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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
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Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu 

mgr Magdalena Lehmann 

 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

 a) polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 

podstawę.  

b) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się poprzez:   

• ocenianie bieżące, 

• klasyfikację półroczną, 

• klasyfikację roczną. 

 

2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanej przez nich podstawy programowej, o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskiwania ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych opracowanych w PZO. 

 

 CELE EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU  

• Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów 

wiadomości i umiejętności. 

• Informowanie uczniów o jego osiągnięciach edukacyjnych i czynionych postępach. 

• Monitorowanie postępów uczniów i określenie ich potrzeb. 

• Motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się i 

dalszej pracy. 
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OCENIANE OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA 

 Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów: 

• wiedza teoretyczna objęta podstawą programową 

• stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych  

• aktywność na zajęciach 

• wkład pracy, zaangażowanie w podejmowane działania  

• praca w grupie  

• udział w konkursach 

 

Najczęściej stosowane sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:  

• formy ustne: odpowiedzi, aktywność na zajęciach, prezentacja 

• formy praktyczne: ćwiczenia praktyczne (indywidualne, zespołowe),  

• formy pisemne: sprawdziany (zapowiedziane) i kartkówki (niezapowiedziane)  

• obserwacja pracy uczniów 

 

Umowy i uzgodnienia: 

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 

 3.Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia oraz inne formy sprawdzania 

wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. 

 4. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce, powinien go zaliczyć w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

5.Do poprawy można podejść tylko raz. Przy poprawie kryteria ocen nie zmieniają się. 

  

Kryteria oceny aktywności lub jej braku na lekcjach.  

a) uczeń otrzymuje ,, + ” z aktywności na lekcji  

• 6 plusów = ocena celująca, 5 plusów = ocena bardzo dobra, 4 plusy = ocena dobra. 

b) uczeń otrzymuje „ - ‘ gdy:  

• jest nieprzygotowany do lekcji (brak potrzebnych materiałów);  

• gdy ma brak zadania domowego 

 

Otrzymany ,,-’’ jest wpisywany do dziennika z wagą zero i jest informacją dla rodziców o 

nieprzygotowaniu ucznia do lekcji lub braku zadania domowego. 
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 Dla prac pisemnych z punktowanymi odpowiedziami wprowadza się kryteria 

procentowe: 

 95% - 100% celujący 

 85% - 94% bardzo dobry  

 71% - 84% dobry  

 50% - 70% dostateczny 

 35% - 49% dopuszczający 

 0% - 34% niedostateczny 

 

Wagi ocen w e- dzienniku 

Forma sprawdzenia widomości  Waga oceny Kolor  

• konkurs  

– etap szkolny  

 - etap pozaszkolny   

• projekt edukacyjny  

 – długoterminowy 

 

3-4 

5-6  

 

5-6 

 

 

 

fioletowy 

 

• praca klasowa, sprawdzian, test, 

RKO 

5-6 czerwony 

• kartkówka, odpowiedź ustna 3-4 zielony 

• aktywność, praca na lekcji, 

• projekt edukacyjny, 

• referat, prezentacja, plakat 

3-4 

3-4 

3-4 

 

 

niebieski 

• zadanie domowe, przygotowanie do 

lekcji, zeszyt przedmiotowy, praca w 

grupie, ćwiczenia i inne 

1-2 czarny 
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ZASADY PRACY Z UCZNIEM ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI 

EDUKACYJNYMI ORAZ ZALECENIAMI PORADNI                            

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

1. Nauczyciel  dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno-

pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.  

2. W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. Rodzaje dysfunkcji:  

A) Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo 

• Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 

• Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej będą ogólne, takie same, jak 

dla  innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np., 

jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to 

sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału.   

• Namawianie ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze. 

• Nie oceniana będzie czytelność rysunków, estetyka wykonanych wykresów, 

konstrukcji, a jedynie ich poprawność.   

• Wydłużenie czasu pisania sprawdzianów/kartkówek (na prośbę ucznia). 

 

B) Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze 

zrozumieniem treści. Dostosowanie wymagań w zakresie formy:   

• Krótkie i proste polecenia. 

• Czytanie polecenia  na głos. 

• Objaśnianie dłuższych poleceń. 

• Wydłużenie czasu pisania sprawdzianów/kartkówek (na prośbę ucznia). 

C) Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej   
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• W przypadku tych uczniów konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, 

jak i treści wymagań.   

• Obniżeniu wymagań, które obejmują jednak wiadomości i umiejętności określone 

podstawą programową.   

• Wymagania co do formy mogą obejmować między innymi: 

• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

• pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie,  

• podawanie poleceń w prostszej formie,  

• unikanie trudnych pojęć, 

•  częste odwoływanie się do konkretu, przykładu ,  

•  unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 

•  wolniejsze tempo pracy,  

•  odrębne instruowanie uczniów. 

 

 

 

Magdalena Lehmann 


