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LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha 
Drugie języki – rok szkolny 2022/2023 
 
 

JĘZYK HISZPAŃSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI, 
JĘZYK POLSKI JAKO OBCY 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
W KLASACH I-IV (po szkole podstawowej) 

 
 
SPOSOBY I FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  
Przewiduje się następujące formy oceniania wiadomości i umiejętności: 
• zapowiedziane minimum tydzień wcześniej prace klasowe (testy ogólne, testy z rozumienia 
ze słuchu, testy z czytania ze zrozumieniem, wypowiedzi pisemne). Dopuszcza się łączenie 
różnych typów testów w ramach jednej pracy klasowej; 
• wypowiedzi ustne w klasie i przygotowane w domu (maturalne i z bieżących zagadnień);  
• kartkówki (niezapowiedziane – obejmujące materiał gramatyczno-leksykalny z ostatnich 
trzech zajęć edukacyjnych lub zapowiedziane – obejmujące materiał określony przez 
nauczyciela);  
• aktywność na zajęciach edukacyjnych;  
• zadania domowe;  
• projekty;  
• prezentacje 
 
Aktywność na lekcji  
Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusy (+), konsekwencją braku pracy na lekcji są 
minusy (-).  
 
Zamiana plusów i minusów na ocenę 
Uzyskane plusy i minusy (m.in. za aktywność, pracę na lekcji, wykonanie zadania domowego) 
zamieniają się następująco: 5 plusów zamienia się w ocenę bardzo dobrą, a 3 minusy - w ocenę 
niedostateczną. 
 
UZASADNIANIE OCEN  
Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę, podając na pracy pisemnej ucznia kryteria 
oceniania w formie punktowej (liczba uzyskanych punktów za poszczególne zadanie i za 
całość) bądź opisowej, a w przypadku wypowiedzi / odpowiedzi ustnej podaje uzasadnienie 
po zakończeniu wypowiedzi / odpowiedzi ucznia.   
Nauczyciel ma obowiązek oceniania i oddawania prac klasowych w ciągu 10 dni roboczych. 
 
LICZBA OCEN 
W każdym okresie uczeń musi uzyskać, przy dwóch godzinach lekcyjnych w tygodniu, 
minimum  cztery oceny.  
 
NAUCZANIE ZDALNE 
W okresie nauki zdalnej uczeń ma obowiązek wykonać wszystkie zadane przez nauczyciela 
prace domowe. Informacja o wykonaniu pracy będzie odnotowana w dzienniku Librus jako 
zaliczona “zal”. Nauczyciel nie ma obowiązku oceniania wszystkich prac domowych. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 Wymagania edukacyjne z języków obcych nowożytnych  
1. Uczeń jest zobowiązany mieć na lekcji podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt.  
2. Obowiązkowe jest prowadzenie notatek w zeszycie, odrabianie zadań domowych oraz 
systematyczne przyswajanie materiału leksykalnego i gramatycznego z podręcznika, ćwiczeń i 
notatek.  
3. Uczeń jest zobowiązany zgłaszać na bieżąco problemy ze zrozumieniem materiału 
omawianego na lekcjach.  
4. Ocenie podlegają: prace kontrolne, sprawdziany (zapowiedziane – obejmujące konkretne 
zagadnienia lub niezapowiedziane – obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów 
lekcyjnych), odpowiedzi ustne, prace indywidualne i – w wybranych przypadkach – prace 
grupowe uczniów, aktywność na lekcji.  
 
Kryteria oceniania uwzględniające wszystkie sprawności językowe:  
Ocena celująca:  
1. Uczeń wykazuje się aktywną znajomością leksyki wykraczającą poza wymagania 
programowe przewidziane dla danej klasy (może je nabyć, wykonując zadania dodatkowe).  
2. Uczeń buduje płynne wypowiedzi z zachowaniem poprawności gramatycznej i fonetycznej.  
3. Uczeń w pełni rozumie wypowiedź i potrafi poprawnie na nią zareagować stosując środki 
leksykalne i gramatyczne adekwatne do konkretnej sytuacji komunikacyjnej.  
4. Uczeń potrafi płynnie oraz poprawnie pod względem fonetycznym czytać teksty (bez 
przygotowania), rozumiejąc jednocześnie ich treść. Taką umiejętnością wykazuje się również 
w przypadku tekstów fachowych i formalnych.  
5. Uczeń potrafi samodzielnie redagować różne typy wypowiedzi pisemnych, przewidzianych 
programem danej klasy, zachowując odpowiednią formę i kompozycję oraz poprawność 
ortograficzną.  
6. Uczeń uzyskuje z testów oraz prac kontrolnych wynik 100%.  
 
Ocena bardzo dobra:  
1. Uczeń wykazuje się znajomością słownictwa, przewidzianą programem nauczania dla danej 
klasy.  
2. Uczeń buduje wypowiedzi zasadniczo płynnie z nielicznymi błędami gramatycznymi, które 
potrafi samodzielnie skorygować.  
3. Uczeń rozumie wypowiedź i potrafi na nią zareagować, o ile wypowiedź ta oparta jest na 
poznanym wcześniej słownictwie. Trudności w rozumieniu mogą mu przysparzać wyłącznie 
nowe elementy leksykalne i nieomawiane wcześniej struktury gramatyczne.  
4. Uczeń – przygotowany – potrafi płynnie i poprawnie pod względem fonetycznym czytać 
teksty, rozumiejąc ich treść.  
5. Uczeń potrafi samodzielnie zredagować proste wypowiedzi pisemne (np. list, ogłoszenie, 
kartka, opowiadanie itp. – adekwatnie do programu danej klasy), poprawnie stosując poznane 
struktury gramatyczne, zachowując poprawność ortograficzną oraz odpowiednią formę i 
kompozycję wypowiedzi.  
 
Ocena dobra:  
1. Uczeń wykazuje się aktywnym opanowaniem większości poznanego słownictwa 
przewidzianego programem dla danej klasy.  
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2. Uczeń powoli, lecz samodzielnie buduje wypowiedzi zawierające nieliczne błędy 
gramatyczne, które potrafi jednak sam, po zastanowieniu się, skorygować.  
3. Uczeń rozumie wypowiedź, w znacznej części bazując na poznanym wcześniej słownictwie, 
w którego opanowaniu wykazuje nieliczne braki.  
4. Uczeń – przygotowany – potrafi czytać płynnie tekst, rozumiejąc jego treść.  
5. Uczeń samodzielnie lub przy pomocy słownika redaguje wypowiedzi pisemne. Towarzyszą 
temu nieliczne błędy gramatyczne i ortograficzne, ale zachowana zostaje odpowiednia forma 
i kompozycja.  
 
Ocena dostateczna:  
1. Uczeń wykazuje się częściową znajomością poznanego słownictwa z zakresu omawianej 
tematyki.  
2. Wypowiedzi ucznia zawierają sporo błędów gramatycznych, ale są zrozumiałe i stosunkowo 
płynne. Uczeń, naprowadzany pytaniami przez nauczyciela, sam koryguje usterki 
gramatyczne.  
3. Uczeń ma kłopoty z pełnym zrozumieniem tekstów obcojęzycznych z powodu braków w 
aktywnym opanowaniu słownictwa.  
4. Uczeń czyta tekst, wykazując pewien brak poprawności fonetycznej, co nie zakłóca jednak 
zrozumienia artykułowanych słów. Słownictwo w czytanym tekście uczeń zna biernie, to 
znaczy kojarzy znaczenie słów głównie z kontekstu, w jakim występują.  
5. Wypowiedzi pisemne uczeń redaguje samodzielnie, z zachowaniem odpowiedniej formy i 
kompozycji. Teksty te zawierają liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, które nie zakłócają 
jednak komunikatywności przekazu.  
 
Ocena dopuszczająca:  
1. Uczeń wykazuje znaczne braki w opanowaniu słownictwa.  
2. Wypowiedzi ustne zawierają liczne błędy gramatyczno-składniowe, budowane są 
nieporadnie, ale zachowują pewien stopień komunikatywności.  
3. Uczeń wykazuje problemy ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym. Potrafi na nie 
zareagować samodzielnie jedynie po długim namyśle lub przy znacznym naprowadzeniu ze 
strony nauczyciela.  
4. Uczeń wykazuje duży brak płynności czytania, popełnia sporo błędów fonetycznych 
zakłócających zrozumienie tekstu. Zawarte w tekście słownictwo uczeń kojarzy wyłącznie 
biernie (z kontekstu).  
5. Wypowiedzi pisemne ucznia zawierają liczne błędy gramatyczne, składniowe, 
kompozycyjne oraz dotyczące formy wypowiedzi. Brak jest samodzielności w doborze 
środków leksykalnych (konieczna pomoc w postaci słownika lub nauczyciela). Wypowiedź jest 
jednak komunikatywna.  
 
Ocena niedostateczna:  
1. Uczeń wykazuje brak opanowania słownictwa.  
2. Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia zawierają liczne błędy uniemożliwiające 
komunikatywność. Są niepoprawne pod względem formy, kompozycji, są nie na temat lub nie 
zostały stworzone samodzielnie.  
3. Uczeń nie potrafi zrozumieć wypowiedzi w języku obcym i zareagować na nią nawet przy 
pomocy nauczyciela.  
4. Uczeń nie potrafi płynnie przeczytać tekstu w języku obcym, nie rozumie również jego treści. 
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Uczniowie nieobecni na przedmiotowych zajęciach organizacyjnych oraz rodzice nieobecni 
na zebraniu informacyjnym z wychowawcą klasy mają obowiązek zapoznać się z PZO we 
własnym zakresie – w bibliotece szkolnej lub na stronie szkoły. 
 
PROGI PROCENTOWE 
Oceny bieżące ustala się z wykorzystaniem progów procentowych. Oceny cząstkowe prac 
pisemnych oraz części pisemnej egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzianu wiedzy i 
umiejętności oraz egzaminu poprawkowego ustala się według poniższej tabeli  
Ocena: niedostateczny - 0% - 39%  
Ocena: dopuszczający - 40% - 54%  
Ocena: dostateczny - 55% - 70%  
Ocena: dobry - 71% - 84%  
Ocena: bardzo dobry - 85% - 95%  
Ocena: celujący - 96% -100% i wiadomości wykraczające poza program.  
  
POPRAWA OCENY  
Możliwości i formy poprawy uzyskanych ocen: 
Uczeń ma możliwość poprawy niesatysfakcjonującej go oceny zgodnie z WZO zawartym w 
Statucie Szkoły.  
Nauczyciel wyznacza termin poprawkowy prac klasowych zgodnie z WZO zawartym w Statucie 
Szkoły.  
Uczeń ma możliwość tylko jeden raz przystąpić do poprawy oceny z kartkówki w terminie 
dziesięciu dni roboczych od daty wpisania oceny do Librusa. 
 
OCENA PROPONOWANA 

1. Roczna ocena proponowana nie jest wiążąca i może zostać podwyższona lub obniżona. 
2. Jeżeli uczeń chce uzyskać wyższą ocenę okresową lub roczną to uzgadnia z 

nauczycielem warunki poprawy swojej oceny.  
 
OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 
Ocenę śródroczną i roczną ustala się przy użyciu dziennika elektronicznego Librus. Średnia 
ważona jest tylko jednym z narzędzi pomocniczych dla nauczyciela i nie warunkuje uzyskania 
oceny śródrocznej i rocznej, na którą wskazują poniższe progi. Ustalając ocenę nauczyciel 
bierze pod uwagę przede wszystkim spełnienie przez ucznia wszystkich warunków zawartych 
w PZO i zapisane w nich kryteria na poszczególne oceny zgodnie ze specyfiką przedmiotu. W 
sytuacjach nietypowych lub kryzysowych podczas pracy  zdalnej nauczyciela z uczniem 
obowiązują zapisy PZO. 
 
Uzyskaną średnią przelicza się na oceny śródroczne i roczne według poniższej tabeli, przy czym 
osiągnięcie danego progu nie warunkuje uzyskania przypisanej do niego oceny: 
0,00 – 1,84 niedostateczny  
1,85 – 2,69 dopuszczający  
2,70 – 3,59 dostateczny  
3,60 – 4,59 dobry  
4,60 –5,49 bardzo dobry 
5,50 – 6,00 celujący 
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Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej jest zaliczenie co najmniej 
połowy prac klasowych przeprowadzonych w I i II okresie. Uczeń musi mieć również zaliczone 
wszystkie obowiązkowe prace, określone przez nauczyciela. 
Nauczyciele mają obowiązek poinformować ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie 
na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 
TRYB UZYSKIWANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PROPONOWANA 
● Frekwencja w okresie musi wynosić co najmniej 80% (z wyłączeniem sytuacji losowych). 
● Uczeń musi mieć zaliczone prace określone przez nauczyciela. 
● W przypadku spełnienia tych kryteriów uczeń poprawia wyznaczone przez nauczyciela prace 
kontrolne na ocenę wyższą niż poprzednio otrzymana.  
 
Zasady zaliczenia oceny niedostatecznej uzyskanej w okresie I: 
● Do 30 marca na zasadach ustalonych przez nauczyciela; 
● Jeśli uczeń, pomimo podjęcia próby zaliczenia pierwszego semestru, do 30 marca nie uzyska 
oceny pozytywnej, warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie średniej rocznej powyżej 2,60 – 
zgodnie z WZO. 
 
NIEPRZYGOTOWANIA  
Maksymalna liczba nieprzygotowań i sposób zgłaszania: 
2 lekcje w tygodniu – 2 
Każde kolejne nieprzygotowanie upoważnia nauczyciela do wystawiania uczniowi oceny 
niedostatecznej. 
  
Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji w następujących sytuacjach: 
- uczeń jest nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej;  
- uczeń nie odrobił pracy domowej (lub nie ma podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu 
przedmiotowego, w którym praca domowa została odrobiona);  
- uczeń nie ma podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego (w sytuacji, gdy są 
one niezbędne na lekcji).  
 
Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z dalszego, aktywnego udziału w danej lekcji 
(w przypadku braku materiałów korzysta z użyczonych przez kolegów/koleżanki). 
 
NIEOBECNOŚĆ UCZNIA 
Postępowanie w wypadku nieobecności ucznia na lekcjach: 

● Jeśli uczeń ma nieusprawiedliwioną nieobecność na pracy klasowej lub zapowiedzianej 
kartkówce, ma obowiązek napisać ją na najbliższej godzinie lekcyjnej lub w innym 
wybranym przez nauczyciela terminie (nawet bez uzgodnienia z uczniem).   

● Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu w wyznaczonym terminie z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności trwającej mniej niż 5 dni, powinien napisać go na 
najbliższej godzinie lekcyjnej po powrocie do szkoły. 

● Jeśli uczeń wraca po dłuższej przerwie (2 tygodnie) musi uzupełnić brakujące 
sprawdziany i kartkówki w terminie ustalonym z nauczycielem. Termin ten nie może 
być dłuższym niż dwa tygodnie od daty powrotu. 

● Jeśli uczeń jest nieobecny na jednej lub dwóch lekcjach, ma obowiązek uzupełnić 
przerobiony w czasie tych lekcji materiał na następną lekcję. Może być również 
dodatkowo z tego materiału skontrolowany (ustnie lub pisemnie). 
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DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Z 
DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI 
 
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych  

● dawać łatwiejsze zadania  
● nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie 

się i przypomnienie słówek, zwrotów  
● dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek  
● w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet 

wypowiadać je przesadnie poprawnie  
● można pozwolić na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji  
● nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, 

podania synonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem  
● w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażenie wyrazu, literowanie, pisanie palcem 

na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter  
● przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika  
● w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej; wykresów, 

tabeli, rysunków  
● dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i pisemne  
● liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma i nie obniżać ocen za 

błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach  
● oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na 

wypowiedzi ustne  
● w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych, uczyć tworzenia 

schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi ( wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie )  

● pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów  
● podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych ( wiedza, dobór argumentów, 

logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd. )  
● dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, 

w razie potrzeby skracać wielkość notatek  
● w przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie  
● pozwalać na wykonywanie prac na komputerze  

 
DYSLEKSJA – trudności w czytaniu przekładające się często również na problemy ze 
zrozumieniem treści.  
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:  
1. Zasad prezentacji materiału:  

● wydłużenie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału  
● przekazywanie treści za pomocą konkretów  
● mobilizowanie uczniów do przygotowania tablic z prostymi lub bardziej złożonymi 

zasadami ortografii i gramatyki języka obcego w celu utrwalania materiału  
● wyrabianie nawyku korzystania ze słowników 
● rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie 

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności:  
● formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i 

testach  
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● w przypadku poleceń złożonych, łączących umiejętności i sprawności należy ćwiczyć 
umiejętność dzielenia tekstu polecenia na kolejne czynności  

● stosowanie feedback, czyli potwierdzenia zrozumienia ( informacje zwrotne ), 
tolerowanie skłonności do informowania nauczyciela o swoim stopniu zrozumienia 
prezentowanych treści materiału  

● wydłużenie czasu na odpowiedź i prace pisemne  
● unikanie głośnego czytania w obecności całej klasy ( ewentualnie po opracowaniu 

zadanego tekstu )  
● unikanie czytania zbyt długich tekstów, pisania dyktand, uczenia się wierszyków czy 

piosenek na pamięć ( zwłaszcza dłuższych ) poprzez dawanie możliwości nauczenia się 
ich czytania  

3. Zasad oceniania:  
● stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie 

stanu faktycznego  
● ocenianiu nie podlegają błędy ortograficzne  
● stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty  
● ograniczenie w wypowiadaniu się na dany temat do kilku prostych zdań  
● naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze  
● unikanie omawiania błędów wobec całej klasy  

 
DYSGRAFIA – brzydkie, nieczytelne pismo.  
Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania 
merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same jak dla innych 
uczniów, natomiast sprawdzanie pracy może być niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie 
może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z 
tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na 
komputerze.  
 
ZABURZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ  
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:  
1. Zasad prezentacji materiału:  

● zapewnienie siedzenia w pierwszej ławce  
● zwracanie się twarzą do ucznia podczas omawiania materiału  
● sprawdzanie zrozumienia złożonych poleceń słownych  
● zapisywanie na tablicy kluczowych słów i nowych pojęć  
● wprowadzanie licznych powtórzeń  
● wydłużanie czasu na pamięciowe uczenie się wierszy, ciągów słownych, nowego 

słownictwa  
● zwracanie uwagi na trudności w zapamiętywaniu pojęć abstrakcyjnych  
● stosowanie historyjek obrazowych ilustracji  

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  
● unikanie oceniania intonacji i czytanych treści  
● unikanie oceniania rozumienia treści przeczytanego przez ucznia tekstu  
● dążenie do częstego oceniania prac pisemnych w formie testów z wariantami do 

wyboru  
3. Zasady oceniania:  

● unikanie obniżania oceny za przekręcanie nowych słów lub za problemy z 
wypowiadaniem słów dłuższych  
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● stosowanie oceny opisowej ukierunkowanej na sposób poprawiania błędów w pisaniu 
ze słuchu  

 
ZABURZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ  
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:  
1. Zasad prezentacji materiału:  

● nie krytykowanie ucznia, jego brzydkiego pisma, powolnego tempa pracy, 
niezręcznych ruchów  

● przygotowanie pomocy do lekcji tak, aby obrazowo przedstawić to, czego uczeń nie 
może sobie wyobrazić  

● unikanie ćwiczeń z odczytywaniem z mapy  
● wydłużanie czasu na opracowanie nowego materiału  

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności:  
● tolerowanie przestawiania i opuszczania liter, mylenia liter i wyrazów o podobieństwie 

graficznym  
● tolerowanie wadliwego odczytywania wyrazów lub opuszczania końcówek  
● dostosowanie sprawdzianów w formie testu z lukami i testu wyboru o wydłużonym 

czasie do możliwości ucznia  
● nie ocenianie zeszytów od strony graficznej  
● nie ocenianie staranności rysunków, wykresów diagramów  

3. Zasad oceniania:  
● ocenianie prac pisemnych pod kątem umiejętności i wyciągania wniosków  
● ocenianie przygotowania ucznia do zajęć i jego zaangażowania  

 
ZABURZENIA RUCHOWE I MANUALNE  
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:  
1. Zasad prezentacji materiału:  

● dostosowanie ćwiczeń do możliwości ucznia  
● chwalenie za każdą próbę podejmowania działań  
● zapisywanie przez nauczyciela krótkich notatek  

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności:  
● pomaganie w wykonywaniu ćwiczeń  
● nie krytykowanie ucznia, jego brzydkiego pisma, powolnego tempa pracy, 

niezręczności ruchów  
● służenie pomocą przy sporządzaniu wykresów i rysunków geometrycznych lub 

przygotowywanie ich dla ucznia  
3. Zasad oceniania:  

● ocenianie przygotowania do zajęć, jego zaangażowania i chęci działań  
● nie ocenianie zeszytów od strony graficznej  
● ocenianie wkładu pracy ucznia, a nie strony estetycznej prac 

 


