienie NN 

bokiem; 

lądowanie na 

proste nogi; 

niestaranne 

rozpoczęcie 

i zakończenie 

ćwiczenia; 
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Przedmiotowy system oceniania z religii rzymskokatolickiej 

Na poziom szkoły podstawowej dla klas IV-VIII 

 
(zgodne z Rozporządzeniem MENiS z 7 IX 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046) z późniejszymi 

zmianami z dnia 20 sierpnia 2010 roku (Dz.U. z 2010r. Nr 156,) oraz w oparciu o wytyczne 

Komisji Wychowania KEP) 

 

 

• Katecheta nie ocenia praktyk religijnych ucznia - „Podstawą wystawiania oceny 

szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, aktywność i 

sumienność. Nie powinno się natomiast oceniać za udział w praktykach 

religijnych.” - Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce - pkt. 83 

 
System uwzględnia 

1 – wymagania Podstawy Programowej; 

2 – postawy ucznia; 

3 – wkładu pracy ucznia. 

 

 
Sprawdziany i dłuższe formy będą miały dodatkowo ocenę opisową przygotowaną przez 

nauczyciela. Uzasadnienie oceny śródrocznej i rocznej będzie odbywało się w formie ustnej. 

 

Ocena celująca: 

• Uczeń systematycznie wypełnia obowiązki uczniowskie wynikające ze Statutu Szkoły 

(np. nie spóźniania się na lekcję, wykazuje się kulturą języka itp.) oraz nałożone przez 

nauczyciela religii (posiada podręcznik, karty pracy itp.). 

• Angażuje się w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne związane z religijnością (np. 

konkursy, uroczystości religijne i patriotyczne, rekolekcje itp.) oraz jest aktywny w 

czasie lekcji. 

• Opanował przerobiony materiał w stopniu bardzo dobrym lub stopniu wykraczającym, 

co wskazuje na zainteresowania ucznia przedmiotem. 

• Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

• Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. 

• Uczeń wywiązuje się z obowiązku prowadzenia zeszytu i wykonywania zadań 

domowych. 
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• Wyróżnia się twórczą aktywnością w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych w grupie katechetycznej. 

 
Ocena bardzo dobra: 

 
• Uczeń systematycznie wypełnia obowiązki uczniowskie wynikające ze Statutu Szkoły 

(np. nie spóźniania się na lekcję, wykazuje się kulturą języka itp.) oraz nałożone przez 

nauczyciela religii (posiada podręcznik, karty pracy itp.). 

• Angażuje się w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne związane z religijnością (np. 

konkursy, uroczystości religijne i patriotyczne, rekolekcje itp.). 

• Opanował przerobiony materiał w stopniu bardzo dobrym. 

• Opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, 

opanowany materiał potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość. 

• Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań 

teoretycznych i praktycznych. 

• Wykazuje się aktywnością podczas katechezy. 

• Wywiązuje się z obowiązków dotyczących prowadzenia zeszytu, wykonywania 

zadań domowych. 

 
Ocena dobra: 

 
• Uczeń niesystematycznie wypełnia obowiązki uczniowskie wynikające ze Statutu 

Szkoły (np. nie spóźniania się na lekcję, wykazuje się kulturą języka itp.) 

oraz nałożone przez nauczyciela religii (posiada podręcznik, karty pracy itp.). 

• Nie angażuje się systematycznie w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne związane z 

religijnością (np. konkursy, uroczystości religijne i patriotyczne, rekolekcje itp.) i jest 

sporadycznie aktywny w czasie lekcji. 

• Opanował przerobiony materiał w stopniu dobrym, jednak podczas jego prezentacji 

pojawiają się niewielkie błędy lub braki. 

• Podczas rozwiązywania zadań praktycznych o wyższym stopniu złożoności 

popełnia drobne błędy lub nie doprowadza do całkowitego rozwiązania. 

• Prowadzony zeszyt i rozwiązywane zadania domowe nie budzą zastrzeżeń. 

 

Ocena dostateczna: 

 
• Uczeń nie wypełnia obowiązków uczniowskich wynikających ze Statutu Szkoły (np. 

spóźniania się na lekcję, nie zawsze wykazuje się kulturą języka itp.) oraz nałożonych 

przez nauczyciela religii (nie posiada podręcznika, karty pracy itp.). 
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• Nie angażuje się w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne związane z religijnością 

(np. konkursy, uroczystości religijne i patriotyczne, rekolekcje itp.) i nie jest aktywny 

w czasie lekcji. 

• Posiada ogólną znajomość przerobionego materiału. 

• Słabo opanował wiadomości, określone programem nauczania, podczas ich 

prezentowania pojawiają się błędy i znaczne braki. 

• Rozwiązuje tylko typowe – bez jakiejkolwiek złożoności, zadania praktyczne i 

teoretyczne o średnim stopniu trudności. 

• Niesystematycznie prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. 

 
Ocena dopuszczająca 

 
• nie wypełnianie obowiązków uczniowskich wynikających z Statutu Szkoły (np. 

spóźnianie się na lekcję, ucieczka z lekcji, wulgaryzm języka, itp.) i nałożonych przez 

nauczyciela religii (nie posiada podręcznika, karty pracy itp.), choć w rozmowach 

indywidualnych przyjmuje do wiadomości uwagi i obiecuje poprawę. 

• brak zaangażowania ucznia w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne związane z 

religijnością (np. konkursy, uroczystości religijne i patriotyczne, nie uczestniczy w 

rekolekcjach itp.). Uczeń celowo przeszkadza na lekcji i nie wynika to z jego 

trudności określonych przez opinie lub orzeczenie z poradni. 

• uczeń nie zna podstawowych treści wiary, choć obiecuje, że się nauczy. 

• słabo opanował wiadomości, określone programem nauczania, podczas ich 

prezentowania pojawiają się błędy i znaczne braki. 

• rozwiązuje tylko typowe – bez jakiejkolwiek złożoności, zadania praktyczne i 

teoretyczne o średnim stopniu trudności. 

• niesystematycznie prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe, pojawiają się w 

tym względzie częste braki. 

 
Ocena niedostateczna: 

• pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie 

spełnia kryteriów oceny dopuszczającej; ignoruje obowiązki ucznia. 

• jest bierny, odmawia wszelkiej współpracy. 
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Uzasadnienie oceny niedostatecznej z religii 

 

 

………………………………………. 
 

ucznia klasy …… Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu 

 

 

 

 
1. Uczeń unikał udziału na zajęciach z religii mimo zachęty ze strony nauczyciela. 

2. Nie posiadał zeszytu, nie prowadził żadnych notatek, nie odrabiał zadań. Nie wykazał 

minimum dobrej woli do współpracy z nauczycielem 

3. Nauczyciel na bieżąco informował ucznia o jego ocenach oraz zachęcał do podjęcia 

wysiłku mającego na celu poprawienie ocen: nauczyciel zapraszał ucznia do 

uczestnictwa w zajęciach, oferował pomoc, jednak uczeń nie skorzystał z tej pomocy. 

4. Uczeń był zachęcany do pracy na lekcji: nauczyciel stosował pochwały za najmniejszy 

wysiłek ucznia włożony w udział w lekcji. 

5. Nauczyciel informował ucznia o przewidywanych pracach pisemnych i możliwości 

przygotowania się do nich: każdorazowo uczeń dokładnie znał zakres materiału 

obowiązującego na zapowiedzianych pracach pisemnych jednakże nie wykazywał 

odrobiny dobrej woli w kierunku podjęcia wysiłku 

6. Uczeń otrzymał szansę poprawy oceny jednak uczeń nie skorzystał z tej formy 

pomocy. 

7. Nauczyciel rozmawiał z wychowawcą klasy i próbował rozmawiać z rodzicem lub 

opiekunem prawnym ucznia jednak bezskutecznie. Wychowawca i rodzic lub opiekun 

prawny został poinformowany o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną. 

8. Indywidualne podejście do ucznia w procesie dydaktycznym nie przyniosło 

oczekiwanych rezultatów. 
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Przedmiotowy System Oceniania 

Przedmiot: Religia 

Klasy 4-8 
 

 

 
OCENA 

 
WIEDZA 

 
POSTAWA 

OBOWIĄZKI 
 

PODSTAWO 

WE 

OBOWIĄZKI 
 

PONADPODSTAWO 

WE 

 

 

 

 

 
CELUJĄCA 

Uczeń 

średnią ocen 

cząstkowych 

osiągnął na 

poziomie 

5,5 - 6,0. 

Wyróżnia się w 

kulturze słowa i 

szacunku wobec 

nauczycieli, 

rówieśników, 

symboli 

religijnych i 

postawie 

modlitewnej. 

Posiada 

podręcznik, 

zeszyt prowadzi 

staranni , nie 

spóźnia się na 

lekcje. 

Bierze czynny udział w 

konkursach, 

rekolekcjach, 

uroczystościach z 

okazji świąt, 

reprezentuje godnie 

szkołę na zewnątrz. 

 

 

 

BARDZO 

DOBRA 

Uczeń 

średnią ocen 

cząstkowych 

osiągnął na 

poziomie 

4,5 - 5,4. 

W kulturze 

słowa nie ma do 

ucznia 

zastrzeżeń, 

wobec 

nauczycieli 

okazuje 

szacunek, w 

relacjach z 

rówieśnikami 

jest koleżeński i 

pomocny, 

zachowuje się 

godnie wobec 

symboli 

religijnych i w 

czasie modlitwy. 

Posiada 

podręcznik, 

zeszyt prowadzi 

choć posiada 

cechy 

niestaranności, 

zdarzają się 

spóźnienia na 

lekcje. 

Do udziału w 

konkursach, 

rekolekcjach, 

uroczystościach z 

okazji świąt decyduje 

się po namowach. 

 

 

 

DOBRA 

Uczeń 

średnią ocen 

cząstkowych 

osiągnął na 

poziomie 

W kulturze 

słowa uczeń 

posiada braki, 

nie wszystkim 

nauczycielom 

Posiada 

podręcznik, 

sporadycznie 

zapomina 

przynieść go na 

Do udziału w 

konkursach, 

rekolekcjach, 

uroczystościach z 

okazji świąt decyduje 
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OCENA 

 
WIEDZA 

 
POSTAWA 

OBOWIĄZKI 
 

PODSTAWO 

WE 

OBOWIĄZKI 
 

PONADPODSTAWO 

WE 

 3,5 – 4,4. okazuje 

szacunek, wobec 

rówieśników nie 

zawsze jest 

koleżeński i 

pomocny, 

zachowuje się 

jednak godnie 

wobec symboli 

religijnych i w 

czasie modlitwy. 

lekcje, zeszyt 

prowadzi choć 

niestarannie, 

zdarzają się 

spóźnienia na 

lekcje. 

się po długich 

pertraktacjach. 

 

 

 

DOSTATECZN 

A 

Uczeń 

średnią ocen 

cząstkowych 

osiągnął na 

poziomie 

2,5 – 3,4. 

Uczeń używa 

wulgarnych słów 

w sytuacjach 

emocjonalnych, 

po zwróceniu 

uwagi 

przeprasza, 

wobec 

rówieśników 

zachowuje się 

egoistycznie, 

lecz poproszony 

o pomoc potrafi 

jej udzielić, 

zachowanie 

wobec symboli 

religijnych i 

podczas 

modlitwy budzi 

zastrzeżenia. 

Nie posiada 

podręcznika, 

zeszyt posiada 

jednak 

prowadzi 

niestarannie z 

licznymi 

brakami w 

zapisie, często 

spóźnia się na 

lekcje. 

Nie bierze udziału w 

konkursach, w 

rekolekcjach nie 

uczestniczy w stu 

procentach, jest 

nieobecny na 

uroczystościach z 

okazji świąt. 

 

 

 

DOPUSZCZA- 

Uczeń 

średnią ocen 

cząstkowych 

osiągnął na 

poziomie 

Uczeń używa 

wulgarnych słów 

w sytuacjach 

emocjonalnych, 

po zwróceniu 

uwagi twierdzi, 

Nie posiada 

podręcznika, 

nie posiada 

zeszytu, choć 

przyrzeka, że 

przyniesie, 

Nie bierze udziału w 

konkursach, nie 

uczestniczy w 

rekolekcjach, jest 

nieobecny na 

uroczystościach z 
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OCENA 

 
WIEDZA 

 
POSTAWA 

OBOWIĄZKI 
 

PODSTAWO 

WE 

OBOWIĄZKI 
 

PONADPODSTAWO 

WE 

JĄCA 1,5 – 2,4. że nie zrobił nic 

złego, wobec 

rówieśników 

zachowuje się 

egoistycznie, a 

poproszony o 

pomoc nie 

potrafi jej 

udzielić, 

zachowanie 

wobec symboli 

religijnych i 

podczas 

modlitwy budzi 

zastrzeżenia. 

spóźnia się na 

lekcje, rzadko 

opuszcza 

lekcje, których 

nie 

usprawiedliwia. 

okazji świąt. 

 

 

 

NIEDOSTA- 

TECZNA 

Uczeń 

średnią ocen 

cząstkowych 

osiągnął na 

poziomie 

1,0 – 1,4. 

Uczeń używa 

często 

wulgarnych 

słów, lekceważy 

uwagi 

nauczyciela, 

wobec 

rówieśników 

zachowuje się 

lekceważąco, 

namawia do 

złego, cieszy się 

z 

niesprawiedliwo 

ści, odrzuca 

jakąkolwiek 

pomoc ze strony 

nauczyciela jak i 

rówieśników, 

nie okazuje 

szacunku wobec 

symboli 

Nie posiada 

podręcznika, 

nie posiada 

zeszytu, rzadko 

bywa na 

lekcjach. 

Nie bierze udziału w 

konkursach, nie 

uczestniczy w 

rekolekcjach, a jeśli się 

pojawi to przeszkadza, 

jest nieobecny na 

uroczystościach z 

okazji świąt. 
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OCENA 

 
WIEDZA 

 
POSTAWA 

OBOWIĄZKI 
 

PODSTAWO 

WE 

OBOWIĄZKI 
 

PONADPODSTAWO 

WE 

  religijnych, 

przeszkadza w 

czasie modlitwy 

i w prowadzeniu 

lekcji. 

  

 

 

 

Kryteria oceniania z informatyki 

 
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania informatyki, 

• prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne 

uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościom w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, 

proponuje rozwiązania nietypowe, 

• osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych 

na szczeblu wojewódzkim, rejonowym lub krajowym. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• sprawnie komunikuje się  z komputerem za pomocą systemu 

operacyjnego  i wykorzystuje jego możliwości, 

• swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem 

użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań, 

• dobrze zna pojęcia informatyczne występujące w programie 

nauczania i swobodnie je stosuje, 

• posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach 

praktycznych  i teoretycznych. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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• posiadł niepełny zakres wiedzy i umiejętności z informatyki 

określonych programem nauczania w danej klasie, 

• poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

• poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem 

użytkowym; umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków 

masowego przekazu, zakres jego wiadomości przekracza 

wymagania zawarte w podstawie programowej, 

• sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym. 

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 
• opanował wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania informatyki na poziomie nieprzekraczającym 

wymagań zawartych w podstawie programowej, 

• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności i przy pomocy nauczyciela, 

• stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych 

pod kierunkiem nauczyciela, 

• umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu 

operacyjnego; umie uruchomić omawiane oprogramowanie 

użytkowe, 

• popełnia liczne błędy merytoryczne. 

 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 
• posiada braki w opanowaniu podstawy programowej informatyki, ale 

braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z informatyki, 

• rozumie pytania i polecenia, 

• zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania, 

• wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są 

omawiane, 

• poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe, 
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• potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo 

prostych czynności, 

• popełnia liczne błędy merytoryczne. 

 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze 

zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu, 

• nie zna pojęć informatycznych występujących w programie 

nauczania, nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do 

zadań praktycznych, nie rozumie poleceń i pytań, 

• nie wie, czym zajmuje się informatyka, 

• nie potrafi komunikować się z systemem 

operacyjnym, 

• w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne. 

 

7. Ocenie podlegają następujące formy aktywności uczniów: 

 
o prace klasowe(sprawdziany) 

o prace praktyczne wykonywane podczas zajęć na komputerze 

o praca w zespole 

o kartkówki 

o diagnozy (z wyjątkiem wstępnej) 

o prace domowe 

o odpowiedzi ustne 

o aktywność na lekcji 

o prace dodatkowe 

o konkursy informatyczne 

8. Aktywność na lekcji zostanie nagrodzona „+” lub „-”. Trzy znaki „+” jest równoważne 

ocenie 5, a trzy znaki „-” ocenie niedostatecznej. 

9. Praca domowa. Uczeń może tylko raz w ciągu półrocza zgłosić brak zadania domowego 

lub nieprzygotowanie do zajęć bez konsekwencji otrzymania nagany. Drugie zgłoszenie 

skutkuje naganą, a trzecie i każde kolejne każde kolejne oznacza oceny niedostateczne. 
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Uczeń jest zobowiązany zgłosić brak zadania domowego przed sprawdzaniem, jeżeli nie 

zgłosi otrzymuje naganę do dziennika. Brakujące zadanie domowe należy uzupełnić na 

następną lekcję. Powyższy przywilej nie obejmuje długoterminowych zadań domowych. 

10. Udział w konkursach jest oceniany pod warunkiem solidnego przygotowania się 

ucznia. Za premiowane miejsce uczeń otrzymuje ocenę celującą. 

11. Kartkówki obejmują zakres wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji. 

Uczniowie piszą je max. 15 minut. Nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. 

12. Uczeń jest zobowiązany, na każdą lekcje posiadać swój login i hasło do komputera w 

sali informatycznej jego brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji 

13. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub pracy 

praktycznej wykonywanej podczas zajęć. Poprawa pracy klasowej odbywa się w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela (nie dłuższym niż dwa tygodnie od rozdania prac). 

Kryteria przy poprawianiu oceny są takie same, jak przy pracy pierwotnej. Uczeń, który 

nie poprawił pracy w uzgodnionym terminie/terminach (nieprzekraczających dwóch 

tygodni od dnia rozdania prac), traci prawo do następnych poprawek. 

14. Za samowolną zamianę grupy lub niesamodzielność podczas prac pisemnych lub prac 

praktycznych uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną. 

15. Odpowiedź. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez ucznia jest jednoznaczna z oceną 

niedostateczną. 

16. Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu pracowni 

komputerowej. 
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