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Założenia PSO 

 

Przedmiotowy system oceniania składa się na obudowę programu nauczania oraz podstawy 

programowej i jest do nich dostosowany, uwzględnia ich założenia, a zwłaszcza: 

 poznawanie przez ucznia dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego ludzkości 

 równoległe poznawanie tradycji i kultury współczesnej 

 nadrzędność szeroko rozumianych umiejętności komunikowania się (w zakresie 

umiejętności odbioru i umiejętności przekazu ) 

 priorytetowy charakter umiejętności odczytywania tekstów kultury – na różnych 

poziomach ( w tym – odczytywanie znaczeń symbolicznych i parabolicznych oraz 

wykorzystywaniE różnego rodzaju kontekstów ) 

 

 

Przedmiotowe cele oceniania 

 

Cele oceniania przedmiotowego są zgodne z Rozporządzeniem MEN z 04 kwietnia 2007 r. 

określającym cele oceniania wewnątrzszkolnego. Należy do nich: 

 bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie 

 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy 

 dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia 

 umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej 

 

Integralnym i niezbędnym elementem oceniania jest komentarz, w którym uczeń uzyska 

informację o swoim stanie wiedzy, koniecznych uzupełnieniach i poprawkach, ewentualnie 

ukierunkuje swoją „karierę szkolną”. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000467


 

 

Wymagania programowe 

 

Wymagania programowe opisane zostały dwupoziomowo. Taki podział ma użyteczność        

w praktyce szkolnej, gdzie najczęściej oceniane są zadania wieloczynnościowe i złożone, 

a ocena musi być wypadkową kilku różnych elementów i uwzględniać różne kategorie celów 

(np. wiedzę merytoryczną o epoce kulturowej, umiejętność opisu budowy dzieła sztuki, 

zastosowanie właściwej terminologii itp.). 

Wymagania programowe podzielone zostały na podstawowe (odpowiadające wymaganiom 

koniecznym i podstawowym) oraz ponadpodstawowe ( odpowiadające wymaganiom 

rozszerzającym i dopełniającym). 

 

Zgodnie z powyższymi kryteriami: 

 wymagania podstawowe obejmują wiadomości i umiejętności łatwe lub bardzo łatwe, 

bezpośrednio przydatne w życiu ( w mniejszym stopniu – naukowe ), niezbędne do 

kontynuowania edukacji,  

 wymagania ponadpodstawowe – wiadomości i umiejętności trudne i bardzo trudne do 

opanowania, złożone, unikatowe; teoretyczne, związane z materią danej dyscypliny 

naukowej, ważne naukowo. 

 

Wymagania programowe na poziomie podstawowym 

Uczeń: 

 rozumie pojęcie „kultura”, relacje kultury z naturą oraz wzajemne stosunki kultury i 

cywilizacji, 

 potrafi skomentować mapę polskiej kultury, jej wewnętrzne zróżnicowanie, 

 zna mniejszości narodowe obecne na mapie kulturalnej i potrafi scharakteryzować ich 

aktywność kulturalną, 

 potrafi wskazać podstawowe cechy tradycyjne4j kultury ludowej, zna folklor własnego 

regionu, umie rozpoznać cechy i funkcje folkloryzmu, 

 potrafi scharakteryzować wartości kultury swojej małej ojczyzny i wskazać na jej 

przejawy zajmujące ważne miejsce w programie cywilizacyjnego rozwoju regionu, 

 potrafi scharakteryzować wielkie style sztuki dawnej, 

 rozumie rolę osiągnięć cywilizacyjnych – w tym zwłaszcza środków komunikacji – w 

kształtowaniu swoistych znamion kultur różnych czasów, 

 zna podstawowe elementy języka różnych dziedzin sztuki, 

 potrafi rozpoznać i scharakteryzować gatunki artystycznej twórczości, 

 rozpoznaje i omawia związki kultury i sztuki z ideologią i polityką z jednej a 

komercyjnym przemysłem z drugiej strony, 

 rozumie rolę mediów komunikacyjnych – zwłaszcza telewizji i Internetu – w kulturze 

dnia dzisiejszego i jutrzejszego, 

 zna obowiązki i powinności władz państwowych i samorządowych wobec kultury i sztuki 

oraz zasięg i charakter prywatnego mecenatu nad sztuką, 

 zna i potrafi scharakteryzować działalność i rolę wybitnych ludzi kultury i sztuki – dawnej 

i współczesnej. 

 

Wymagania programowe na poziomie ponadpodstawowym 

Jak na poziomie podstawowym, ponadto: 

Uczeń: 

 potrafi skomentować kulturalną mapę świata, ukazać zasięg i charakter największych 

kultur globu, 



 potrafi scharakteryzować stylistykę i symbolikę wybranych dzieł z różnych kultur świata, 

 potrafi scharakteryzować przykłady czerpania inspiracji z kultur oddalonych czasowo i 

przestrzennie u twórców europejskich i polskich, 

 zna i potrafi omówić działalność międzynarodowych instytucji na rzecz rozwoju kultury, 

zna listę zabytków światowego dziedzictwa UNESCO, zna wykaz zaliczonych do tego 

dziedzictwa zabytków polskich. 

  

 

Metody sprawdzania osiągnięć 

 

Ocenianie odbywa się za pomocą różnych narzędzi, technik i metod, aby w polu 

obserwacji znalazły się różne obszary aktywności ucznia, ale też  aby dać szansę uczniom 

o różnych możliwościach i uzdolnieniach (różnych „typach inteligencji”). 

 

Założenia ogólne sprawdzania osiągnięć 

 

1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone 

i podane na początku roku szkolnego. 

2. Ocenia się  osiągnięcia ucznia – wiedzę, umiejętności i postawy, np. aktywność, 

kreatywność oraz terminowość, jakość i szybkość realizacji zadań. 

3. Stosuje się ogólnie przyjętą skalę ocen od 1 do 6. W ocenach cząstkowych dopuszcza się 

stosowanie znaków „+” i „-” , które mają charakter informacyjny dla ucznia i jego 

opiekunów. 

4. W każdym półroczu uczeń może jeden raz zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 

edukacyjnych.  

5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i może być przedmiotem 

oceniania. 

6. Bieżące odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. 

7. Znakami „+” i „-” nauczyciel może w prowadzonej przez siebie dokumentacji oceniać 

stopień przygotowania ucznia do zajęć, krótkie wypowiedzi ustne, pracę na lekcji, z 

których wystawia ocenę za aktywność. 

8. Sprawdziany pisemne (mogą być w formie testu) po każdym dziale powinny być 

zapowiedziane na 7 dni przed ich terminem. 

9. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, teście: w przypadku nieobecności 

nieusprawiedliwionej ma obowiązek wykazać się znajomością materiału nauczania 

podlegającego ocenie na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły; w przypadku 

nieobecności usprawiedliwionej – w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.  

10. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. 

11. Czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela – do 2 tygodni. 

 

 

Stosowane będą następujące metody oceniania: 

 

 sprawdziany, testy (różne formy pisemne), pozwalające ocenić stopień przyswojenia 

wiedzy i zdobycia umiejętności z określonego działu programu nauczania; 

 kartkówki – obejmujące ostatnio omawianą tematykę, pozwalające na bieżąco ocenić 

stopień przyswojenia materiału i umiejętności; 

 prace pisemne w różnej formie (notatki, krótkie odpowiedzi); 

 odpowiedzi ustne (różnego typu, np.: odpowiedź na pytanie nauczyciela, referowanie 

zagadnień, udział w dyskusji, spontaniczne zabieranie głosu, zbiorowa pogadanka 

sprawdzająca); 

 projekty edukacyjne, referaty i prezentacje – indywidualnie lub w grupie; 



 wykonywanie zadań domowych - obowiązkowych i dodatkowych („dla chętnych”); 

 obserwacja uczenia się,  aktywność i inicjatywa przejawiana na lekcjach (np. w trakcie 

pracy w grupach zadaniowych lub wykonywania zadań indywidualnych); 

 różne formy wypowiedzi związane z przekładem intersemiotycznym (np. poezja 

śpiewana, wykonanie plakatu, nakręcenie fragmentu filmu), udział w konkursach 

przedmiotowych. 

 

 

 

Skale stosowane w sprawdzaniu i ocenianiu 

 

Sprawdziany, testy i kartkówki ocenia się przyznając punkty za realizację poszczególnych 

zadań.  

Ocenę ustala się według skali: 

 

ocena Minimalny 

% wykonania 

zadania 

dopuszczający 40 

dostateczny 55 

dobry 75 

bardzo dobry 90 

celujący 100 

 

 

 

Notatki, projekty edukacyjne, referaty, pisemne prace domowe oceniane są zgodnie z 

poniższymi kryteriami: 

 

kryterium  dop dst db  bdb cel 
argumentacja  Uczeń wykazuje 

zrozumienie  

 tematu, omawia  

jego część.  

Uczeń omawia  

znaczną część 

tematu.  

Uczeń omawia  

istotną część  

tematu.  

Uczeń omawia  

temat 

wyczerpująco. 

Uczeń pogłębia 

omówienie  

tematu  lub 

wykracza poza  

wymagania 

programowe. 

kompozycja  Uczeń podjął  

próbę  

porządkowania  

treści.  

Uczeń  

Uporządkował 

wypowiedź 

wystarczająco. 

Uczeń 

uporządkował 

wypowiedź 

poprawnie, 

zachował  

równowagę  

między 

poszczególnymi 

obszarami treści. 

Uczeń 

uporządkował  

wypowiedź 

konsekwentnie  

według 

określonego 

kryterium.  

Wypowiedź  w 

pełni 

uporządkowana, 

harmonijna, 

proporcjonalna.  

sprawność 

językowa 

Tekst 

komunikatywny, 

z usterkami 

językowymi  

Tekst 

komunikatywny, 

z usterkami 

językowymi.  

Wypowiedź 

poprawna. 

Wypowiedź 

poprawna.  

Styl dojrzały, 

jednolity; bogate 

słownictwo; 

terminologia. 

 

 

Odpowiedzi ustne oceniane są zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

Kryterium  dop  dst  db  bdb  cel  

Argumentacja  Uczeń wykazuje  Uczeń omawia  Uczeń omawia  Uczeń omawia  Uczeń pogłębia 



zrozumienie  

zagadnienia,  

omawia jego część. 

znaczną część  

zagadnienia.  

istotną część  

zagadnienia. 

zagadnienie  

wyczerpująco. 

omówienie 

zagadnienia lub 

wykracza poza 

wymagania 

programowe. 

Kompozycja  Uczeń podjął próbę 

uporządkowania  

treści.  

Uczeń 

uporządkował  

wypowiedź  

wystarczająco. 

Uczeń 

uporządkował 

wypowiedź 

poprawnie. 

Uczeń 

uporządkował 

wypowiedź 

konsekwentnie 

według 

określonego 

kryterium . 

Wypowiedź w 

pełni 

uporządkowana,  

harmonijna, 

proporcjonalna.  

 Sprawność 

językowa  

Wypowiedź 

komunikatywna z 

usterkami 

językowymi. 

Wypowiedź 

komunikatywna 

z usterkami 

językowymi. 

Wypowiedź 

poprawna. 

Wypowiedź 

poprawna. 

Styl dojrzały, 

jednolity; bogate 

słownictwo; 

terminologia. 

 

 

Praca w grupie – ocenie podlegają: 

 organizacja pracy w grupie 

 komunikacja w grupie 

 aktywność, wkład pracy własnej 

 współdziałanie 

 prezentowanie rezultatów pracy grupy 

 czas wykonania 

 terminowość realizacji 

 

Różne formy wypowiedzi związane z przekładem intersemiotycznym (np. poezja śpiewana, 

wykonanie plakatu, nakręcenie fragmentu filmu), udział w konkursach przedmiotowych 

premiowane są oceną celującą.  

 

 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

Oceny cząstkowe mają różną wagę – ocenę śródroczną, roczną i końcową wystawia się 

z ocen cząstkowych, przy czym decydujący wpływ mają oceny ze sprawdzianów i z testów. 

 

Sposoby gromadzenia informacji o osiągnięciach i postępach uczniów 

 

Nauczyciel na bieżąco odnotowuje w dzienniku lekcyjnym poszczególne oceny uzyskane 

przez uczniów. Nauczyciel gromadzi pisemne prace uczniów, które na wniosek ucznia lub 

jego rodziców ( prawnych opiekunów) udostępnia uczniowi lub jego rodzicom.  

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)                                            

o osiągnięciach, postępach, zagrożeniach  

 

Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców. Uczeń na bieżąco jest informowany  

o uzyskanych ocenach.  

 

1. Informowanie uczniów: 

- jawne ocenianie z uzasadnieniem oceny, potwierdzone wpisem do dokumentów 

szkolnych 

- ustna opinia – wskazanie słabych i mocnych stron 

- ocena na pracy pisemnej, która jest udostępniana do wglądu na wniosek ucznia lub 

rodziców (opiekunów). 

2. Informowanie rodziców: 



- kontakty indywidualne 

- wywiadówki 

Terminy informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i 

końcoworocznych zapisane są w WSO. 

 

 

Zasady poprawiania niekorzystnych ocen cząstkowych 

 

Jeżeli uczeń otrzyma cząstkową ocenę niedostateczną lub inną, lecz niesatysfakcjonującą go,  

to w uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) uzgadnia z nauczycielem 

przedmiotu możliwość ewentualnej poprawy. 

 

 

Zasady poprawiania niekorzystnych wyników klasyfikacji rocznej 

 

Ustalone przez nauczyciela roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych mogą zostać 

zmienione w wyniku: 

a) sprawdzianu wiadomości i umiejętności, do którego przystępuje uczeń, jeżeli roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,  

b) sprawdzianu wiadomości i umiejętności, do którego przystępuje uczeń wnioskujący o 

podwyższenie przewidywanej oceny, jeżeli ocena przewidywana nie satysfakcjonuje 

go,  

c) egzaminu klasyfikacyjnego, 

d) egzaminu poprawkowego.  

 

Szczegółowe warunki i tryb przystępowania do sprawdzianów, egzaminu 

klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego określa Statut Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie. 

 

Zasady i kryteria ocenianiaobowiązujące na  

sprawdzianach wiadomości i umiejętności, egzaminie klasyfikacyjnym i egzaminie 

poprawkowym przeprowadzanych w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

Zdający otrzymuje zakres materiału obowiązujący na sprawdzian (egzamin klasyfikacyjny, 

poprawkowy), obejmujący wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym  

i ponadpodstawowym z całości danego poziomu edukacyjnego.  

 

Sprawdzian (egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy) składa się z dwóch części: 

1. pisemnej, trwającej 90 minut, 

2. ustnej, trwającej 20 minut. 

 

Część pisemna obejmuje tworzenie tekstu argumentacyjnego na wybrany przez ucznia 

(spośród przygotowanych)  temat. Uczeń może uzyskać 30 punktów:  

 

a) 25 punktów za realizację tematu  - zgodnie z modelem odpowiedzi wraz z punktacją; 

b) 5 punktów łącznie za kompozycję, styl wypowiedzi, poprawność językową i zapis. 

 

Punkty przyznaje się według skali: 

 

Kryterium Liczba 

punktów 

Szczegółowy opis wymagań Uwagi 



kompozycja 1 wskazująca na podjęcie próby 

porządkowania myśli, na ogół spójna 

 

Jeśli kryteria nie 

zostały spełnione, 

nie przyznaje się 

punktów. 

 2 uporządkowana wobec przyjętego 

kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie 

głównych części 

styl 1 komunikatywny, dopuszczalne schematy 

językowe 

język i zapis 1 język w pracy komunikatywny mimo 

błędów fleksyjnych, składniowych, 

słownikowych i frazeologicznych, nieliczne 

błędy ortograficzne i interpunkcyjne 

 2 język w pracy komunikatywny mimo  

nielicznych błędów składniowych, 

słownikowych, frazeologicznych i 

fleksyjnych, poprawna ortografia i 

interpunkcja 

Maksymalnie 5 pkt   

 

 

Część ustna obejmuje odpowiedź na pięć pytań wylosowanych przez zdającego spośród 

przygotowanych zestawów, obejmujących wymagania edukacyjne na poziomie 

podstawowym i ponadpodstawowym z całości danego poziomu edukacyjnego.  Za odpowiedź 

na każde pytanie zdający może uzyskać 6 punktów – łącznie w tej części egzaminu: 30 

punktów.  

 

Kryteria oceny odpowiedzi ustnej: 

 

0 pkt 

- uczeń nie zna materiału; informacje, które przytacza, nie wystarczają do omówienia tematu, 

- próba wnioskowania, uogólniania i porządkowania informacji nie została podjęta albo 

wszystkie sądy są błędne, 

- chaotyczna kompozycja wypowiedzi, wypowiedź niekomunikatywna. 

 

2 pkt 

- wypowiedź ogólnikowa, ale z  błędami rzeczowymi, 

- informacje skąpe,  

- podjęta została częściowo udana próba wnioskowania,  

- język i styl wypowiedzi mało poprawne, ale komunikatywne, 

- podjęta została próba uporządkowania wypowiedzi. 

 

4 pkt 

- wypowiedź ogólnikowa, ale pozbawiona błędów rzeczowych; świadcząca, że uczeń zna 

materiał nauczania, 

- informacje skąpe, ale wystarczają do omówienia tematu w stopniu podstawowym, 

- wnioski i sądy ogólnikowe,  

- język i styl wypowiedzi poprawne,  

- kompozycja przejrzysta. 

 

6 pkt 

- znajomość materiału nauczania pozwala na właściwe jego omówienie,  

- dobór informacji skromny, ale trafny, prowadzący do trafnych sądów i uogólnień, 



- temat omówiony w znacznej części, poprawne posługiwanie się podstawowymi terminami 

przedmiotu, 

- wypowiedź uporządkowana, komunikatywna, jednolita stylistycznie, na ogół poprawna w 

warstwie językowej.  

 

 

Ocenę końcową ustala się według skali: 

  

ocena Minimalny 

% uzyskanych 

punktów 

Przedziały 

punktowe 

niedostateczny 0 - 39 0 - 23 

dopuszczający 40 24 - 32 

dostateczny 55 33 - 44 

dobry 75 45 - 53 

bardzo dobry 90 54 – 59 

celujący 100 60 

 

 

Nauczyciel przygotowujący zestawy zadań, na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u  którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

 

Sposoby ewaluacji przedmiotowego systemu oceniania  

 

Przedmiotowy system oceniania jest dokumentem przyjętym przez zespół polonistów. 

Podlega ewaluacji na podstawie analizy pracy i wyników nauczania (analiza wyników 

pomiaru dydaktycznego, podstawy programowej, standardów  egzaminacyjnych), która jest 

przeprowadzana na przełomie sierpnia i września każdego roku.  

 

 

 

 

Opracowała: Zofia Massowa 

 


