
Wymagania edukacyjne 
 

-ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

 

~wykracza poza treści programowe omawiane na lekcjach, 

~posługuje się bogatym ,poprawnym słownictwem , 

~dyskutuje używając poprawnych merytorycznie argumentów na tematy związane z 

przedmiotem 

~dzieli się swoją wiedzą z innymi, 

~korzysta z wielu dodatkowych źródeł informacji, 

~sporządza materiały pomocnicze do realizacji zagadnień na lekcjach, 

~uczestniczy w konkursach  na terenie szkoły i poza nią, 

~samodzielnie wykonuje zadania o dużym stopniu trudności 

 

-ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

 

~zna i rozumie wszystkie pojęcia i zagadnienia wprowadzone na lekcjach, 

~posiada dużo dodatkowych informacji świadczących o zainteresowaniu tematyką zajęć i 

korzystaniu z dodatkowych źródeł informacji, 

~posługuje się poprawnym językiem , 

~czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

~w sposób jasny i precyzyjny formułuje swoje myśli, 

~chętnie bierze udział w konkursach i akcjach związanych z przedmiotem 

~wnioskuje prawidłowo i zupełnie samodzielnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach 

praktycznych  

~prawidłowo dobiera źródła informacji w zależności od opracowywanych problemów 

~ wciąga wnioski na podstawie zawartych w nich informacji 

 

-ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

 

~zna i rozumie większość zagadnień i pojęć pojawiających się w podręczniku i na zajęciach 

~posiada dodatkową wiedzę na tematy które go interesują w sposób szczególny 

~samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania 

~czynnie uczestniczy w zajęciach 

~samodzielnie argumentuje swoje wypowiedzi 

~wnioskuje w sposób prawidłowy 

~w sposób jasny i precyzyjny formułuje swoje myśli 

~stosuje zdobytą wiedzę w praktyce 

~konstruuje proste diagramy, sporządza tabele i wykresy, analizuje schematy 

 

-ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

 

~zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji 

~potrafi pod kierunkiem nauczyciela uzasadnić odpowiedź, rozwiązać prosty typowy problem 

i wyciągnąć wnioski 

~umie zastosować zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach życia codziennego 

~przeprowadza prostą analizę danych statystycznych 

~w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje ze zrozumieniem terminologię naukową 

 

-ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który 



 

~przy pomocy nauczyciela potrafi:. 

*wyjaśnić znaczenie ważniejszych pojęć i zagadnień omawianych na lekcji 

*w minimalnym stopniu orientuje się w problematyce omawianej na zajęciach 

~sporadycznie wykazuje się pewnymi wiadomościami  

~jest biernym uczestnikiem zajęć 

~samodzielnie korzysta z encyklopedii i słownika pojęć 

 

-ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

 

~nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

podstawowych wiadomości 

~nie potrafi korzystać  z podręcznika w celu zdobycia wiedzy. 

 

Kryteria oceny semestralnej i rocznej. 
 

1. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację ustną o przewidywanej ocenie semestralnej 

(rocznej) na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

2. Ocenę semestralną (roczną) ustala nauczyciel i wpisuje ją długopisem lub piórem do 

dziennika lekcyjnego w przeddzień klasyfikacji semestralnej (rocznej). 

3. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców  

i wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją. 

4. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Z kartkówek uczeń 

może uzyskać ocenę 1,2,3,4 lub 5. Z pozostałych form aktywności uczeń może uzyskać 

ocenę 1,2,3,4,5 lub 6.  

5. Punkty uzyskane z prac klasowych przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 

 

   100 %+ zad. 

dodatkowe 

celujący 

100% - 90% bardzo dobry 

89% - 75% dobry 

74% - 60% dostateczny 

59% - 40% dopuszczający 

39% - 0% niedostateczny 

 

6. Kartkówki zawierają trzy-cztery zadania (dwa z poziomu podstawowego i dwa lub jedno 

z poziomu ponadpodstawowego). Uczeń oceniany jest następująco: 

a. jedno zadanie prawidłowo rozwiązane- dopuszczający 

b. dwa zadania prawidłowo rozwiązane - dostateczny 

c. trzy, cztery  zadania prawidłowo rozwiązane - dobry, bardzo dobry 

7. Na ocenę semestralną (roczną) szczególny wpływ mają oceny bieżące według 

następującego  stopniowania :  

1. Wyniki konkursów i olimpiad, 

2. Sprawdziany lub testy, 

3. Aktywność, wypowiedzi ustne i kartkówki , 

4. Projekty i zadania domowe. 
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