
 ocena celująca (6) – ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny 

zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwiązuje nowe i trudne problemy oraz zadania; 

wykazuje szczególną aktywność na zajęciach, jest dociekliwy i odkrywczy; 

systematycznie i samodzielnie wzbogaca wiedzę i umiejętności, korzystając                  

z różnych źródeł informacji; 

 ocena bardzo dobra (5) – ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który 

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami                                 

i umiejętnościami; rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 

ujęte programem nauczania; potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych 

sytuacjach;  

 ocena dobra (4) – ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości                

i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji 

między elementami wiedzy z poszczególnych edukacji; osiągnął postępy 

pozwalające na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań i problemów                   

o średnim stopniu trudności; wykazuje aktywność na zajęciach; 

 ocena dostateczna (3) – ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował 

podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu się; rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem 

przy pomocy nauczyciela; wykazuje niewielką aktywność na zajęciach; 

 ocena dopuszczająca (2) – ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który                      

w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności; 

osiągnął postępy pozwalające na rozwiązywanie zadań i problemów                             

o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela; nie wykazuje aktywności 

na zajęciach, jednak wykazuje postępy w rozwoju swoich umiejętności – 

chociaż w minimalnym stopniu;  

 ocena niedostateczna (1) – ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie 

opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach                  

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; nie jest w stanie, 

nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim stopniu 

trudności; nie wykazuje żadnego zaangażowania i wysiłku, brak jest  

jakichkolwiek postępów w rozwoju jego umiejętności. 



 Progi procentowe przy ocenianiu prac pisemnych: 

 100% - celujący (6)  

99% - 90% - bardzo dobry (5) 

 89% - 75% - dobry (4) 

 74% - 50% - dostateczny (3)  

49% - 30% - dopuszczający (2)  

poniżej 29% - niedostateczny (1)  

W edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej, informatycznej oraz na 

zajęciach wychowania fizycznego ocenie podlega również zaangażowanie, 

wkład pracy ucznia oraz jego możliwości. 


