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Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy: 

- w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania, 

- jego wypowiedzi są wyczerpujące pod względem merytorycznym, 

- swobodnie operuje pojęciami danego przedmiotu i wyciąga właściwe wnioski, 

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy: 

- w pełni przyswoił wiadomości objęte programem nauczania, 

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów, 

- wykorzystuje różne źródła wiedzy, 

- jego wiedza spełnia wymagania edukacyjne. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy: 

- ma niewielkie braki z zagadnień określonych w wymaganiach edukacyjnych, 

- przedstawia treści poprawnie pod względem merytorycznym i języka przedmiotu ale nie 

wyczerpuje zagadnienia w pełni, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

- umie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

- cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcji. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: 

- zna najważniejsze pojęcia zawarte w wymaganiach edukacyjnych, 

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne, 

- aktywność na lekcjach jest sporadyczna, 

- z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązywać problemy, 

- odpowiedzi odbywają się przy niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela, 

- w wypowiedzi zdarzają się nieliczne błędy rzeczowe i językowe. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: 

- posiadana wiedza jest niezbędna do realizacji celów przedmiotu i konieczna do dalszego 

kształcenia, 

- popełnia błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej 

prezentowania, 

- zna podstawowe pojęcia i przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione 

pytania. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: 

- nie spełnia kryteriów określonych na ocenę dopuszczającą, 

- nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu zajęć edukacyjnych, błędnie analizuje pojęcia i 

terminy a posiadane przez ucznia braki są trudne do uzupełnienia i uniemożliwiają mu 

kontynuację 



nauki w następnej klasie lub ukończenie szkoły, 

- nie przygotowuje się do lekcji, odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz 

biernością na lekcjach, 

- nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań, nawet przy pomocy nauczyciela 

lub: nie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach. 


