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 Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów: 

wypowiedzi, czynności polecone przez nauczyciela, samodzielne prace (albumy tematyczne, 

mapy, schematy, wykresy, katalogi itp.), odpowiedzi, rozwiązywanie krzyżówek, kartkówki, 

sprawdziany, testy, aktywność na zajęciach (uczestnictwo w dramie, ćwiczeniach, dyskusji – 

poprawność działania, logika argumentacji, oryginalność i przydatność proponowanych 

rozwiązań), zachowanie w trakcie zajęć (głównie w sferze postaw).  

 Wszystkie oceny należy opierać na czytelnych kryteriach i powszechnie obowiązujących 

zasadach.  

  

 Oto one:  

  

1. Szczegółowo określone są wymagania na konkretne oceny szkolne.  

  

2. Wymienione są wszystkie formy kontroli stopnia opanowania materiału oraz postępów w 

nauce (klasówka, kartkówka, odpowiedź ustna itd.).  

  

3. Formy te są bardzo dokładnie zdefiniowane, a dopuszczalność ich użycia jest także wyraźnie 

wskazana.  

  

Na przykład:  

  

• odpowiedź ustna może odbywać się po każdej lekcji danego przedmiotu; jej zakres 

obejmuje problematykę trzech ostatnich zajęć;  

• praca klasowa – forma kontroli kończąca działy programu; jest pisana po zapowiedzi, z 

wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Poprzedzona jest zwykle lekcją obejmującą powtórzenie i 

utrwalenie materiału.  

  

4. Określone są terminy i sposoby poprawiania ocen oraz zwrotu prac pisemnych.  

  

5. Przedstawione są procedury komisyjno-odwoławcze – przedmiotowa i szkolna – oraz formy 

informowania rodziców.  

  

6. Rozkład materiału, kryteria ocen i tym podobne opracowania wywieszone są na klasowej 

tablicy (mogą także być dostępne na szkolnej stronie internetowej).  



  

7. Ustalone są tryb i terminy nadrabiania zaległości z powodu nieobecności oraz forma ich 

zaliczania.  

  

8. Wszyscy, bez wyjątku, przestrzegają tych zasad na równych prawach.  

Podstawą do wyprowadzenia wniosku, że uczniowie opanowali wiedzę i umiejętności 

przewidziane programem nauczania, jest obserwacja prowadzona systemowo a więc w 

sposób planowy, ukierunkowany, właściwie dokumentowany, na wysokim poziomie 

warsztatowym.  

 Opanowanie przez uczniów wymagań na poziomie podstawowym potwierdza skuteczność 

warsztatową nauczyciela i wspólny sukces pedagogiczny. W myśl założeń współczesnej myśli 

pedagogicznej ocena, oprócz spełniania pozostałych funkcji, powinna informować ucznia i 

nauczyciela, co już zostało osiągnięte i dopracowane, a co wymaga dalszego doskonalenia i 

wzmożonego wysiłku. Niezbędne staje się więc wypracowanie własnych kryteriów, stworzenie 

(oprócz wewnątrzszkolnego systemu oceniania) także własnego, przedmiotowego systemu 

oceniania. Przedstawione niżej zestawienie to propozycja, którą można dostosować do 

konkretnych warunków. Ponieważ program z założenia ma charakter czynnościowy, 

pierwszoplanowym kryterium stają się umiejętności ucznia. Istotne są także zaangażowanie 

ucznia w proces nauczania – uczenia się, jego aktywność, utożsamianie się z problematyką i 

przejawianie zainteresowania. W dalszej kolejności ocenie powinien podlegać cały zasób 

wiedzy.  

  



Propozycja kryteriów oceniania 

 


