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Załącznik nr 2 
 

OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW EDUKACYJNYCH 
 
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 
 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 
programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie 
i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych  
z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 
nietypowe, zawsze potrafi zastosowad posiadaną wiedzę, 
samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji, 

- osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując 
się do finałów na szczeblu powiatowym, gminnym lub posiada 
inne porównywalne osiągnięcia 

 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: 
 

- w bardzo wysokim stopniu opanował zakres wiedzy 
i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 
w danej klasie, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 
programem nauczania, potrafi zastosowad posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadao i problemów w nowych sytuacjach, 
korzysta z różnych źródeł informacji; 

 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: 
 

- opanował  wiadomości określone w programie nauczania  
w danej klasie, 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ 
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: 
 

- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych 
programem nauczania w danej klasie  
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- rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne o małym stopniu trudności; 

 
 
 
 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który: 
 

- ma braki w opanowaniu  wiadomości, ale braki te nie 
przekreślają możliwości  dalszej nauki 

- rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne 
typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który: 
 

- nie opanował minimum podstawowych wiadomości 
i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu 
w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu 

- nie jest w stanie rozwiązad /wykonad/ zadao o niewielkim 
/elementarnym/ stopniu trudności. 

 

 


