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PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA 
SZKOŁA PODSTAWOWA – II ETAP EDUKACYJNY 

 
 

PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO 
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 
Ocenie podlegają: 

o     Wiadomości 
o     Umiejętności 
o     Aktywność, zaangażowanie, systematyczność 
o     Możliwości ucznia 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA: 
o     Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisów, podręcznik i dodatkowe pomoce wcześniej   
       zapowiedziane przez  nauczyciela.  
o     Uczeń odrabia zadania domowe ustne i pisemne.  
o     Uczeń czyta w domu wskazane wcześniej teksty utworów literackich.  
o     Uczeń stara się pracować na lekcjach, wykonując polecenia nauczyciela lub pracując w grupie. 

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności- 
1 semestr 

Ilość 
MINIMUM 

Ocena Podpis 

Sprawdziany / testy    
Prace pisemne    
Dyktando    
Odpowiedź    
Recytacja    
Zadanie domowe 3   
Kartkówki 2   
Aktywność    
Zeszyt 1   
Czytanie 3   
Lektury    
Uwaga! Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje 1 punkt. 5 punktów - ocena bardzo 
dobra. Brak zadania lub zeszytu( jeśli jest zadanie) jest równoznaczne z oceną 
niedostateczną. 

1 . Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 
2 . Braki zadań domowych oraz zaległe lekcje należy uzupełnić. 
3 . Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
4 . Oceny cząstkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy koncoworoczna nie jest liczona jako   
    średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 

5 . Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są podpisywać 
rodzice (Prawni Opiekunowie). 

KRYTERIA OCEN: 

stopień niedostateczny- ndst- otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu 
nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach pomimo wsparcia ze strony nauczyciela 
uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu o ; nie wykonuje zadań 
o niewielkim, elementarnym stopniu trudności o    nie wykazuje aktywności i chęci współpracy z 
nauczycielem w celu uzupełnienia braków o   świadomie opuszcza i nie korzysta z zajęć dydaktyczno- 
wyrównawczych z zakresu języka polskiego. 
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stopień dopuszczający- dop - otrzymuje uczeń, u którego: 

 opanowane treści wykazują na braki w wiadomościach i umiejętnościach w zakresie 
       podstawowym, braki te przy wsparciu nauczyciela uczeń może usunąć 
 wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

stopień dostateczny- dst- otrzymuje uczeń, który: 

 opanował treści i umiejętności istotne w strukturze przedmiotu w zakresie       
podstawowym 

 wykonuje zadania o średnim stopniu trudności 
 stara się pracować podczas lekcji 
 wykonuje polecenia nauczyciela 
 
stopień dobry- db- otrzymuje uczeń, który: 

 
 opanował treści i umiejętności istotne w strukturze przedmiotu w zakresie      
       podstawowym i ponadpodstawowym  
 uczeń pracuje na lekcjach, wykonuje polecenia nauczyciela  
 powtarza swoją wiedzę czego efektem jest zaliczanie poszczególnych sprawdzianów 
 
stopień bardzo dobry- bdb- otrzymuje uczeń, który: 

 
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w  zakresie 

przedmiotu  
 uczeń aktywnie pracuje na lekcjach indywidualnie lub w grupie  
 o   potrafi wykorzystywać zgromadzona wiedze w praktyce o   bierze udział w konkursach   

przedmiotowych, występach artystycznych 
 
stopień celujący -cel- otrzymuje uczeń, który: 
 
 posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program przedmiotu w danej klasie,  
 o   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu   

zadań teoretycznych lub praktycznych, rozwiązuje zadania wykraczające poza program 
danej klasy 

 samodzielnie przygotowuje pomoce według wskazań nauczyciela i potrafi je 
zaprezentować podczas lekcji  

 wykonuje dodatkowe prace  
 potrafi wykorzystywać wiedzę w praktyce 
 potrafi wzbogacać wiedzę wykorzystując rozmaite źródła poznawcze  
 bierze  udział w konkursach przedmiotowych, występach 
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PSO  Z MATEMATYKI 
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
I Założenia ogólne: 
 
Ocenie podlegają: 

1. wiedza. 
2. umiejętności. 
3. aktywność i zaangażowanie ucznia. 

 
II Warunki konieczne do spełnienia: 
 

1. Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisów oraz pomoce wcześniej 
zapowiedziane przez nauczyciela. 

2. Uczeń przygotowuje zadania domowe ustne i pisemne. 
3. Uczeń stara się pracować na lekcjach, wykonując polecenia nauczyciela. 
4. Uczeń powtarza przyswajaną wiedzę, czego efektem jest zaliczenie poszczególnych 

sprawdzianów, testów, prac pisemnych. 
 
III Formy i częstotliwość oceniania 
 Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się: 

a.) w formie ustnej: 
- odpowiedzi ustne 
- ocena aktywności podczas lekcji 

b.) w formie pisemnej: 
- sprawdziany – po zakończeniu działu nauczania, zapowiedziane                               

z     tygodniowym wyprzedzeniem, 
- kartkówki – mogą odbywać się niezapowiedziane, dotyczą wiadomości                                          

z trzech ostatnich lekcji. 
Uczniowie, którzy nie piszą sprawdzianów, np. po chorobie lub z innych uzasadnionych przyczyn, 
zobowiązani są do uzupełnienia ich w terminie do 2 tygodni. 

c.) inne oceny: 
- sprawdzanie  zeszytu, 
- ocena zadań domowych, 
- aktywność na lekcji, 
- zadania dodatkowe. 

 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną  po uzgodnieniu tego                                    

z nauczycielem (jeżeli jest to ocena niższa niż dostateczne). Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze 
zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego sprawdzianu lub testu. Braki zadań 
domowych odnotowane są w dzienniku lekcyjny. Braki należy uzupełnić.  
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
Oceny końcowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona jako 
średnia  arytmetyczna ocen szczątkowych 
 
IV  Kryteria ocen: 
 
Stopień niedostateczny – ndst – otrzymuje uczeń, który  

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu 
nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach pomimo wsparcia nauczyciela 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu; 
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 nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności; 
 nie wykazuje aktywności i chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków; 
 świadomie opuszcza i nie korzysta z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu 

matematyki. 
 
Stopień dopuszczający – dop – otrzymuje uczeń, który: 

 posiada zeszyt, podręcznik; 
 stara się pracować podczas lekcji; 
 wykonuje polecenia nauczyciela oraz ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności z pomocą 

nauczyciela; 
 liczy w małym zakresie z pomocą nauczyciela; 
 uczeń często odrabia zadania domowe; 
 opanowane treści wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności w zakresie 

podstawowym, braki te przy wsparciu nauczyciela uczeń może usunąć; 
 nie w pełni opanował technikę liczenia. 

 
Stopień dostateczny – dst –otrzymuje uczeń, który: 

 posiada zeszyt, podręcznik i dodatkowe pomoce wymagane przez nauczyciela; 
 uczeń odrabia zadania domowe; 
 samodzielnie pracuje podczas lekcji; 
 wykonuje polecenia nauczyciela; 
 dodaje, odejmuje mnoży i dzieli w małym zakresie liczbowym (zakres powiększamy), czyta 

zadania z treścią ze zrozumieniem; 
 opanował proste treści programowe; 
 wykonuje zadania o średnim stopniu trudności; 
 zalicza poszczególne sprawdziany, testy, kartkówki. 

 
Stopień dobry – db – otrzymuje uczeń , który: 

 posiada podręcznik i dodatkowe pomoce wymagane przez nauczyciela, zeszyt w którym 
systematycznie zapisuje notatki; 

 odrabia zadania domowe: ustne i pisemne; 
 pracuje na lekcjach; 
 wykonuje polecenia nauczyciela, jest aktywny; 
 wykonuje wymagane obliczenia sprawnie; 
 czyta polecenia zadań i zadania z treścią ze zrozumieniem; 
 opanował treści i umiejętności istotne w strukturze przedmiotu; 
 stosuje poznaną wiedze i umiejętności; 
 zalicza wszystkie sprawdziany z ocena pozytywną. 

 
 
Stopień bardzo dobry – bdb- otrzymuje uczeń, który: 

 posiada podręcznik i dodatkowe pomoce wymagane przez nauczyciela, zeszyt prowadzony 
systematycznie i ze wszystkimi notatkami; 

 zawsze odrabia zadania domowe, ustne i pisemne, jest zawsze przygotowany do lekcji; 
 aktywnie pracuje na lekcjach indywidualnie i w grupie; 
 wykonuje polecenia nauczyciela; 
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie; 
 bierze udział w lekcji, jest aktywny; 

 
Stopień celujący – cel – otrzymuje uczeń, który: 
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 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczają poza program przedmiotu w danej klasie; 
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań 

teoretycznych lub praktycznych; 
 rozwiązuje zadania wykraczające poza program danej klasy; 
 wykonuje dodatkowo prace; 
 czyta cicho ze zrozumieniem; 
 rozumie polecenia zadań i poprawnie je rozwiązuje; 
 wykorzystując rozmaite źródła wzbogaca swoją wiedzę.  
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PSO Z HISTORII 
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
I  Założenia ogólne: 
Ocenie podlegają: 

1. wiedza, 
2. umiejętności 
3. aktywność i zaangażowanie ucznia. 

II  Warunki konieczne do spełnienia. Uczeń: 
1. posiada zeszyt prowadzony systematycznie, starannie i poprawnie pod względem 

ortograficznym, 
2. uczestniczy w lekcji, 
3. stara się pracować samodzielnie, 
4. odrabia zadania, 
5. potrafi współpracować w grupie. 

III  Formy oceniania wiadomości i umiejętności : 
1. sprawdziany/ testy po zakończonym dziale materiału, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 
2. odpowiedzi ustne, 
3. aktywność na lekcji, 
4. zadania domowe, 
5. zeszyt, 
6. zadania dodatkowe, udział w konkursach. 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego z nauczycielem. Uczeń 
ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego 
sprawdzianu lub testu. 
Braki zadań domowych odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 3 braki zadań to ocena 
niedostateczna. Braki należy uzupełnić. Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na 
podstawie ocen cząstkowych.  
Oceny cząstkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona jako 
średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z 
przedmiotu, które zobowiązani są podpisywać rodzice ( lub prawni opiekunowie). 
 
IV  Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne: 
Na każdy wyższy stopień uczeń posiada kompetencje określone w wymaganiach na niższa ocenę. 
 
Celujący 
 rozwija własne zainteresowania historyczne,  
 umie organizować pracę swoją i innych, chętnie bierze odpowiedzialność za realizację różnych 

działań 
 jest poszukujący, samodzielny, wykazuje się inicjatywą, podejmuje z własnej woli różne 

zadania, pomaga innym, 
 współpracuje  z  nauczycielem w  przygotowaniu  zajęć  opartych  na twórczym 

rozwiązywaniu problemów,  
Bardzo dobry 
 umie formułować i przedstawiać własne opinie, 
 uczeń pamięta najważniejsze fakty i daty  historyczne, 
 dostrzega związki przyczynowo- skutkowe omawianych faktów, 
 podejmuje i wykonuje zadania o charakterze dobrowolnym,  
 jest aktywny, poszukujący, samodzielny. 

Dobry 
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 porządkuje fakty w układzie chronologicznym, 
 potrafi korzystać z mapy, 
 umie oceniać proste fakty i wydarzenia, 
 rozumie proste związki przyczynowo-skutkowe, 
 chętnie pracuje na lekcji, 
 potrafi słuchać ze zrozumieniem innych wypowiedzi i komunikować się z innymi. 

Dostateczny 
 formułuje wypowiedzi pisemne, 
 posiada podstawowe wiadomości o powstaniu państwa polskiego 
 dokonuje samoidentyfikacji narodowej i regionalnej, 
 szanuje poglądy innych 

Dopuszczający 
 prowadzi zeszyt przedmiotowy, 
 odrabia zadania domowe, 
 zna symbole narodowe, państwowe i religijne, 
 formułuje wypowiedzi ustne, 
 posiada sporo braków w opanowaniu materiału, 
 jest bierny, ale swoją postawą stwarza szansę na uzupełnienie braków. 

Niedostateczny 
 uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie, 
 nie odrabia zadań domowych, 
 nie wyraża chęci na uzupełnienie braków.  
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PSO Z PRZYRODY 
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
I  Założenia ogólne: 
 
 Ocenie podlegają: 

1. wiedza, 
2. umiejętności, 
3. aktywność i zaangażowanie ucznia. 
 
 

II Warunki konieczne do spełnienia: 
 

1. Uczeń posiada zeszyt , w którym systematycznie dokonuje zapisów oraz pomoce wcześniej 
zapowiedziane przez nauczyciela. 

2. Uczeń odrabia zadania domowe ustne i pisemne. 
3. Uczeń stara się pracować na lekcjach, wykonując polecenia nauczyciela. 
4. Uczeń powtarza przyswajaną wiedzę, czego efektem jest zaliczenie poszczególnych 

sprawdzianów, testów, prac pisemnych. 
 

III Formy i częstotliwość oceniania 
Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się: 

 
a) w formie ustnej: 
- odpowiedzi ustne,  
- ocena aktywności podczas lekcji. 
 
b) w formie pisemnej: 
- sprawdziany-  po zakończeniu działu nauczania, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 
- kartkówki – mogą odbywać się niezapowiedziane, dotyczą wiadomości z 3 ostatnich 

lekcji. 
 
Uczniowie, którzy nie piszą sprawdzianów, np. po chorobie, lub z innych uzasadnionych 
przyczyn, zobowiązani sa do uzupełnienia ich w terminie do 2 tygodni. 
 
c) inne oceny: 
- sprawdzenie zeszytu, 
- ocena zadań domowych, 
- aktywność na lekcji, 
- zadania dodatkowe. 

 
 Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego z 

nauczycielem. 
Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego 
sprawdzianu lub testu. 
Braki zadań domowych odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 3 braki zadań to ocena 
niedostateczna. Braki należy uzupełnić. 
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych.  
Oceny cząstkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona jako 
średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
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Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są podpisywać 
rodzice (lub prawni opiekunowie). 
 
 
IV Kryteria ocen: 
 
1. stopień niedostateczny – ndst otrzymuje uczeń, który: 

- nie wypełnia żadnego z niżej podanych kryteriów. 
 

2. stopień dopuszczjący – dop otrzymuje uczeń, który: 
- posiada zeszyt, 
- wykonuje polecenia nauczyciela oraz ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności z 

pomocą nauczyciela. 
 

3. stopień dostateczny – dost otrzymuje uczeń, który dodatkowo: 
- odrabia zadania domowe, 
- pracuje samodzielnie podczas lekcji, 
- opanował proste treści programowe – wymagania podstawowe planu nauczania. 
 

4. stopień dobry – db otrzymuje uczeń, który dodatkowo: 
- wykonuje systematycznie notatki, w tym samodzielnie, 
- wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela, jest aktywny, 
- opanował treści programowe i stosuje poznaną wiedzę i umiejętności. 
 

5. stopień bardzo dobry – bdb otrzymuje uczeń, który dodatkowo: 
- jest zawsze przygotowany do lekcji, 
- ma wiedzę i umiejętności określone w planie wynikowym jako ponadpodstawowe. 
 

6. stopień celujący – cel otrzymuje uczeń, który: 
- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
- wykonuje dodatkowe zadania pisemne. 
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PSO  Z INFORMATYKI 
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów                                              
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 
a) praca przy komputerze  
b) uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco) 
c) sprawdzian umiejętności pracy przy komputerze 
d) sprawdzian pisemny 2 x w semestrze.                                                                                                           
e) prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego                                   
z nauczycielem. 
Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego 
sprawdzianu lub testu. 
Braki zadań domowych odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 3 braki zadań to ocena 
niedostateczna. Braki należy uzupełnić. 
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych.  
Oceny cząstkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona jako 
średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są podpisywać 
rodzice (lub prawni opiekunowie). 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: 
- nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,  
- nie zna terminologii informatycznej,  
- nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera,  
- nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu.                                                      
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 
- częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  
- częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,  
- bezpiecznie obsługuje komputer,  
- zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,  
- ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,  
- poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,  
- poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje.                                                                        
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 
- w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  
- zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,  
- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  
- nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań  
  programowych, nawet z pomocą nauczyciela,  
- poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.                                                             
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: 
- dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  
- posługuje się terminologią informatyczną,  
- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań  
  programowych,  
- pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.                                                                          
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Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania informatyki 
   w danej klasie, 
- sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,  
- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,  
- biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,  
- biegle i bezpiecznie obsługuje komputer,  
- biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.                                                                               
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: 
- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,  
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma 
   komputerowe, edukacyjne programy multimedialne) 
- wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy 
   pozalekcyjnej,  
- wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,  
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 
- wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje multimedialne).  
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PSO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
OCENIE PODLEGAJĄ: 

o Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji. 
o Sprawdziany pisemne w formie testu, dwa razy w ciągu semestru, obejmujące 

przerobiony dział tematyczny zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 
o Kartkówki ze słówek z zakresu dwóch ostatnich lekcji zapowiedziane z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem.  
o Zadania domowe kontrolowane na bieżąco ocenione plusem, lub minusem. 
o Aktywność, zaangażowanie i postawa wobec przedmiotu ocenione plusem lub 

minusem pod koniec lekcji.  
o Zeszyt, sprawdzony i oceniony jeden raz w semestrze.  

 
NA OCENĘ Z PRZEDMIOTU WPŁYW MAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 

o Umiejętności i możliwości ucznia.  
o Pilność, systematyczność i praca na lekcji.  
o Stosunek i postawa wobec nauczyciela i przedmiotu. 
o Umiejętność zastosowania wiadomości i umiejętności w życiu.  
o Staranne prowadzenie zeszytu i jego uzupełnianie w razie nieobecności.  
o Odrabianie zadań domowych ustnych i pisemnych.  

 
ZASADY OCENIANIA: 

o W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej trzy oceny cząstkowe.  
o Otrzymane na lekcjach plusy i minuty tworzą oceny w następujący sposób: trzy plusy 

tworzą ocenę bardzo dobrą, trzy minusy tworzą ocenę niedostateczną.  
o Uczeń ma możliwość poprawienia oceny na wyższą po uzgodnieniu tego z 

nauczycielem. 
o Uczeń biorący udział w konkursie z zakresu języka angielskiego otrzymuje cząstkową 

ocenę celującą. 
o Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
o Oceny cząstkowe nie są równoważne.  
o Ocena semestralna i roczna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen 

cząstkowych.  
 

KRYTERIA OCEN: 
 
 OCENA NIEDOSTATECZNA (NDST):  
  
Uczeń: 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania, a 

braki w wiadomościach i umiejętnościach pomimo wsparcia ze strony nauczyciela uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotu, 

2. nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,  
3. nie wykazuje aktywności i chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków,  
4. nie posiada zeszytu,  
5. nie rozpoznaje słów w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  
6. nie potrafi powtórzyć za nauczycielem słów lub krótkich zwrotów,  
7. celowo opuszcza lekcje. 
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 OCENA DOPUSZCZAJĄCA (DOP): 
Uczeń:  wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,  

 wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków,  
 posiada zeszyt,  
 odrabia zadania domowe, 
 rozpoznaje minimum słów w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  
 potrafi powtórzyć za nauczycielem słowa lub krótkie zwroty,  
 wykonuje zadania pisemne we współpracy z nauczycielem. 

 
 OCENA DOSTATECZNA (DST): 
Uczeń:  wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,  

 posiada zeszyt i odrabia zadania domowe z pewnymi brakami, 
 pracuje na lekcjach i stara się być aktywny,   
 rozpoznaje co najmniej połowę słów w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  
 potrafi samodzielnie wymienić i zapisać co najmniej połowę słów lub krótkich zwrotów z bieżącej lekcji,  
 wykonuje zadania pisemne samodzielnie lub we współpracy z nauczycielem. 

 
 OCENA DOBRA (DB): 
Uczeń:  opanował treści i umiejętności istotne w strukturze przedmiotu,  

 posiada zeszyt i odrabia zadania domowe, 
 pracuje na lekcjach, jest aktywny,   
 rozpoznaje poznane słowa w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  
 potrafi samodzielnie wymienić ustnie i zapisać słowa i zwroty poznane na  bieżącej lekcji,  
 wykonuje samodzielnie zadania pisemne,  
 powtarza i utrwala swoją wiedzę,  
 stosuje poznane struktury gramatyczne, 
 potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.  

 
 OCENA BARDZO DOBRA (BDB): 
Uczeń:  opanował pełny zakres treści i umiejętności określony programem nauczania,  

 posiada zeszyt i regularnie odrabia zadania domowe, 
 pracuje na lekcjach, jest aktywny i zaangażowany,   
 rozpoznaje wszystkie poznane słowa w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  
 potrafi samodzielnie wymienić ustnie i zapisać wszystkie słowa i zwroty poznane na bieżącej lekcji i 

używa ich w życiu codziennym,  
 wykonuje samodzielnie zadania pisemne,  
 systematycznie powtarza i utrwala swoją wiedzę,  
 stosuje poznane struktury gramatyczne  
 formułuje krótkie wypowiedzi ustne lub pisemne. 

 
 OCENA CELUJĄCA (CEL): 

 Wymagania ponadprogramowe 
Uczeń:  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje zadania wykraczające poza 
program danej klasy, 

  
 wykonuje dodatkowe prace pisemne, 
 bierze udział w konkursach z zakresu języka angielskiego, 
 biegle używa w życiu codziennym słów i zwrotów poznanych na lekcjach zarówno w formie ustnej jak i 

pisemnej z zachowaniem pisowni angielskiej oraz z zachowaniem poznanych struktur gramatycznych,  
 jest regularnie zaangażowany i aktywny, systematycznie powtarza i utrwala swoją wiedzę. 
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PSO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Założenia ogólne  

Ocenie podlegają: 

 Osiągane postępy w sprawności fizycznej 
 Umiejętności ruchowe  
 Pozytywne zachowania i postawy 
 Wiadomości z zakresu wychowania fizycznego 
 Aktywność i pilność w zakresie czynności ruchowych 

 

Warunki do spełnienia przez ucznia: 

 Uczeń posiada strój sportowy i obuwie zmienne 
 Systematycznie  i aktywnie uczestniczy w zajęciach 
 Przestrzega regulaminów korzystania z sali gimnastycznej i obiektów sportowych 
 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz ich częstotliwość: 

1. Sprawdziany/ testy sprawnościowe –  
Ocenie podlegają umiejętności ruchowe z poszczególnych dyscyplin sportowych, wyszczególnione w 
planie wynikowym dla danej klasy. 

2. Sprawdziany motoryczne -   
 Szybkość 
 Skoczność 
 Wytrzymałość 
 Moc 
 Zwinność 
3. Przeprowadzenie rozgrzewki – jeden raz w semestrze 
4. Strój sportowy – oceniany na każdej lekcji 

Uczeń może dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji/ brak stroju 
sportowego/. Za  każdy następny brak stroju  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Aktywność i zaangażowanie – Za aktywne uczestnictwo w lekcji, uczeń otrzymuje „+” – trzy 
„+’ to ocena bardzo dobra 

6. Aktywność pozalekcyjna -  za reprezentowanie szkoły w zawodach imprezach sportowych 
uczeń otrzymuje ocenę celującą 

 

 Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną po uzgodnieniu z nauczycielem 
 Uczeń, który nie zaliczył sprawdzianu w terminie, powinien zaliczyć go na następnej lekcji lub 

w innym terminie ustalonym z nauczycielem 
 Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych 
 Ocena semestralna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna 
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PSO Z MUZYKI 
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
 
 

CELE OCENIANIA UCZNIÓW : 
1.       Aktywizowanie czynnego uczestnictwa w zajęciach. 
2.       Wzbudzanie pozytywnej motywacji do przedmiotu. 
3.       Mobilizowanie do samodzielnego wykonywania zadań. 
4.       Realizacja grupowych zadań z zakresu percepcji muzyki. 

NA OCENĘ Z PRZEDMIOTU WPŁYW MAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
1. Podstawę oceny ucznia z muzyki stanowi przede wszystkim jego wysiłek wkładany w   

                             uzyskane wyniki i rozwój własnych możliwości. 
2. Aktywność i praca na lekcji 
3. Stosunek i postawa wobec nauczyciela przedmiotu 
4. Umiejętność zastosowania wiadomości i umiejętności w życiu 
5. Staranne prowadzenie zeszytu 

PROCEDURA OCENIANIA: 
1. Na ocenę końcową ( roczną ) ucznia z muzyki składają się oceny cząstkowe, które uzyskał 

w trakcie 2 semestrów roku szkolnego. Ocena końcowa ( śródroczna i roczna ) jest 
podsumowaniem pracy semestralnej ( rocznej ) ucznia i wynika z ocen cząstkowych. 

                              Ocena semestralna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych 
2. W trakcie jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej 3 oceny cząstkowe 
3. Ocenie podlegają następujące obszary działalności muzycznej: 

o  repertuar (śpiew i gra na instrumentach, teksty piosenek)                                                    
- co najmniej 2 oceny w semestrze 

o  wiadomości o muzyce, percepcja muzyki (odpowiedzi, test)                                                  
- co najmniej 1 ocena w semestrze 

o aktywność, inicjatywa, udział w konkursach pozaszkolnych  
                    i przeglądach wokalnych, akademiach szkolnych                                                                           
                  - w zależności od zaangażowania 
4. Otrzymane na lekcjach “+”  i “ –“  tworzą ocenę w następujący sposób:   

                              3 plusy  tworzą ocenę bardzo dobrą, 3 minusy tworzą ocenę niedostateczną.  
o Plusem ocenia się aktywność na lekcji. Oceniane formy aktywności to:  

                                       śpiew, gra na inst.., słuchanie muzyki, tworzenie muzyki, ruch przy muzyce,   
                                       przyswajanie wiadomości dotyczących muzyki. 

o Minusem ocenia się nieuwagę i złą postawę uczniowską oraz brak zeszytu 
5. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny cząstkowej na wyższą po uzgodnieniu tego z 

nauczycielem 
6. Uczeń biorący udział w konkursie, przeglądzie muzycznym otrzymuje cząstkową ocenę 

celującą 
7.  Ustala się oceny bieżące w skali od 1 do 6, które wpisuje się do dziennika. 

 
Ustalenie wymagań w obrębie poziomów na poszczególne stopnie: 
 
Wymagania 
podstawowe:              

ocena 
niedostateczna 

- uczeń wykazuje rażący brak wymagań 
programowych 

- nie uczestniczy w muzycznych działaniach 
praktycznych 

- nie przynosi zeszytu przedmiotowego 
- lekceważy przedmiot, opuszcza lekcje muzyki                                                
- niodpowiednio zachowuje się na lekcji 
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ocena 
dopuszczająca   

- uczeń wykazuje minimalny poziom wiadomości 
- z niechęcią, ale uczestniczy w muzycznych 

działaniach  praktycznych 
-  ma zeszyt przedmiotowy, ale często nie zapisuje 

lekcji 
- prezentuje mało zadowalający poziom postaw i 

umiejętności 
- nie potrafi stosować wiedzy nawet przy pomocy 

nauczyciela     
ocena 
dostateczna   

- opanował łatwe, niezbędne wiadomości i 
umiejętności 

- uczestniczy w muzycznych działaniach 
praktycznych 

- potrafi zastosować wiadomości dla celów 
praktycznych  i  teoretycznych z pomocą 
nauczyciela 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocena dobra                  - opanował materiał programowy z muzyki 
- stosuje wiedzę muzyczną w sytuacjach 

teoretycznych i  praktycznych 
- stara się być aktywnym podczas zajęć 
- aktywnie uczestniczy w działaniach praktycznych 
- w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe 
- jest zainteresowany przedmiotem 
- zna i przestrzega przyjęte na zajęciach reguły  

ocena bardzo 
dobra      

- opanował zakres wiedzy muzycznej przewidziane 
programem 

- z chęcią i aktywnością uczestniczy w muzycznych 
działaniach praktycznych 

- umiejętnie wykorzystuje wiedzę muzyczną w teorii 
i praktyce 

- Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe 
- Jest bardzo aktywny podczas zajęć 
- Jest zainteresowany przedmiotem 
- Zna i przestrzega przyjęte na zajęciach reguły 

wymagania 
ponadpodstawowe 

ocena celująca           - spełnia wymagania określone w zakresie oceny 
bardzo dobrej 

- ponadto: samodzielnie posługuje się wiedzą 
       angażuje się w prace pozalekcyjne osiąga sukcesy  
       w  konkursach muzycznych 
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PSO Z PLASTYKI 

W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
I. Założenia ogólne: 
Ocenie podlegają: 
 wiedza 
 umiejętności 
 aktywność i zaangażowanie ucznia w działania plastyczne 
 przygotowanie ucznia do zajęć 
 uczestnictwo w zajęciach 

 
II. Warunki konieczne do spełnienia: 
Uczeń: 
 jest przygotowany do zajęć 
 uczestniczy w lekcji 
 angażuje się w działania plastyczne 
 stara się pracować samodzielnie 
 potrafi współpracować w grupie 

 
III. Formy oceniania i umiejętności: 
 ćwiczenia plastyczne ( rysunkowe, malarskie, formowanie kształtu, przestrzeni, budowania 

kompozycji ) 
 prace plastyczne ( ilustracje, rysunki, kompozycje graficzne ) 
 odpowiedzi ustne ( podstawowe terminy plastyczne, malarskie, wybitni przedstawiciele 

świata artystycznego i ich wybrane dzieła ) 
 aktywność na lekcji 
 zadania domowe 
 udział w konkursach plastycznych 
 zadania dodatkowe ( przygotowanie dekoracji ) 

 
Uczeń ma prawo poprawi ocenę dla siebie niekorzystną po uzgodnieniu tego z nauczycielem. Uczeń 
ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Braki zadań domowych 
odnotowane są w dzienniku lekcyjnym –brak zadania to ocena niedostateczna. Braki należy 
uzupełnić. Gdy uczeń wykorzysta 2 razy w ciągu semestru nieprzygotowanie do zajęć- każde następne 
odnotowywane jest w dzienniku jako minus ( - ), 3 minusy oznaczają ocenę niedostateczną.  
Ocena końcoworoczna ( semestralna ) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. Oceny 
cząstkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona  jako średnia 
arytmetyczna ocen cząstkowych. Jej bardzo ważnym czynnikiem jest stosunek ucznia do przedmiotu i 
wykonywanych zadań oraz wysiłek włożony w ich realizację.  
 
IV. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne. 
 

Ocena niedostateczna 
Uczeń: 
 nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie elementarnym 
 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem 
 nie bierze udziału w działaniach twórczych 
 nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny 
 jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć 
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Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
 niestarannie wykonuje obowiązkowe ćwiczenia i prace plastyczne 
 posiada sporo braków w opanowaniu materiału 
 ma trudności w rozwiązaniu problemów 
 pracuje niesystematycznie 
 nie formułuje wniosków 
 jest bierny, ale swoją postawą stwarza szanse na uzupełnienie braków (ewentualnie przy 

pomocy nauczyciela) 
 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 
 posiada kompetencje określone w poziomie wymagań koniecznych 
 poprawnie wykonuje ćwiczenia i prace plastyczne 
 nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania 
 czasem wymaga pomocy nauczyciela w poprawnej realizacji zadań 
 z pomocą poprawnie formułuje wnioski 

 

Ocena dobra 
Uczeń: 
 posiada kompetencje określone w poziomach wymagań podstawowych                                                 

i ponadpodstawowych 
 starannie wykonuje ćwiczenia i prace plastyczne 
 angażuje się w twórczość swobodną  
 potrafi w prosty sposób wypowiadać się na temat prezentowanych obiektów 
 umie konstruować własne wnioski, oceny 
 jest samodzielny 
 chętnie pracuje na lekcji 

 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
 posiada kompetencje określone w poziomach wymagań podstawowych                                                

i ponadpodstawowych 
 wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról 
 wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i  zespołowych 
 potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą 
 podejmuje i wykonuje zadania o charakterze dobrowolnym 
 jest aktywny i samodzielny 

 

Ocena celująca 
Uczeń: 
 posiada kompetencje określone w poziomach wymagań podstawowych  

i ponadpodstawowych 
 rozwija własne zainteresowania plastyczne 
 podejmuje z własnej woli różne zadania, pomaga innym 
 osiąga sukcesy w konkursach plastycznych 
 wykazuje i realizuje zainteresowania plastyczne w różnych formach działalności                              

(pozalekcyjnej, pozaszkolnej) 
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PSO Z RELIGII 
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
  
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.  
2. Stosunek do przedmiotu.  
3. Pilność i systematyczność.  
4. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.  
5. Postawa 

  
Ocenie podlegają: 

1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące co najmniej trzy 
jednostki lekcyjne, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji.  
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia.  
4. Praca domowa, kontrolowana na bieżąco.  
5. Znajomość podstawowych prawd wiary.  
6. Zeszyt: sprawdzany jeden raz w semestrze.  
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności. 

  
Ilość ocen: 
W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej 4 oceny cząstkowe. 
  
Poprawianie: 
Uczeń ma możliwość poprawiania. Przeprowadza się je według ustaleń osób 
zainteresowanych w terminie i z zakresu wyznaczonego przez nauczyciela religii                    
z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej. 
  
Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się zasady: 
Ocena nie będzie miła charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych: znaczący wpływ 
mają przede wszystkim oceny uzyskane z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi. Uczeń, 
który przystąpi do konkursu religijnego i pomyślnie ukończ co najmniej etap szkolny, będzie 
mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej o jeden stopień. 
 
 
 

Wymagania programowe w obrębie poszczególnych poziomów 
oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów 

  
Ocena NIEDOSTATECZNA 

Katechizowany: 
- Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 
- Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 
- Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi. 
- Nie posiada zeszytu. 
- Nie wykazuje się znajomością modlitw. 
- Lekceważy przedmiot. 
- Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji. 
- Opuszcza lekcje religii. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 
  
2. Wymagania konieczne 
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Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZJĄCEJ 
Katechizowany: 
- Opanował konieczne pojęcia religijne. 
- Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności. 
- Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 
- Niedbale prowadzi zeszyt 
- Wykazuje poprawny stosunek do religii. 
- Ma problemy ze znajomością modlitw. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 
  
3. Wymagania podstawowe 

Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ 
Katechizowany: 
- Opanował niezbędne wiadomości, postawy, umiejętności. 
- Prezentuje podstawowe treści programowe. 
- Wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela. 
- Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 
- W zeszycie ma brak notatek, prac domowych. 
- Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 
  
4. Wymagania rozszerzające 

Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ 
Katechizowany: 
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 
- Opanował ważniejszy materiał programowy z religii. 
- Stosuje wiedzę w sytuacjach praktycznych i teoretycznych. 
- Wykazuje dobrą znajomość pacierza. 
- Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 
- Jest zainteresowany przedmiotem. 
- W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 
- Stara się być aktywnym podczas lekcji. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dobrą. 
  

5. Wymagania dopełniające 
Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ 

Katechizowany: 
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 
- Opanował zakres wiedzy, postaw , umiejętności określony poziomem nauczania. 
- Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce. 
- Odznacza się pełną znajomością pacierza. 
- Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 
- Aktywnie uczestniczy w lekcji. 
- Postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. 
- Stara się być światkiem wyznawanej wiary, włącz się w przeżycia roku liturgicznego. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę bardzo dobrą. 
 

6. Wymagania ponadprogramowe 
Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ 

Katechizowany: 
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo  dobrej. 
- Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii. 
- Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 
- Angażuje się w prace pozalekcyjne. 
- Uczestniczy w konkursach religijnych. 
- Jego pilność, systematyczność, stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. 
- Poznane prawdy wiary stosuje w życiu. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę celującą. 
  


