
Przedmiotowe zasady oceniania z Podstaw psychologii i komunikacji społecznej w klasie 

drugiej – przedmiot dodatkowy 

 

 

I Podstawa prawna  

 
 

      Przedmiotowe zasady oceniania opracowano na podstawie:  

• Realizowanego w szkole programu nauczania z Podstaw psychologii i komunikacji społecznej w klasie II. Zakres programowy został     

opracowany na podstawie literatury „Psychologia, kluczowe koncepcje…” Zimbardo P.G 

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  

• Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej  

 

II Ogólne zasady oceniania uczniów  

 

1. Cele przedmiotowego systemu oceniania 

• Zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

• Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju 

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy 



• Dostarczanie rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia 

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych, nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie 

szkoły. 

4. Poprawione prace są udostępniane uczniom na lekcji, podczas której nauczyciel omawia sprawdzian. Jeśli uczeń jest nieobecny, praca 

jest udostępniania w czasie konsultacji – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu podczas 

wywiadówek lub konsultacji. 

6. Prowadzenie zeszytu nie jest obowiązkowe. Uczeń może samodzielnie prowadzić notatki podczas zajęć. Nauczyciel będzie 

przekazywał uczniom obowiązkowy zakres materiału. 

III Formy aktywności i metody sprawdzania wiedzy uczniów: 

1. Ocenie podlegają: 

• Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne (również te spontaniczne), praca w grupach, zadania domowe, prezentacje 

multimedialne, umiejętność wyrażania swojego zdania, umiejętność stawiania hipotez oraz pytań problemowych, udział w 

konkursach. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażane są w skali przyjętej w statucie szkolnym.  

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności: 

Kryteria oceniania - umiejętności szczegółowe:  



Kształtowanie języka przedmiotu  

• rzeczowość wypowiedzi  

• odwoływanie się do wiedzy przedmiotowej  

• poprawne stosowanie podstawowych pojęć  

• zbieranie, uogólnianie, porównywanie wiadomości, wyciąganie wniosków.  

  

Rozwiązywanie problemów  

• właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie problemu  

• analizowanie wszystkich aspektów zagadnienia  

• zaplanowanie rozwiązania  

• zaproponowanie różnych wariantów rozwiązania problemu  

• uogólnianie, porównywanie i wyciąganie wniosków  

 

✓ Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.   

W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną ocenę:  

Dla zakresu podstawowego  

poniżej 30% - ocena niedostateczna  

30% - 49-% - ocena dopuszczająca  

50% - 69% - ocena dostateczna  

70% - 89% - ocena dobra  



90% - 99% - ocena bardzo dobra   

                100 % - ocena celująca  

 

                 Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji. 

 

• Sprawdziany pisemne, w tym testy planuje się na zakończenie działu (mogą być również w wersji on-line).   

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (termin sprawdzianu ustalony i 

wpisany do dziennika co najmniej tydzień wcześniej).  

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.   

• Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze 

zagadnienia z danego działu.   

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych.   

  

• Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu 

programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech). Kartkówka może być też formą sprawdzenia zadania 

domowego, w tym znajomości procedury eksperymentu chemicznego  

  

• Kartkówka co najmniej jedna w semestrze z materiału realizowanego na trzech lekcjach   

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.  

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.   



• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.  (punktacja 

procentowa jak przy sprawdzianach -nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji)  

  

• Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:   

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,   

• właściwe posługiwanie się pojęciami,   

• zawartość merytoryczną i rzeczową wypowiedzi,   

• sposób formułowania wypowiedzi.   

• odpowiedź ustna może być zamieniona na kartkówkę,    

• wyrażanie sądów, uzasadnienie,   

• płynność spójność wypowiedzi, logiczny układ treści,   

• kształtowanie wypowiedzi w zależności od jej celu i sytuacji komunikacyjnej,  

• sugestywność wypowiedzi.  

  

  

• Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia 

podczas lekcji. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:   

  

• prawidłowe wykonanie,  

• samodzielne wykonanie zadania, estetykę wykonania,  



• stopień zrozumienia zadania,  

• zastosowanie wiedzy przedmiotowej,   

• oryginalność.  

  

• Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane stopniem lub zapisami dopuszczonymi w WSO (plusy/minusy). Poprzez 

„aktywność na lekcjach” rozumie się: odpowiedzi na pytania nauczyciela, udział w dialogu, dyskusji formułowanie kilkuzdaniowych 

wypowiedzi, poprawne wykonywanie poleceń.  

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną 

pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu 

problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.   

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania, 

brak lub niechęć udzielenia odpowiedzi podczas pracy na lekcji lekcji).   

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny:    

pięć „+”, to otrzymuje ocenę bardzo dobrą, pięć „-”, to otrzymuje ocenę niedostateczną, (innego przelicznika nie ma”)  

  

• Praca na lekcjach - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:   

• współpracę z zespołem,   

• udzielanie pomocy kolegom,   

• inicjatywa (własne propozycje, pytania),   

• reakcje na polecenia nauczyciela,   



• samodyscyplina,   

• udzielanie pomocy kolegom (własne propozycje, pytania),   

• reakcje na polecenie nauczyciela,   

• zainteresowanie tematem, przebiegiem lekcji,   

• inwencja twórcza,   

• sposób prezentacji,   

• oryginalność i pomysłowość pracy.   

 

3. Częstotliwość i różnorodność oceniania: 

• Odpowiedź ustna – przynajmniej raz w semestrze (lub zamiennie kartkówka)  

• Sprawdziany działowe, testy – zgodnie z planem pracy (co najmniej 1 w semestrze)  

• Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.  

• Zadania domowe - według uznania nauczyciela.  

• Praca na lekcji - według uznania nauczyciela.  

• Aktywność i praca ucznia na lekcji - według uznania nauczyciela.  

• Praca w grupie - według uznania nauczyciela.  

• Praca dodatkowe - według uznania nauczyciela.  

 

4. Wymagana ilość ocen: 

 proponowana:   



przy 1-2 godz. w tygodniu – min. 3 oceny  

przy 3 w tygodniu – min. 4 oceny  

przy 4 godz. w tygodniu – min. 5 ocen  

przy 5 i więcej godz. w tygodniu – min. 6 ocen  

Ocenie powinny podlegać co najmniej dwie formy aktywności ucznia (np. sprawdzian i kartkówka lub odpowiedź ustna)  

 

IV Sposoby informowania ucznia i rodzica o ocenie   
 

Zgodnie z zapisami statutu.  

• Rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych ucznia w czasie konsultacji, zebrań lub po umówieniu się z nauczycielem.  

  

V Zasady uzupełniania braków i poprawy ocen:   
 

poprawa oceny w ciągu dwóch tygodni od wpisania oceny do dziennika – poprawy odbywają się poza lekcjami podczas konsultacji  

  

• Uczeń może poprawić ocenę bieżącą (np. ze sprawdzianu) na zasadzie dobrowolności, raz w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania w 

terminie ustalonym przez nauczyciela. Po terminie wyłącznie za zgodą nauczyciela w uzasadnionych przypadkach. Za datę otrzymania 

oceny przyjmuje się wpis do e-dziennika. Ocenę uzyskaną z poprawy wpisuje się dzienniku obok oceny uzyskanej poprzednio (osobna 

kolumna).  

• Jeżeli uczeń w czasie sprawdzianu korzysta z niedozwolonych materiałów, elektronicznych nośników danych, podpowiedzi kolegów 

nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną oraz może nie wyrazić zgody na poprawę oceny.  



• Uczeń nieobecny na lekcji podczas sprawdzianu, pisze sprawdzian na pierwszej lekcji po powrocie; przy nieobecności dłuższej niż tydzień 

w terminie ustalonym przez nauczyciela – w ciągu tygodnia od powrotu  

• Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzianów i kartkówek w czasie lekcji, na której nauczyciel je omawia, lub w czasie konsultacji.  

• Sprawdzanie osiągnięć i postępów w nauce charakteryzuje się takimi cechami jak: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, 

systematyczność, jawność.  

• Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w statucie szkoły.  

• Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

• Ocena jest uwarunkowana stopniem opanowania przez uczniów treści przewidzianych podstawą programową:  

  

Warunki uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana - zgodnie ze statutem szkoły.  

 

 

VI Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
 

Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Ogólne propozycje dostosowania wymagań dydaktycznych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:  

A) ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu:  

• uwzględniać trudności z zapamiętywaniem pojęć,  

• częściej powtarzać i utrwalać materiał,  

• w czasie odpowiedzi ustnych wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie,  

• w czasie odpowiedzi pisemnych (kartkówek, testów) dawać więcej czasu na pisanie lub mniej zadań do wykonania w 

standardowym czasie,  



• podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie,  

• podczas ćwiczeń praktycznych dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwe udzielać instruktażu,  

• podczas oceniania ćwiczeń praktycznych brać przede wszystkim pod uwagę chęci, wysiłek,  

B) z inteligencją niższa niż przeciętna:  

• często odwoływać się do konkretu,  

• omawiać niewielkie partie materiału i o mniejszym stopniu trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej 

podstawy programowej),  

• podawać polecenia w prostszej formie,  

• wydłużać czas na wykonanie zadania,  

• podchodzić do dziecka w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielać pomocy i wyjaśnień,  

• dać większą ilość czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału,  

• kontrolować systematyczność pracy ucznia,  

  

C) słabowidzący:  

• dawać większą czcionkę testów, tekstów rozdawanych uczniom,  

• podczas lekcji posadzić ucznia w pierwszej ławce,  

• zorganizować wsparcie koleżanki z ławki,  

• stosować dużych plansz, wykresów umożliwiających poszerzenie wiedzy,  

• wydłużyć czas pracy,  

• formy sprawdzania wiedzy – odpowiedzi ustne,  



• podczas pytania wydłużyć czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią  

• częściej powtarzać i utrwalać materiał,  

• oceniać wszelką aktywność na lekcji,  

  

D) słabo słyszący:  

• Uczeń powinien być blisko nauczyciela (od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i 

jednocześnie odczytywać mowę z ust. Należy też, umożliwić uczniowi odwracanie się w kierunku innych kolegów odpowiadających na 

lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi   

• nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę -nie powinien chodzić po klasie, 

czy być odwrócony twarzą do tablicy, to utrudnia dziecku odczytywanie mowy z jego ust   

• nauczyciel powinien mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych ruchów głową czy 

nadmiernej gestykulacji   

• należy zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. zamykać okna przy ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia 

kartkami papieru, szurania krzesłami, to utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powoduje też 

większe zmęczenie. Takie zakłócenia stanowią również problem dla uczniów z aparatami słuchowymi, ponieważ są wzmacniane przez 

aparat   

• nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez uczniów niedosłyszących. W 

przypadku trudności zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego dziecku 

słownictwa. Można też wskazać jak to polecenie wykonuje jego kolega siedzący w ławce   



• uczeń z wadą słuchu ma trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku czynności w tym samym czasie, nie jest wstanie słuchać 

nauczyciela -co wymaga obserwacji jego twarzy - jednocześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć wskazane ćwiczenie. 

Często więc nie nadąża za tempem pracy pozostałych uczniów w klasie   

• uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo 

będzie pomagał mu np. szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp.   

• w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy   

• nauczyciel może przygotować uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie opisujący zagadnienia poruszane w wykładzie lub 

poprosić innych uczniów w klasie, aby robili notatki z kopią i udostępniali je koledze   

• konieczne jest aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jego odpowiedzi przez 

dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty,  

• nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do ucznia niesłyszącego, zadawać pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego 

wypowiedzi, ale by zmobilizować go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu   

• pisanie ze słuchu jest najtrudniejszą formą pisania, a szczególnie dla ucznia z zaburzonym słuchem i nieprawidłową wymową, 

dlatego też należy stosować ćwiczenia w pisaniu ze słuchu tylko wyrazów lub zdań, wcześniej z uczniem utrwalonych, w oparciu o znane 

mu słownictwo. Jeżeli pisanie ze słuchu sprawia dziecku niedosłyszącemu duże trudności można je zastąpić inną formą ćwiczeń w 

pisaniu.   

• przy ocenie prac pisemnych ucznia nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, one nie powinny obniżyć ogólnej 

oceny pracy. Błędy mogą stanowić dla nauczyciela podstawę, do podjęcia z uczniem dalszej pracy samokształceniowej i korekcyjnej oraz 

ukierunkowania rodziców do dalszej pracy w domu. Błędy w pisowni należy oceniać opisowo, udzielając uczniowi wskazówek do sposobu 

ich poprawienia   



• uczeń niedosłyszący jest w stanie opanować konieczne i podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania ale wymaga to 

od niego znacznie więcej czasu i wkładu pracy, w porównaniu z uczniem słyszącym. Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy 

szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, 

obowiązkowość, dokładność).   

 

VII Dodatkowe oznaczenia wpisywane do dziennika mające charakter informacyjny:   

  

1. Oceny wpisywane w następujących rubrykach:   

• odpowiedź “O”  

• praca na lekcji - “Pnl”  

• sprawdziany “S”,  

• kartkówki “K”  

• projekty - “P”  

• Zadania domowe - “Zd”  

• “bz” – brak zadania  

• wynik procentowy z testów diagnostycznych, próbnych egzaminów itp.  

• “nb” jako informacja o nieprzystąpieniu do sprawdzianu/kartkówki itp.  

• “+”/”-” jako informacja o pracy ucznia wpis w kolumnie (“Pnl”)  

 

 

 

 



VIII Ogólne wymagania  

Uczeń po realizacji zajęć z przedmiotu Podstawy Psychologii i Komunikacji Społecznej powinien właściwie identyfikacja własne predyspozycje 

oraz posiadać pewną wiedzę i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji psychologicznych i komunikacyjnych. Powinien posiadać wiedzę 

na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii ogólnej (umysł, zachowanie, biopsychologia, rozwój człowieka, myślenie krytyczne) oraz 

umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy psychologicznej w życiu codziennym. Powinna go cechować znajomość przebiegu i funkcji procesów 

psychicznych (świadomość, percepcja, pamięć, uczenie się, myślenie, emocje, motywacja). Podczas zajęć powinien też nabyć wiedzę z zakresu 

efektywnego komunikowania się (komunikacja werbalna i niewerbalna) oraz wypracować kompetencje niwelowania barier komunikacyjnych. 

IX Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne oceny  

Ocena dopuszczająca: 

wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,  

w formie pisemnej dwa - trzy zdania, 

uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji, 

wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne, 

uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur, 

uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne,  które mogą zakłócać komunikację. 

Ocena dostateczna: 

wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość, 

uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, 



wypowiedzi ucznia są  częściowo nielogiczne i niespójne, 

uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, 

uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji. 

Ocena dobra: 

wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość, 

uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje, 

wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne, 

uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury, 

uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji, 

uczeń stosuje odpowiednią formę i styl. 

Ocena bardzo dobra: 

wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość, 

uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, 

wypowiedzi ucznia są  logiczne i spójne, 

uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury, 

uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, 

uczeń stosuje odpowiednią formę i styl. 

Ocena celująca: 

uczeń osiągnął w swych wypowiedziach bardzo wysoki poziom. 



jego wypowiedzi cechują się swobodą, naturalnością i polotem. 

uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, 

wypowiedzi ucznia są  logiczne i spójne, 

uczeń stosuje bardzo bogate słownictwo i struktury, 

uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, 

uczeń stosuje odpowiednią formę i styl. 

 

Opracowane przez: 

Barbara Kijowska 

Bożena Białas 

 

 

 

 

  

 


