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Ocenianie nie jest łatwym zadaniem, co podkreślają autorzy pu-

blikacji prezentowanych w tym numerze Zeszytu metodycznego 

eduFOCUS. W swych artykułach doradcy metodyczni rozważają pro-

blem efektywnej oceny postępów dziecka. Proponują, by przygoto-

wanie ucznia do udziału w ocenianiu  zaczynać już w przedszkolu,  

a w edukacji wczesnoszkolnej zadbać o atrakcyjne sposoby moty-

wowania do nauki. Natomiast na wszystkich etapach nauczania war-

to stosować różnorodne  strategie sprzyjające obiektywizacji oceny. 

Autorzy tekstów poddają pod refleksję ocenianie z perspektywy 

monitorowania postępów i egzaminów zewnętrznych. Nawiązują do 

dylematów wynikających z oceniania ucznia w nauczaniu zdalnym, 

kształceniu zawodowym, na zajęciach nieobowiązkowych, np. religii. 

Ukazują udział nauczyciela współorganizującego kształcenie w oce-

nianiu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   

W tym numerze przedstawiamy również zestawienie bibliogra-

ficzne  książek, artykułów i innych materiałów dostępnych w naszej 

koszalińskiej bibliotece.  

Zapraszamy do lektury! 

 Zespół Redakcyjny 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 

 
eduFOCUS 

Zeszyt metodyczny nr  3/9 
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Wychowanie przedszkolne 
 

Renata Pietras-Pacynko, Małgorzata Pietruk 
doradcy metodyczni  
wychowania przedszkolnego 
renata.pietras@cen.edu.pl  
malgorzatapietruk@cen.edu.pl 
 

Wszystko zaczyna się w przedszkolu
 

 „Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,  

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,  

nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje,  

przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil,  

łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem,  

gdzie biały anioł triumf odnosi” 

J. Korczak 

Przedszkole wszystko się 

zaczyna. Nauczyciel wychowa-

nia przedszkolnego jest odpo-

wiedzialny za kształtowanie 

młodego człowieka. Od jego 

postawy zależy poczucie wła-

snej wartości, pewność siebie, 

poczucie bezpieczeństwa, od-

waga wyrażania poglądów, sa-

tysfakcja, ciekawość poznaw-

cza, chęć samorozwoju  

dziecka. To, co warto robić  

w przedszkolu, to uczyć dzieci 

oceny zachowania, uczyć dzieci 

umiejętności koncentrowania 

się na swojej pracy.   

Kluczem do osiągnięcia przez 

dzieci sukcesu, jest ich motywa-

cja, czyli stan który popycha je 

do działania. Dzieci są ja gąbki, 

chłonne wiedzy i poznawania 

świata. Zadaniem dorosłych jest 

ciągłe podsycanie ognia moty-

wacji. Im dziecko jest młodsze, 

tym łatwiej podsycać płomień 

działania. Pedagodzy mają duże 
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pole do edukacyjnego popisu. 

Można łatwo osiągnąć sukces, 

ale też można bardzo łatwo 

dziecko zniechęcić do działania. 

Od mądrego postępowania do-

rosłych zależy sukces dzieci. Mo-

tywujmy, zamiast oceniać.  

Motywacja dzieci zależy od wielu 

czynników, do których należą 

przyjazna atmosfera w grupie, 

zaangażowanie nauczyciela, po-

zytywne wzmocnienie   w posta-

ci pochwały, nagrody, poczucie 

bezpieczeństwa, zaciekawienia 

dziecka. Zadaniem nauczycieli 

jest dbanie, aby wszystkie te 

czynniki sprzyjały silnej motywa-

cji dzieci, dzięki czemu będą one 

chętniej chłonęły wiedzę i po-

wielały pozytywne zachowania. 

Każde dziecko jest inne i do każ-

dego trzeba podejść w sposób 

indywidualny. Pamiętać więc na-

leży o uniwersalnych zasadach, 

które pozwolą nam  na właściwe 

wsparcie wychowanków. 

1. Przekonajmy naszych wy-

chowanków, że naprawdę 

lubimy z nimi być .  

2. Mówmy jasno, wyraźnie,  

z zapałem. 

3. Bądźmy swobodni i bawmy 

się razem z wychowankami 

podczas zajęć.   

4. Okazujmy im zaufanie. 

5. Wyraźnie określmy cele. 

6. Bądźmy profesjonalni i zaw-

sze przygotowani do zajęć.  

7. Stosujmy inspirujące metody 

i środki dydaktyczne. 

8. Ograniczmy do minimum 

czynniki rozpraszające  

uwagę.  

9. Dbajmy o dobry nastrój  

wychowanków.  

10. Przypominajmy informacje, 

kiedy dzieci zaczynają je  

zapominać.  

11. Polegajmy na nich, stawiajmy 

na nich, wierzmy w ich  

możliwości. 

12. Bądźmy dla nich oparciem, 

bądźmy po ich stronie.  

13. Nie oszukujmy ich, dotrzy-

mujmy przyrzeczeń.  

14. Udzielajmy odpowiedzi na 

najtrudniejsze pytania. 

15. Jeśli coś im się nie uda, 

bądźmy wyrozumiali  

i zachęćmy do dalszej pracy.  

16. Chwalmy za wszystko, co da 

się pochwalić.  

17. Doceniajmy ich.  
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18. Słuchajmy uważnie upewnia-

jąc się, że dobrze rozumiemy. 

19.  Rozwijajmy samodzielność.  

20.  Zachęcajmy do krytycznego 

myślenia. 

21. Okazujmy im swoje pozytyw-

ne uczucia. 

22. Pokazujmy, że jesteśmy  

omylni i popełniamy błędy. 

23. Bądźmy nieszablonowi  

i ekscytujący.  

24. Odnośmy do rzeczywistości 

to, co chcemy przekazać.  

 

Niech praktyka  uzupełnia teorię. 

Do dzieła! 
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Edukacja wczesnoszkolna 
 

Katarzyna Fiebiger, Izabela Janocha 

doradcy metodyczni  

edukacji wczesnoszkolnej 

katarzynafiebiger@cen.edu.pl 

izabela.janocha@cen.edu.pl 

 

Jak motywująco ocenić dyktando  

w edukacji wczesnoszkolnej? 
  

Rola nauczycieli w ocenianiu  

dzieci w edukacji elementarnej 

jest ogromna. Musimy sprawić, 

aby nasz  uczeń chciał podejmo-

wać wysiłek, cieszył się nawet  

z  małych sukcesów i starał się 

nie popełniać tych samych błę-

dów. Zawsze nagrodą jest dobra 

i bardzo dobra ocena. Co jednak, 

jeśli trudno nam doszukać się 

pozytywnych aspektów wykona-

nej przez ucznia pracy i takiej 

oceny wystawić nie możemy?  

Nam pedagogom chodzi 

głównie o to, aby uczniowie za-

pamiętali pisownię trudnych wy-

razów i stosowali ich zapis  

w praktyce. To jest cel nadrzęd-

ny, a drogi do niego mogę być 

bardzo różne. Tradycyjne dyk-

tando, często może być trudne  

i stresujące. Odbiegające od 

konwencji, może natomiast wy-

wołać duże zaciekawienie, twór-

cze działanie i zaskoczenie. I póki 

możemy sprawić radość poprzez 

naukę, zabawę i wyzwolić emo-

cje, to róbmy to jak najczęściej.  

Jednym z ciekawszych spo-

sobów utrwalenia pisowni trud-

nych ortograficznie wyrazów jest 

„Rysowane dyktando”. Możemy 

sami je narysować
1
, skorzystać  

z gotowych wzorów udostępnio-

nych w necie lub stworzyć je  

w generatorach.  

                                                       
1
 prace zamieszczone w artykule  wyko-

nała Izabela Janocha 
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Dyktando nr 1- link
2
 

 

 
Rysunek 1. 

Dyktando nr 2 - link
3
 

 
 

 
Rysunek 2. 

 

                                                           
2
 https://drive.google.com/file/d/14ZkIjQl_MqBkDCGIZWeMUGLaibtuUhdv/view 

3
 https://drive.google.com/file/d/19lmEy7mFkQv2JKbOKjlnQtCHh9ASy4Ln/view 

https://drive.google.com/file/d/14ZkIjQl_MqBkDCGIZWeMUGLaibtuUhdv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19lmEy7mFkQv2JKbOKjlnQtCHh9ASy4Ln/view?usp=sharing
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Dyktando nr 3 - link
4
 

 
Rysunek 3. 

Istnieje wiele wariantów wykorzystania takiej ortograficznej kar-

ty, a my przedstawimy kilka z nich. 

Dyktando nr 1. (Rys. 1.-3.): 

Uczniowie mają za zadanie wyszukać na obrazku elementy z poda-

nymi trudnościami ortograficznymi w nazwach. Odszukać te wyrazy 

w słowniku ortograficznym i sprawdzić ich pisownię. Następnie zapi-

sać je np. w zrobionej wcześniej tabeli, w zeszycie do dyktand z po-

działem na rodzaje trudności. Mogą ułożyć zagadkę lub rebus z wy-

branym wyrazem. Mogą też ułożyć zdania z tymi wyrazami,  z któ-

rych później wybierzemy najciekawsze do dyktowania na forum.  

Przykładowe kryteria sukcesu nr 1  

Cel ogólny – uczeń zna zasady ortograficzne.  

Cel szczegółowy – uczeń zna i stosuje zasady ortograficzne pisowni 

wyrazów z „ó” i z „u”, „rz” i  „ż”, „ch” i „h”, wymiana „ch” na ”sz” 

(w zależności od potrzeb, którą zasadę chcemy utrwalić).  

                                                           
4
 https://drive.google.com/file/d/1G0pr83-pCSFD9Zb9fMLsJe36XImSq2h0/view 

https://drive.google.com/file/d/1G0pr83-pCSFD9Zb9fMLsJe36XImSq2h0/view?usp=sharing
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W informacji zwrotnej do ucznia warto umieścić zadanie, które po-

zwoli na uzupełnienie lub utrwalenie poznanych na lekcji wiadomo-

ści wynikających z podstawy programowej. Działanie takie pozwala 

na wyznaczenie tzw. kierunku rozwoju ucznia. Istotne jest, aby to 

zadanie nie przekraczało możliwości ucznia i nie zniechęcało go do 

dalszej pracy. 

Kryteria sukcesu nr 2:  

Najwyższe wymagania: uczeń wyszukuje (rys. 2) wszystkie nazwy 

elementów obrazka (drzewo, dąb, żołędzie, wiewiórka, grzyby, wąż 

lub żmija, góry, chmury, grzmoty – pioruny, orzeł, krokusy, pszczoły, 

dróżka – rzeka, niedźwiedź) od 10 do 14  szczegółów. Klasyfikuje 

wyrazy według określonej zasady. Układa zagadkę lub rebus do wy-

branego wyrazu. Może też ten wyraz wpisać, używając współrzęd-

nych na karcie do kodowania. Układa zdania (np. 5 zdań) z wybra-

nymi wyrazami. Wyszukuje inne wyrazy z trudnością ortograficzną, 

które nie wystąpiły na obrazku. 

Przykładowe informacje zwrotne dla ucznia:  

Wymagania na najwyższym poziomie 

Bartku, znalazłeś wszystkie nazwy elementów obrazka. Stosujesz za-

sady ortograficzne w praktyce. Umiesz podzielić wyrazy wg zasad 

ortograficznych. Potrafisz ułożyć zagadkę lub rebus do wybranego 

przez siebie wyrazu. Potrafisz umieścić wyraz we właściwym miejscu 

w karcie do kodowania. Umiesz układać zdania  z podanymi wyra-

zami. Wykonaj  rysunek, na którym przedstawisz inne rzeczy  

z podanymi trudnościami ortograficznymi w nazwach, a które nie 

wystąpiły na wcześniejszym obrazku. 

Wymagania na średnim poziomie: Asiu, wyszukujesz …… (od 5 do 9) 

elementów na obrazku. Klasyfikujesz (przynajmniej dwa) …… wyrazy 

według trudności ortograficznej. Układasz zagadkę czy rebus z po-

mocą nauczyciela lub kolegi. Umiesz ustalić współrzędne i wpisać 
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dwa wyrazy na karcie do kodowania. Układasz (co najmniej dwa) 

……  zdania z wybranymi wyrazami. Wypisz trzy wyrazy, które uwa-

żasz za najtrudniejsze do zapamiętania i wykonaj do nich rysunki. 

Wymagania konieczne: Franku, wyszukujesz (co najmniej dwa) ….. 

elementy i potrafisz ułożyć (przynajmniej jedno) zdanie z wybranym 

wyrazem. Narysuj trzy rzeczy z rysunku ortograficznego i bezbłędnie 

je podpisz. 

Inna przykładowa informacja zwrotna dla ucznia (rys. 2.): Antku 

zapisałeś 11 nazw przedmiotów z rysowanego dyktanda. Umiałeś 

właściwie pogrupować je w tabeli w zeszycie, ponieważ pomyliłeś 

się tylko jeden raz. Prawidłowo ułożyłeś zagadkę z wyrazem wie-

wiórka. Napisałeś ciekawe i poprawnie zbudowane cztery zdania  

z wybranymi wyrazami. W jednym zdaniu brakowało znaku inter-

punkcyjnego i wystąpił jeden błąd ortograficzny. Powtórz pisownię 

wyrazów z „ó” i zasadę stosowania znaków interpunkcyjnych. Za-

proponuj nowy rysunek przedstawiający wyraz, w którym był Twój 

błąd i podpisz go poprawnie.  

* 

Niżej przedstawiamy inne propozycje ciekawych dyktand. Jedną 

z nich jest „Dyktando biegane”.  Wspólnie z dziećmi lub samodziel-

nie układamy treść dyktanda. Uczniów dzielimy na trzy lub cztery 

grupy w zależności od liczby uczniów tak, aby  

w każdej grupie było ok. 5-7 osób. Najlepszą opcją jest wariant, kie-

dy jest tyle zdań, ilu uczniów w grupie. Dyktando polega na tym, że 

uczeń dobiega do wywieszonego np. na korytarzu szkolnym lub ta-

blicy w klasie tekstu i zapamiętuje pierwsze zdanie. Wraca do grupy, 

dyktuje je kolegom i sam również je zapisuje. Następna osoba bie-

gnie, zapamiętuje je i dyktuje drugie zdanie. I tak kolejno, aż zosta-

nie przedyktowany cały tekst. Tekst może być taki sam dla wszyst-

kich grup, a zmieniona tylko kolejność poszczególnych zdań. Osta-

tni uczestnik po podyktowaniu ostatniego zdania, przynosi tekst  
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i wszyscy sprawdzają poprawność zapisu w swoich dyktandach. 

Uczniowie podczas wykonywania tego ortograficznego zadania ćwi-

czą: pamięć wzrokową, słuchową, poprawność zapisu ortograficzne-

go i kompetencję współdziałania, co też jest ważne. 

Kryteria sukcesu do „Dyktanda bieganego”: 

Najważniejszym wymogiem jest poprawny zapis zdań z trudnościa-

mi ortograficznymi i samokontrola.  

Informacja zwrotna dla ucznia, który popełnił dużą liczbę błędów. 

Marysiu, napisałaś 4 z 6 dyktowanych zdań. Jeszcze nie opanowałaś 

pisowni wyrazów z dyktanda. Wybierz cztery wyrazy z dyktanda, 

których napisanie sprawiło Ci największą trudność i ułóż je w kolej-

ności alfabetycznej. Wyjaśnij pisownię jednego z nich i wykonaj do 

niego rysunek.  

 

 
Rysunek 4. 
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* 

„Dyktando jak gra towarzyska” to trzecia propozycja opanowa-

nia i utrwalenia pisowni trudnych wyrazów. „s”. 

Uczniowie na zajęciach plastyczno-technicznych wykonują np. 

dziesięć kart. Przedstawiona wyżej karta (rys. 4.) została wykonana 

przez uczennicę ze szkoły podstawowej przed dyktandem sprawdza-

jącym pisownię „ch” po spółgłosce.  Awers zawiera rysunek i wyraz  

z zasłoniętą trudnością a rewers rysunek i regułę. W parze gracze lo-

sują kartę. Z obrazka odgadują nazwę i podają regułę ortograficzną 

do wyrazu. Jeśli odpowiedź jest poprawna, gracz zabiera kartę. Wy-

grywa osoba posiadająca największą liczbę kart. Po grze uczestnicy 

układają zdania tak, aby zawierały jak największą liczbę wyrazów  

z kart i zapisują je do zeszytu. Główny wymóg to poprawna pisownia 

wyrazów z określoną trudnością i układanie z nimi zdań.  

Informacja zwrotna dla ucznia: może być przedstawiona w formie 

tabeli. Stopień spełnienia kryteriów wyrażony jest plusami 

i minusami. Dwa plusy oznaczają w pełni poprawnie wykonane za-

danie. Plus z minusem – połowicznie, a dwa minusy oznaczają, że 

umiejętność nie została jeszcze opanowana przez ucznia. 

Ułożenie trzech zdań +  + 3/3 

Wykorzystanie wyrazów z kart +  - 7/10 

Poprawność ortograficzna  -  -  2/10 

 

Kierunek rozwoju: Marysiu, odszukaj wyrazy błędnie przez Ciebie 

napisane. Na marginesie znajdziesz wskazówki: literki „o” w linii,  

w której taki błąd popełniłaś (o = błąd ortograficzny). Sprawdź ich 

pisownię i zapisz te wyrazy poprawnie. Następnie wybierz trzy wy-

razy, których pisownia sprawiła Ci największą trudność i policz  

w nich litery, głoski i sylaby.  
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Zachęcamy do stosowania zasady zielonego długopisu, którym 

zaznaczamy, co uczeń zrobił dobrze. Możemy np. narysować koronę 

nad każdym poprawnie napisanym wyrazem z trudnością ortogra-

ficzną albo go po prostu podkreślić. 

* 

OK w edukacji elementarnej 

to nie novum. Każdy nauczyciel  

się z nim zetknął, pisząc dwa ra-

zy w roku oceny opisowe swoim 

uczniom.  Możemy sobie udzie-

lać odpowiedzi na pytanie – co 

mogę zrobić sam/sama z moimi 

uczniami, aby oni chcieli się 

uczyć i aby nauka przynosiła 

wymierne efekty. Dzięki stoso-

waniu elementów oceniania 

kształtującego, unikniemy nie-

potrzebnej rywalizacji i klasyfi-

kowania uczniów na lepszych  

i gorszych. Skupimy się na bu-

dowaniu w nich świadomości 

własnych mocnych i słabszych 

stron. Ponadto możemy oszczę-

dzić dzieciom ciągłej konkurencji  

i sprawić, że nauka stanie się 

przyjemnością, a nie przykrym 

obowiązkiem.  

 

 

 

 

Również proponujemy obej-

rzenie z uczniami i przeanalizo-

wanie filmu pod tytułem Efekt 

motyla”
5
. Wprawdzie  jest on  

w języku angielskim, jednak pre-

zentowane obrazy i wspaniały 

przekaz konsekwencji, pracowi-

tości, wytrwałości ucznia  

i wymiernej konstruktywnej 

oceny kształtującej zastosowa-

nej przez nauczyciela jest bez-

cenny, warty obejrzenia, prze-

myślenia i zastosowania. 

 

Bibliografia: 

Sterna Danuta, Uczę się uczyć. 

Ocenianie kształtujące w prakty-

ce. Biblioteka Szkoły Uczącej się, 

2016 

                                                      
5
 

https://www.youtube.com/watch?app=
desktop&v=hqh1MRWZjms  
   Można ustawić automatyczne tłuma-
czenie tekstu na język polski  

https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hqh1MRWZjms
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Kształcenie specjalne 
 

Natalia Decyk 

nauczyciel  

współorganizujący kształcenie 

Szkoła Podstawowa nr 18  

w Koszalinie  

 

Istota relacji w pracy  

nauczyciela współorganizującego kształcenie 
 

W tym artykule dzielę się 

swoimi doświadczeniami, które 

nabyłam przez ostatnie cztery la-

ta pracy. Jestem  nauczycielem. 

Pracuję w szkole dziesięć lat. Po-

czątkowo przez sześć lat byłam 

nauczycielem świetlicy, ale je-

stem nauczycielem współorgani-

zującym kształcenie. Aktualnie 

pod swoją opieką mam sześcioro 

uczniów w trzech różnych kla-

sach. Jeden z nich z niedosłu-

chem, a pozostali mają zaburze-

nia ze spektrum autyzmu. Szcze-

gólnie cennym doświadczeniem 

z ostatnich czterech lat było do-

strzeżenie rangi relacji w pracy 

nauczyciela współorganizującego 

kształcenie budowania – relacji  

z zespołem nauczycieli uczących 

dziecko, wychowawcą, rodzicami 

dziecka i oczywiście z powierzo-

nymi mi uczniami. O relacjach 

więc i o szczególnej roli nauczy-

ciela współorganizującego kształ-

cenie  jest ten materiał.  

Nauczyciel współorganizujący 

kształcenie to dosyć nowy zawód 

w szkole. Jest bardzo popularny 

w placówkach integracyjnych,  

w których uczy się duża liczba 

dzieci ze SPE. Rzadziej był obe-

cny w szkołach ogólnodostęp-

nych, chociaż do tych szkół mogą 

uczęszczać uczniowie z orzecze-

niami. Teraz coraz częściej  

w tych placówkach zatrudnia się 

nauczycieli współorganizujących.  
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Zadaniem nauczyciela współ-

organizującego jest koncen-

trowanie się przede wszystkim 

na potrzebach dziecka, które 

wymaga dodatkowej opieki  

i wsparcia ze względu na swoją 

niepełnosprawność lub inne 

trudności. Ogólnie mówiąc, 

głównym celem nauczyciela 

współorganizującego jest nie 

tylko pomoc uczniowi w opano-

waniu materiału edukacyjnego, 

ale również wspieranie pod-

opiecznego w funkcjonowaniu 

społecznym, emocjonalnym oraz 

wspieranie go w funkcjonowaniu 

w środowisku szkolnym. Nauczy-

ciel współorganizujący pomaga 

swojemu podopiecznemu w do-

stosowaniu się do otaczającej go 

rzeczywistości. Można go po-

równać do „cienia”, który podą-

ża za uczniem i w razie potrzeby 

dawać oparcie w dążeniu do 

osiągnięcia zamierzonego celu. 

Zadania nauczyciela współorga-

nizującego są codziennie inne  

i wynikają z indywidualnych 

(często bardzo różnych) potrzeb, 

zaburzeń czy ogólnego sposobu 

funkcjonowania podopiecznych. 

Praca z dziećmi z niepełno-

sprawnością jest wymagająca  

i często bardzo stresująca. Nie 

polega jedynie na pracy z danym 

uczniem, ale również na podej-

mowaniu współpracy z nauczy-

cielami i specjalistami pracują-

cymi z danym dzieckiem oraz  

z jego rodzicami. Wiele osób 

uważa, że nauczyciel współorga-

nizujący kształcenie powinien 

podporządkować się nauczycie-

lowi wiodącemu. Nie jest to 

prawda. Muszą być oni w stałym 

kontakcie i współpracować ze 

sobą.  

W większości nauczyciele 

przedmiotów szkolnych nie są 

specjalistami w zakresie pedago-

giki specjalnej i nie posiadają 

wiedzy oraz umiejętności w za-

kresie pracy z dziećmi z orzecze-

niem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Mogą mieć pro-

blem z dostosowaniem metod  

i form pracy do potrzeb uczniów, 

ale również ze zrozumieniem za-

leceń zapisanych w orzeczeniu 

fachowym językiem. W tym za-

kresie mogą potrzebować po-

mocy i taką pomoc zapewnia im 

nauczyciel współorganizujący. 
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Powinien on wspierać nauczycie-

li wiodących i przedmiotowych  

w ustaleniu i dostosowaniu wy-

magań edukacyjnych, metod  

i form pracy z uczniami z niepeł-

nosprawnością. Sytuacja każde-

go z uczniów powinna być oma-

wiana indywidualnie, ponieważ 

każdy z nich może potrzebować 

innego rodzaju wsparcia. Na-

uczyciele między sobą powinni 

na samym początku ustalić moż-

liwy zakres ingerencji w przebieg 

lekcji. Kolejną sferą wspólnych 

oddziaływań nauczyciela współ-

organizującego z innymi nauczy-

cielami jest bieżące omawianie  

i rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych i dydaktycznych 

uczniów ze specjalnymi potrze-

bami edukacyjnymi. Wymiana 

obserwacji, doświadczeń i pomy-

słów mogą sprawić, że podej-

mowane wobec tych uczniów 

działania będą skuteczniejsze. 

Wspólna wymiana opinii i spo-

strzeżeń na temat postępów  

i wysiłku, jaki uczniowie włożyli 

w naukę, dają podstawę do wy-

stawienia oceny końcowej,  

w której ustaleniu nauczyciel 

wspomagający powinien brać 

czynny udział.  

Szczególnie ważna dla za-

pewnienia wsparcia dzieciom  

z orzeczeniem o potrzebie kształ-

cenia specjalnego jest współpra-

ca nauczyciela z wychowawcą 

danego ucznia. To nauczyciel 

współorganizujący kształcenie 

spędza z dzieckiem najwięcej 

czasu, a więc najlepiej zna same-

go ucznia, jego mocne  

i słabe strony, zdaje sobie spra-

wę z jego problemów w nauce  

i w funkcjonowaniu społecznym. 

Może więc przekazać wycho-

wawcy i innym nauczycielom 

istotne informacje o dziecku, 

sposobie motywowania go do 

pracy, jego mocnych stronach  

i uzdolnieniach, które mogą być 

wykorzystane do wzmacniania 

poczucia wartości dziecka.  

Jako nauczyciel współorgani-

zujący kształcenie codziennie 

rozmawiam z nauczycielami pro-

wadzącymi. Omawiamy postępy 

ucznia, jego zachowanie oraz 

sposoby na to, by mógł osiągnąć 

jak największy sukces edukacyj-

ny na miarę jego możliwości. Nie 

jestem obecna na wszystkich 
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lekcjach, dlatego muszę posze-

rzać swoją wiedzę na temat mo-

jego ucznia i rozmawiać ze 

wszystkimi uczącymi jego na-

uczycielami, żeby mieć pełen ob-

raz funkcjonowania dziecka. Na 

samym początku stworzenie po-

zytywnej relacji z innymi nauczy-

cielami nie było łatwe. Wyczu-

wałam ich  skrępowanie podczas 

prowadzenia lekcji, na których 

byłam obecna. Wynikało ono ze 

świadomości bycia obserwowa-

nym przez kogoś innego. Sami 

nauczyciele mówili, że znaleźli 

się w sytuacji dla nich nowej, 

nieco krępującej, do której mu-

sieli się przyzwyczaić. Dodatko-

wo nie wiedzieli, w jaki sposób 

mogą korzystać z pomocy na-

uczyciela współorganizującego. 

Myślę, że warto to wiedzieć i już 

na samym początku zadbać  

o ustalenie form współdziałania. 

Niezwykle ważnymi umiejęt-

nościami nauczyciela współor-

ganizującego są umiejętność słu-

chania i obserwacji. Dzięki nim 

może w pełni zrozumieć swoich 

uczniów, nauczyć się ich wzor-

ców zachowania i odpowiednio 

reagować w sytuacjach dla 

uczniów trudnych. Jak każda 

osoba pracująca z innymi ludźmi, 

nauczyciel współorganizujący 

kształcenie w swoich działaniach 

powinien wykazywać wrażliwość 

i troskliwość na potrzeby innych. 

Dla uczniów z niepełnosprawno-

ścią nauczyciel wspomagający 

stanowi nieocenione wsparcie 

nie tylko w nauce, ale również  

w życiu osobistym. Podczas co-

dziennego towarzyszenia wy-

chowankom, specjalista powi-

nien wspomagać ich w realizacji 

własnych marzeń oraz w zaspo-

kajaniu ich potrzeb poznaw-

czych, społecznych, fizycznych  

i emocjonalnych. Pełni on bo-

wiem rolę opiekuna i konsultan-

ta. Jednym z jego głównych za-

dań jest wspieranie wychowan-

ków w rozwijaniu ich osobowo-

ści, samodzielności, wytrwałości 

i odpowiedzialności.  

Dobre relacje z uczniem są 

podstawą dobrej współpracy 

nauczyciela z uczniem. Nawiąza-

nie tych relacji powinno być jed-

nym z pierwszych zadań, na któ-

rym nauczyciel współorganizują-

cy kształcenie powinien skupić 

się na początku swojej pracy  
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z dzieckiem. Z doświadczenia 

wiem, że nawiązywanie pozy-

tywnych relacji najczęściej ma 

miejsce poza czasem lekcyjnym: 

w trakcie przerw, wycieczek, za-

jęć indywidualnych, kiedy mamy 

czas zwyczajnie porozmawiać  

i poznać się nawzajem. Wówczas 

mogę dostrzec, jakie jest dziecko 

i co jest dla niego ważne. Im czę-

ściej z nim rozmawiam na tema-

ty pozaszkolne, tym więź nasza 

staje się mocniejsza, dziecko czu-

je się akceptowane, wysłuchane 

i chętniej chce mówić mi o rze-

czach dla niego trudnych. Taką 

wiedzę można wykorzystać  

w swojej pracy, umożliwia od-

powiednio zmotywować czy za-

chęcić dziecko do aktywności lub 

zmodyfikować zadanie w taki 

sposób, żeby stało się ciekawsze 

dla ucznia. 

Nauczyciel współorganizujący 

jest również osobą, która powin-

na pozostawać w regularnym 

kontakcie z rodzicami swoich 

podopiecznych. Systematyczny 

kontakt z rodzicami pozwala za-

pewnić dzieciom ciągłość i kon-

sekwencję w podejmowaniu te-

rapeutycznych działań w szkole  

i w domu. Zarówno szkoła może 

dowiedzieć się wiele o dziecku 

od jego rodziców, jak i rodzice 

od nauczyciela przebywającego 

stale przy uczniu. Już na począt-

ku nauki ucznia w szkole istotną 

rolę pełni skrupulatny wywiad 

przeprowadzony z jego rodzica-

mi. Dzięki informacjom pozyska-

nym od nich jako nauczyciel 

współorganizujący kształcenie 

zdobywam informacje o dziecku, 

które są pomocne w uniknięciu 

błędów na początku naszej 

współpracy. Dowiaduję się bo-

wiem, w jaki sposób dziecko re-

aguje na poszczególne bodźce, 

zachowania i sytuacje. Dzięki po-

zostawaniu w stałym kontakcie  

z rodzicami uczniów z niepełno-

sprawnością buduję z nimi rela-

cję opartą na zaufaniu. Jest ona 

niezbędna  

do pozytywnej współpracy obu 

stron. Rodzice muszą powierzyć 

swoje dziecko szkole. Powinni 

mieć pewność, że specjaliści do-

brze znają ich dzieci i są w pełni 

kompetentni, doskonale przygo-

towani do pracy z nimi. Kontakty 

nauczyciela współorganizującego  

z rodzicami dzieci o specjalnych 
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potrzebach edukacyjnych opie-

rają się głównie na wymianie in-

formacji o postępach dziecka  

w nauce, zachowaniu na terenie 

szkoły i domu, funkcjonowaniu 

społecznym na tle klasy i szkoły, 

sukcesach i problemach dziecka 

występujących na różnych płasz-

czyznach. Specjalista może 

wskazywać rodzicom kierunki 

działań możliwych do podjęcia  

w domu, które wspomogą pracę 

nad deficytami dziecka. Może 

również zwrócić uwagę, jak wła-

ściwie pracować z dzieckiem, jak 

przystosować jego otoczenie, 

aby nauka była jak najbardziej 

efektywna. Nauczyciel współor-

ganizujący kształcenie spędzając 

z dzieckiem z niepełnosprawno-

ścią wiele godzin dziennie, zdo-

bywa jego zaufanie, buduje  

z nim głęboką relację. Uczniowie 

niejednokrotnie zwierzają się mi, 

opowiadają o tym, co ich męczy, 

co sprawia największe trudności 

zarówno w szkole, jak i poza nią. 

Często nie są tak otwarci wobec 

rodziców. Przekazanie takich in-

formacji rodzicom może sprawić, 

że lepiej zrozumieją dzieci, ich 

potrzeby i ich punkt widzenia. 

Do zadań nauczyciela współor-

ganizującego w zakresie współ-

pracy z rodzicami należy również 

dostarczanie im wiedzy na temat 

zaburzeń ich dziecka. Rodzice 

często bywają zagubieni, nie 

wiedzą skąd czerpać rzetelne in-

formacje. Specjalista powinien  

w prosty, klarowny sposób wyja-

śnić rodzicom ich wątpliwości, 

udzielić rzeczowych wskazówek  

i porad, wskazać sprawdzone 

źródła wiedzy na temat zaburzeń 

ich dziecka.  

Rola nauczyciela współorga-

nizującego w procesie kształce-

nia uczniów ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi jest bar-

dzo ważna. Jest on najbliższą im 

osobą i często traktują go jak 

przyjaciela. Osoba pracująca  

z dziećmi z niepełnosprawnością 

powinna charakteryzować się 

życzliwością wobec innych, 

umiejętnością słuchania i goto-

wością patrzenia na świat ocza-

mi swoich uczniów. Od nauczy-

ciela współorganizującego kształ-

cenie  oczekuje się z jednej stro-

ny rozwiniętej empatii, toleran-

cji, akceptacji oraz cierpliwości,  

a z drugiej strony asertywności, 
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stanowczości i konsekwencji. 

Dzięki takiej mieszance cech 

osobowości będzie autorytetem 

i wzorem postępowania dla swo-

ich podopiecznych.  

Powinien być również twórczy, 

kreatywny, otwarty na nowe 

idee i pomysły swoich uczniów 

oraz dążyć do samorozwoju. 

Praca z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  jest 

zadaniem niełatwym, codziennie 

nowym, pozwalającym spojrzeć 

na otaczającą rzeczywistość  

w niekonwencjonalny sposób. 

Aby dobrze wypełniać te zada-

nia, nauczyciel powinien mieć 

otwarte oczy, a przede wszyst-

kim  – otwarte serce. 

. 

 
Rysunek 5

6
 

                                                           
6
 https://pixabay.com/pl/photos/nauczanie-dziecko-%c5%9bwiat-geografia-928637/ 
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II i III etap edukacyjny 
 

Katarzyna Jacewicz 

doradca metodyczny języka polskiego 

CEN w Koszalinie 

katarzynajacewicz@cen.edu.pl 
 

Zacznijmy od małej zmiany 

Odkąd pamiętamy, zawsze 

byliśmy oceniani. Tak naprawdę 

ocena towarzyszy nam wszędzie. 

Oceniają nas w pracy, w szkole,  

w domu… . Jak ją przyjmiemy, 

zależy to od sposobu przekazu 

informacji, jasno postawionych 

celów i kryteriów oceny. 

Ocenianie kształtujące nie 

jest nauczycielom obce, nie jest 

nowością. Pamiętam ten sposób 

oceniania w szkole jeszcze 

sprzed reformy w 1999 roku.  

Sama od pewnego czasu pracuję 

w oparciu o ocenianie kształtują-

ce (OK), które pozwala moim 

uczniom na inne podejście do 

zdobywania wiedzy. Na początku 

pragnęłam wprowadzić wszyst-

kie elementy tej strategii w jed-

nym czasie. I…. „załamałam się”. 

Tak się nie da!  

Zapisałam się więc na kurs  

i okazało się, że popełniłam błąd.  

OK wprowadzamy stopniowo.  

 

Czym jest ocenianie kształtujące?  

 

W skrócie: 

Jest nazwą sposobu nauczania opartego na wspólnej pracy 

ucznia i nauczyciela.  Odpowiedzialność za uczenie się spoczywa na 

uczniu.  Nauczyciel jest przewodnikiem, partnerem w procesie do-

chodzenia do wiedzy i w doskonaleniu umiejętności.  
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1. Cele i kryteria sukcesu  

Bez celów i kryteriów nie byłoby „okejowej” lekcji.  

A właściwie nie byłoby żadnej lekcji, bo przecież cele są jej istotą.  

Na lekcji z OK cel jest zawsze podany uczniom. Powinien być sfor-

mułowany w taki sposób, by uczniowie mogli go zrozumieć (a więc 

w języku dla nich zrozumiałym) i aby mogli odnieść się pod koniec 

lekcji do stopnia realizacji celu. Nie powinno ich być za dużo. Mają 

być realistyczne i możliwe do osiągnięcia w założonym czasie. Naj-

częściej jest to jedna jednostka lekcyjna. Cel każdej lekcji uczniowie 

zapisują w OK zeszycie, a także kryteria sukcesu, czyli konkretne 

wskazówki, po których uczniowie poznają, czy zrealizowali cel. Cele 

nauczania wyznacza podstawa programowa. Pomaga w uczeniu się, 

a uczeń jest odpowiedzialny za proces uczenia się. I co też ważne: 

cel nie jest tematem lekcji.  

Kryterium sukcesu  (KS) to lista zagadnień, które powinny się po-

jawić w pracy ucznia. Kiedy? – przed sprawdzianem, zadaniem, lek-

cją i działem. Formułując KS można używać zwrotów: wiem, znam, 

potrafię, umiem, mówię, wymieniam, rysuję, rozpoznaję, układam, 

określam itp.  

 

 

Cel: Dowiem się, co to jest Nagroda Nobla           

i kto ją otrzymuje.  

I.  Wyjaśnię, kim był Henryk Sienkiewicz.  

II. Wyjaśnię, co to jest Nagroda Nobla                 

i wymienię przynajmniej dwóch polskich 

noblistów.  

Rysunek 6.  Z zasobów autorki /kl.4/ 

2. Informacja zwrotna  

Pełna „okejowa” informacja zwrotna (IZ) składa się z czterech 

elementów: tego, co uczeń zrobił dobrze; tego, co można poprawić  
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i jak można poprawić;  wskazówek dotyczących tego, jak uczeń mo-

że następnym razem poprawić swoją pracę. Informacja zwrotna 

zawsze odnosi się do znanych uczniowi kryteriów, według których 

wykonywał zadanie. 

 

W ocenianiu kształtującym obowiązuje zasada: 

NIE ŁĄCZY SIĘ INFORMACJI ZWROTNEJ ZE STOPNIEM. 

Dlaczego? Bo: 

Ocenianie sumujące: 

-  jest niesprawiedliwe,  

-  prowadzi do niezdrowej rywalizacji,  

-  nie zachęca do podejmowania  wyzwań,  

-  nie motywuje do dalszej nauki.  

Informacja zwrotna (IZ): 

- Klasyczna IZ jest tekstem (ustnym lub pisemnym). 

- Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oce-

niania określonymi przed wykonaniem zadania (czyli z NaCoBeZu 

– na co będę zwracać uwagę). 

- Informacja zwrotna nie jest komentarzem do oceny (nie jest 

rozwijająca). 

- IZ docenia, wspiera w obszarach trudnych dla ucznia. Nie prze-

widuje się kar za niedociągnięcia czy porażki.  

 

Informacja zwrotna a ocena sumująca  

- Ocenę można przesunąć w czasie. 

- IZ musi dotyczyć pracy ucznia, a nie jego osoby. 

- Uczeń ma się dowiedzieć, jaki powinien być jego następny krok.  
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Rysunek 7. Z zasobów autorki /kl.4/ 

 

 
Rysunek 8. Z zasobów autorki /kl.4/ 
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Rysunek 9. Z zasobów autorki /kl.4/ 

Działania oceniające nauczyciela  można wspierać innymi sposoba-

mi, które są  zgodne z zasadami OK:  

1. Technika dwóch gwiazd i życzenia: 

Świetne rozwinięcie – dużo wydarzeń. 

Zdania logicznie uporządkowane. Wszystkie wynikają  

          z siebie. 
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Ż – np. Rozbuduj wstęp do pracy. Warto umieścić  

w nim więcej informacji pozwalających określić miejsce, czas  

i bohaterów wydarzeń.  

W przyszłości pomyśl o tym, aby Twoje opowiadania stawały się 

coraz dłuższe, ponieważ przyjemnie się je czyta. 

2. Tabela 

T / tak 

C / częściowo 

N / nie 

 
Rysunek 10. Z zasobów autorki 
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Rysunek 11.  Z OK zeszytu do języka polskiego, autor: Agnieszka Wenda 

 

3. Ocena koleżeńska 

Uczniowie  na podstawie podanych kryteriów oceniania  wza-

jemnie recenzują swoje prace, dają sobie wzajemnie wskazówki, jak 

je poprawić.  

Jeśli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi 

zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to łatwiej jest mu zaplanować 

proces uczenia się samodzielnego i pod kierunkiem nauczyciela, ak-

tywniej i odpowiedzialniej  podejmuje zadania wynikające z potrzeby 

tego procesu. 

Metoda „kanapki” 

 
Rysunek 12.  

https://cdw.edu.pl/jak-udzielac-informacji-zwrotnej-chwalic-i-doceniac 

Mam nadzieję, że przedstawiony materiał okaże się przydatny  

i zachęci Czytelników do stosowania OK. Powodzenia! 
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Joanna Śliżewska 

doradca metodyczny 
języka angielskiego  

szkoły podstawowe 

asliza@interia.pl 
 

Zasady oceniania pracy pisemnej ucznia 

 na egzaminie ósmoklasisty 
 

W swojej praktyce pedago-

gicznej napotykałam na wiele 

wyzwań spowodowanych róż-

nymi sytuacjami, często nieza-

leżnymi ode mnie (pandemia, 

nauczanie zdalne, etc.). Jednym  

z nich było przygotowanie 

uczniów do pisania e-maila i blo-

ga na egzamin ósmoklasisty,  

w czasie pandemii, kiedy wszy-

scy byliśmy w swoich domach,  

a kontakt między nauczycielem  

i uczniami  był bardzo utrudnio-

ny. Zadawałam sobie pytania, jak 

powinnam ich przygotować do 

pisania tego typu prac i jak oce-

niać ich wypowiedź, żeby wie-

dzieli jasno i klarownie, jakie są 

wymagania, którym muszą spro-

stać, żeby osiągnąć dobry wynik 

na egzaminie. Zaczęłam przygo-

towywać uczniów do realizacji 

zadań, podając im  obowiązujące 

na egzaminie kryteria i stosując 

informację zwrotną indywidual-

ną dla każdego z nich. Podczas 

edukacji zdalnej pracowaliśmy 

na platformie MS TEAMS, two-

rząc zespoły dla poszczególnych 

klas i grup. Założyłam w każdym 

zespole osobne foldery przezna-

czone na wypowiedź pisemną 

wymaganą na egzaminie ósmo-

klasisty. Poleciłam uczniom, aby 

zamieszczali tam swoje prace pi-

semne, a ja w łatwy i szybki spo-

sób mogłam je oceniać i wsta-

wiać komentarze. Z pomocą 

przyszło mi ocenianie kształtują-

ce, w którym wyraźnie podkreśla 

się zalety informacji zwrotnej  

w nauczaniu. Warto przyjrzeć się 

zasadom oceniania i zastanowić 

nad zaletami tej metody. Uwa-

żam, że ocena ustna lub pisemna 

przy pomocy informacji zwrotnej 
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jest dużo ważniejsza i bardziej 

konstruktywna niż ocena sumu-

jąca, ponieważ sam stopień nie 

daje uczniowi informacji o tym, 

jakie robi postępy, co powinien 

poprawić, czego musi się jeszcze 

nauczyć. Ważne jest, by zawsze 

informować ucznia o kryteriach 

oceniania przed wykonaniem 

przez niego zadania, aby miał 

zrozumiale wyjaśnione, dlaczego 

uzyskał określony wynik (ocenę) 

za pracę pisemną. Komentując 

prace ucznia, należy robić to tak, 

by zawsze miał świadomość swo-

ich mocnych i słabych stron oraz 

potrzeby doskonalenia. 

Tabela 1. Ocena treści pracy ucznia 

Każda wypowiedź jest oce-

niana na egzaminie przez egza-

minatora wg następujących kry-

teriów: treść: 4 pkt, spójność  

i logika wypowiedzi: 2 pkt, za-

kres środków językowych: 2 pkt, 

poprawność środków języko-

wych:  2 punkty.    

W ocenie treści najpierw bie-

rze się pod uwagę, do ilu pod-

punktów polecenia uczeń się 

odniósł w swojej wypowiedzi,  

a następnie ile z tych podpunk-

tów rozwinął w zadowalającym 

stopniu. Za wypowiedź przyznaje 

się od 0 do 4 punktów, zgodnie  

z tabelą 1.
7
 

                                                       
7
 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_O
SMOKLASISTY/Arkusze-
egzaminacyj-
ne/2021/zasady_oceniania/angielski/OJA
P-100-200-400-500-2105-zasady.pdf 
(18.05.2022) 

Do ilu podpunktów 

uczeń się odniósł? 

Ile podpunktów rozwinął? 

3 3 2 1 1 

2 4 3 2 1 

1  2 1 0 

0   1 0 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-200-400-500-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-200-400-500-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-200-400-500-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-200-400-500-2105-zasady.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2021/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-200-400-500-2105-zasady.pdf
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Przed pisaniem prac polecam 

uczniom zawsze zaznaczać w po-

leceniu dwoma haczykami każdy 

z jego podpunktów: pierwszy 

haczyk stawia uczeń w momen-

cie, gdy się odniósł do danego 

punktu, drugi – jeżeli rozwinął 

swoją wypowiedź, czyli udzielił 

dodatkowych informacji. W ten 

sposób uczeń zyskuje pewność, 

żeby spełnił wszystkie wymogi 

systemu oceniania kryterialnego 

odnośnie treści.  

W kryterium spójność i logi-

ka zwracamy uwagę, aby ucz-

niowie budowali sensownie zda-

nia, uważali na następstwa cza-

sów oraz stosowali właściwe wy-

rażenia spójnikowe.  

W zakresie środków języko-

wych wyczulam piszących na 

popisywanie się dużym zasobem 

słownictwa oraz konstrukcjami 

gramatycznymi. Sugeruję ucze-

nie się na pamięć zwrotów, które 

zawsze da się wykorzystać:  

If I were you…, Would you like 

to…, etc. Jeżeli chodzi o po-

prawność środków językowych, 

by zachęcić nawet najsłabszego 

ucznia do pisania, podkreślam, 

że w tym kryterium mogą stracić 

jedynie dwa punkty. Zawsze 

oceniam na korzyść ucznia i pod-

kreślam, żeby starali się przeka-

zać informacje w miarę zrozu-

miale i w znany im sposób. 

Ważne jest również to, aby 

zapytać ucznia, czy orientuje się, 

co powinien w swojej pracy po-

prawić i czy wie, jak to zrobić. 

Wtedy i ja wiem, że mogę z mo-

imi uczniami przejść do kolej-

nych zagadnień językowych lub 

otrzymuję komunikat, co powin-

nam z nimi powtórzyć. 

Reasumując: ocenianie jest 

częścią nauczania, jest ono po-

trzebne zarówno uczniowi, jak  

i nauczycielowi. Nie jest to od-

dzielny proces. To proces, który 

prowadzi ucznia do sukcesu.  

Do tekstu dołączam materiał 

ilustrujący ocenianie wypowiedzi 

uczniowskich. Cytuję rzeczywiste 

prace uczniów, komentarz na-

uczyciela, punktację w myśl kry-

teriów egzaminacyjnych.  
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ATTENTION EVERYONE! 

 Yesterday, when I was returning to the house next to scho-

ol on8 Moniuszki Street, my backpack with all my belongings was 

stolen. The backpack is white with red dots and is of medium size. 

Inside the backpack are books, a key to my house and a black wal-

let.  

 the suspect is a tall man with black hair. The man was dressed 

in gray tracksuits and a gray sweatshirt, he also had blue sports 

shoes. When I saw him he ran towards me and then he took my 

backpack.  

 If you have any information where my backpack could be cur-

rently located, please contact us at 654789087. As a reward, I am 

offering a cash prize of 500 zł. Thank you for your help.  

  

Olu, ładny tekst, ale było kilka błędów i kilkakrotnie niewłaściwie 

zastosowany czas i konstrukcje gramatyczne: 

 In the street,  

 It is medium size,  

 There were books  

 Początek zdania wielka litera  

 A tracksuit  

 He was running  

 treść – 4 punkty   

 spójność i logika – 2 punkty   

 zakres środków językowych – 1 punkty   

 poprawność językowa – 1 punkty  

 

pkt.: 8/10, ocena 4+  

 

                                                           
8
 zmieniona czcionka zastosowana do wskazania usterek 
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ATTENTION EVERYONE! 

                       Yesterday someone stole my backpack. There was in the park, 

near my shool. My backpack is made of black material, from the 

company Champion. Inside there were : kays of my home, some 

books,  art..pancile case and handphones.   

                        The suspect is a tall young men, in his eighteen. He was 

wearing blue jeans, art..red jacket, black traines and sunglasses. He 

had dark hair. I saw him when he was running away.   

                         If you have any information about the suspect or the 

backpack, please contact the /my numer telephone 986 543 256.  

I would be very grateful if you could help me finf my backpack.          

Many thanks for your help! 

 

Kaju, ładny tekst, ale miałaś opisać skradzione przedmioty  

 It was, nie there was  

 Zapominasz o articles-  materiał z ostatniej lekcji  

 Headphones,  

 Men – to mężczyźni, liczba mnoga  

 Albo the, albo my – at my telephone number (kolejność 

wyrazów)  

 treść – 3 punkty   

 spójność i logika – 2 punkty   

 zakres środków językowych – 1 punkty   

 poprawność językowa – 1  

 

pkt. 7/10, ocena 4  
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ATTENTION EVERYONE! 

There was a thief in the park near our school yesterday  and  

i think he stole my bag and my friend’s hoodie. The missing bag is 

made of denim with art golden clasp. In art. bag there was/were  

a phone,  art. purse and notebooks inside. Art.. Purse has got pink 

pattern. The missing hoodie was green with black inscriptions on 

the back.   

The suspect is a tall and well build men. I think he may have 

been 25 with brown short hair. He was wearing a black sweatshirt 

and jeans. He had a hood on his head so i only saw a bit of his face 

but i know he had a beard. When i saw him, he ran away on a ska-

teboard and ran across the streets of Sosnowa.  

 If you have any information about the suspect or the 

things. Please contact me or my friend Julia.I will be grateful for 

any information, if you can help me in looking for it . Thank you in 

advance for any help  

 

Madziu, ładna praca, ale uważaj „I” piszemy zawsze wielką literą, 

brakuje articles w l. poj. (ćwiczyliśmy to na ostatniej lekcji), jak coś 

się gdzieś znajduje – mówimy there was/ there were,  

men to liczba mnoga – a man.   

 

 treść –  4 punkty  

 spójność i logika –   2 punkty  

 zakres środków językowych –   2 punkty  

 poprawność językowa – 0 punkty.  

 

pkt. 8/10, ocena 4+  
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ATTENTION EVERYONE! 

There was a thief in a park near our school yesterday and  

I think he stole my backpack. The missing backpack is made of red 

polyester. Inside, there was a pencil case, some books, a wallet 

and a white breakfast box. The wallet is made out of fabric.   

The suspect is a tall, well-built man in his thirties. He’s bald 

and has a beard. He was wearing a black hoodie and blue jeans. 

He was carrying a gray and blue backpack. When I saw him, he 

was running through the street.  

 If you have any information about the location of the su-

spect and my backpack, please contact the police. It would be very 

grateful if you could help catch the thief.   

Thank you in advance for your help!  

  

Tymek,  praca  napisana znakomicie. 

 treść –  4 punkty  

 spójność i logika –   2 punkty  

 zakres środków językowych –   2 punkty  

 poprawność językowa – 2 punkty.  

 

pkt 10/10; ocena 6  

 

 

ATTENTION EVERYONE! 

There was a thief in a park near our school yesterday and 

 i think he stole my backpack. The missing backpack is made of 

gray leather and it’s medium size. Inside it there were headphones 

and a wallet. The wallet is black and it has white dots on it. Inside 

the wallet were 20 pounds and my legitimation.  

 The suspect is a man. He is fat and medium height. He has 

fair short hair. On his hand he has a tattoo. He was wearing  

a black T-shirt and blue jeans. He was carrying a big bag in his 
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hand. The bag was made of black leather. When i saw him, he was 

running away across the bank.  

 If you have any information about the suspect or the bac-

kpack, please contact to me. I left my phone number in my bac-

kpack. You can contact to my headteacher too. I would be very 

grateful if you could help me find my backpack.  

Many thanks for your help!  

  

Asiu, bardzo ładny tekst, ale pamiętaj, że „I” piszemy zawsze wielką 

literą, zamiast legitimation, mówimy ID card . 

 treść –  4 punkty  

 spójność i logika –   2 punkty  

 zakres środków językowych –   2 punkty  

 poprawność językowa – 1 punkty.  

pkt. 9/10, ocena 5+  
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Renata Lemańczyk 

doradca metodyczny języka niemieckiego 

renata.lemanczyk@cen.edu.pl 

 

Tworzenie wypowiedzi pisemnych  

na lekcjach języka obcego. 

Propozycja kontroli poprawności tekstu 

 

Nauka języka obcego powin-

na być przyjemnością, dlatego 

nie powinna wiązać się ze stre-

sem oceniania czy sprawdzania 

poprawności językowej, choć 

systematyczne monitorowanie  

i ocenianie postępów uczniów 

stanowi zadanie nauczyciela. Na-

leży  pamiętać, że popełnianie 

błędów jest ważnym elementem 

procesu uczenia się języka obce-

go, a rolą nauczyciela jest stwo-

rzenie takiego klimatu dydak-

tycznego, aby uczniowie nie bali 

się popełniania błędów i kontro-

lowania poprawności językowej 

przez nauczyciela.  

Na bazie własnych doświad-

czeń w pracy z uczniami na róż-

nych poziomach nauczania oraz 

refleksji autorów zajmujących się 

kształceniem językowym, mogę 

wnioskować, że nasi uczniowie 

potrzebują większego wsparcia 

podczas kontroli wypowiedzi na 

płaszczyźnie słowa i zdania (po-

prawności językowej) oraz tekstu 

(spójności, logiki). Najczęściej 

dążymy do uzyskania gotowego 

wytworu pisemnego, który ukie-

runkowany jest „pod egzamin”,  

a nie do faktycznego podnosze-

nia poziomu umiejętności języ-

kowych uczniów w zakresie two-

rzenia wypowiedzi pisemnej. 

Moje doświadczenia w pracy dy-

daktycznej potwierdzają również 

badania w tym zakresie. Wskazu-

je się przede wszystkim na próby 

intensywnej pracy nad tekstem  

z błędami, aby uniknąć ich  

w przyszłości oraz świadomie się 

z nimi obchodzić w przyszłości.  
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Należy zauważyć, że w pro-

pozycjach metodycznych dla na-

uczyciela bardzo często możemy 

znaleźć informację o tworzeniu 

wypowiedzi pisemnych i ich 

wspólnej korekcie. Równie czę-

sto brak konkretnych przykła-

dów czy propozycji, na podsta-

wie których nauczyciel i ucznio-

wie mogą dokonać korekty, 

wspólnej poprawy czy oceny tek-

stu. Dlatego proponuję na lekcji 

zwrócić uwagę na szczególną ro-

lę systematycznego monitoro-

wania wyników pisemnych prac 

naszych uczniów i ich samokon-

troli. Poniżej przedstawiam pro-

pozycje ćwiczeń: 

 

Liebe Anna! 

Vielen Dank für deinen letzten Brief! Jetzt bin ich mit meinen 

Freunden am Meer. Die Gegend ist sehr schön - überall kann man 

das Wasser und Schwimmbad sehen. In der Nähe gibt es Galerie 

und Museum. Gestern sind wir nur ins Kino gegangen, weil wir 

müde waren und wir hatten nicht zu viel Zeit. Heute gehen wir in 

die Galerie und ich will Sehenswürdigkeiten besichtigen. Ich plane 

auch sich sonnen und im Meer. Die Bedienung ist sehr nett - ich 

habe viele neue Leute kennen gelernt. 

Ich warte auf deine Antwort. 

Herzliche Grüße 

Deine Eva 
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Propozycja ćwiczeń: 

1. Praca z tekstem z lukami – propozycja nauczyciela. 

2. Wspólne uzupełnianie luk – zebranie możliwych synonimów. 

3. Samodzielne uzupełnianie luk – zebranie możliwych synonimów. 

4. Stworzenie z uczniami map myśli (np. asocjogram, wyznaczenie 

kluczowych słów).  

5. Samodzielne tworzenie wypowiedzi pisemnej z użyciem wskaza-

nych słów – udostępnienie nauczycielowi, wzajemne poprawia-

nie błędów, sprawdzanie poprawności przez uczniów w innych 

pracach pisemnych (umiejętność kontroli i samokontroli, utrwa-

lenie słownictwa po przeczytaniu kolejnych wersji).  

6. Wspólne sprawdzanie z nauczycielem. Refleksja dla ucznia: 

- Ile błędów zauważyłam/-em w tekście? 

- Nad czym muszę jeszcze popracować? 

- Jakich słów mi zabrakło? 

 

Zachęcam do wykorzystania 

propozycji w codziennej pracy 

dydaktycznej i tworzenia nowych 

pomysłów. Samokontrolę po-

prawności językowej warto pro-

wadzić systematycznie, tak aby 

uczniowie na bieżąco znali swoje 

postępy, a nauczyciel mógł anali-

zować skuteczność wprowadza-

nych treści i korygować swoją 

pracę. Bieżąca samokontrola na 

pewno wpłynie na podniesienie 

motywacji do uczenia się języka 

obcego.  

 

Bibliografia: 

 

1. Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC, Instytut Ba-

dań Edukacyjnych 2013 

2. Jochimczyk  A., Kształcenie sprawności pisania w wybranych 

podręcznikach do nauki języka niemieckiego. Języki Obce w Szko-

le, nr 2/2016. 
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Katarzyna Sobańska 

doradca metodyczny  
języka angielskiego i francuskiego 
katarzyna.sobanska@cen.edu.pl 

 

O wartości oceniania wypowiedzi ustnych na lek-

cjach języka obcego w szkole ponadpodstawowej  
 

Ocenianie dłuższej wypowie-

dzi ustnej ucznia jest bardzo cza-

sochłonne i wprowadza na lekcji 

języka obcego pewien bałagan 

organizacyjny –  takie wypowie-

dzi można często usłyszeć za-

równo od uczniów, jak i nauczy-

cieli szkół ponadpodstawowych.  

Jednakże zalet podejmowania 

takiej formy  pracy z uczniem 

przygotowującym się do egzami-

nu maturalnego chociaż raz  

w semestrze jest tak dużo, iż 

warto bliżej przyjrzeć się temu 

zagadnieniu.  

W tym artykule wskażę ko-

rzyści wynikające z pracy na lek-

cjach nad przygotowaniem dłuż-

szych wypowiedzi ustnych 

uwzględnionych w przedmioto-

wych zasadach oceniania oraz 

podzielę się doświadczeniem,   

w jaki sposób przygotowuję mo-

ich uczniów do tych wypowiedzi. 

Zorganizowany proces przy-

gotowania uczniów  do ustnej 

wypowiedzi na egzaminie matu-

ralnym, należałoby traktować ja-

ko projekt edukacyjny. Niżej 

przedstawiam listę argumentów 

zachęcających nauczycieli do ta-

kiego działania: 

1. Przygotowując się do odpo-

wiedzi ustnej, młody czło-

wiek rozwija kompetencje  

w zakresie rozumienia i two-

rzenia informacji oraz kom-

petencje językowe. Poświęca 

więcej niż zazwyczaj czasu na 

opanowanie zagadnień wy-

znaczonych do wypowiedzi 

podlegającej bieżącej ocenie.  

Zna obszar tematyczny  pla-

nowanej na wzór egzaminu 

ustnego rozmowy. Zazwyczaj 

przygotowuje sobie  szkic 

odpowiedzi. Jednak nie może 

przewidzieć, jak potoczy się 

rozmowa, jakie pytania zada 
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drugi uczestnik rozmowy. 

Konieczność  interakcji języ-

kowej w nieznanej sytuacji 

komunikacyjnej wymaga od 

ucznia wykorzystania zaso-

bów językowych, dzięki któ-

rym sprosta realizacji celu 

danego  zadania. 

2. Uczeń na lekcji wypowiada 

się na temat z zestawu wcze-

śniej ustalonych zagadnień  

w warunkach zbliżonych do 

egzaminacyjnych. Dostoso-

wuje się do zasad i procedur, 

np. rozwija umiejętność za-

rządzania czasem, mierzy się  

z koniecznością  przygotowa-

nia  do spotkania z nauczycie-

lem-egzaminatorem.  

Wie, czego się od niego ocze-

kuje w sytuacji egzaminu. 

Zna kryteria oceniania wy-

powiedzi, może spodziewać 

się określonej oceny (wyniku 

egzaminacyjnego).  

3. Młody człowiek uczy się ra-

dzić sobie ze stresem wynika-

jącym z sytuacji egzamina-

cyjnych.  Dzięki właściwemu  

podejściu nauczyciela do  

ucznia: podkreślaniu pozy-

tywnych stron wypowiedzi 

ustnych, wskazywaniu obsza-

rów do poprawy,  można  go 

dobrze przygotować do eg-

zaminu kończącego edukację, 

motywować pozytywnie, bu-

dować wiarę we własne moż-

liwości językowe i osobiste. 

Ważne, by zrozumiał, że im 

lepiej będzie przygotowany 

do zaplanowanych zadań, 

tym większą ma szansę na 

realizację wszystkich celów 

projektu. 

Zatem rutynową praktyką 

nauczyciela  powinno być two-

rzenie uczniom okazji do rozwi-

jania umiejętności wypowiada-

nia się  na określony temat   

i sprawdzenia poziomu umiejęt-

ności poprzez „odpytywanie” na 

ocenę  szkolną wzbogaconą rze-

czową informacją zwrotną. Taka 

praktyka przyczyni się do pod-

niesienia poziomu  zdawalności 

absolwentów szkoły ponadpod-

stawowej w części ustnej egza-

minu maturalnego. 

Moją propozycję pracy nad 

przygotowaniem uczniów do 

wypowiedzi ustnej egzaminacyj-

nej przedstawiam młodzieży,   

z którą pracuję. Realizujemy ją 

przedstawionymi na kolejnej 

stronie etapami. 
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Etapy przygotowania do odpowiedzi ustnej.  

1. Przygotowanie listy zagadnień do opanowania wraz z kryteriami 

oceniania i przedstawienie jej uczniom. 

2. Wskazanie  ilości prac domowych do zrealizowania i terminu 

wykonania, np.  trzy lub cztery pytania z listy otrzymanych wcze-

śniej zagadnień. 

3. Ustalenie daty lekcji przeznaczonej na tzw. próbny egzamin, 

podczas której uczniowie oceniają kolegów według wcześniej 

poznanych zasad. 

4. Ustalenie terminu, do kiedy uczniowie mają przygotować wypo-

wiedzi na ocenę. 

5. W wyznaczonych terminach omawianie prac domowych w celu 

wzbogacania wypowiedzi uczniów o pomysły koleżanek i kole-

gów, analizy  błędów, omówienia kryteriów oceniania. 

6. Wykorzystywanie fragmentów różnych lekcji do pracy uczniów  

w parach w celu wdrażania ich do mówienia w języku obcym  

z kolegami z grupy językowej, przed określonym audytorium. 

Uczniowie mają prawo do korzystania ze swoich notatek. Zale-

cana jest zmiana partnerów rozmowy, na przykład  poprzez lo-

sowanie interlokutorów. 

7. Realizacja lekcji poświęconej na egzamin próbny. Uczniowie 

wcielają się naprzemiennie w rolę zdającego i egzaminatora. Nie 

korzystają już  ze swoich notatek lub korzystają sporadycznie.  

8. Sprawdzenie poziomu umiejętności ucznia poprzez tzw. odpyty-

wanie w celu przekazania informacji zwrotnej o jego postępach 

oraz wystawienia oceny cząstkowej ze sprawności mówienia. 

9. Przekazanie refleksji na forum  klasy przez uczniów i nauczyciela, 

spostrzeżeń  dotyczących przydatności takiego sposobu spraw-

dzania umiejętności i stopnia przygotowania do egzaminu ust-

nego poprzez odpytywanie. 
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Trzeba mieć świadomość, iż 

takie długofalowe działania uczą 

młodzież planowania procesu 

nauki i uczenia się oraz refleksji 

nad tym procesem. Dodatkowo 

pomagają one uczniom nieśmia-

łym w przełamywaniu barier ję-

zykowych poprzez stopniowe 

przygotowanie ich do wypowie-

dzi w języku obcym.  

Informacja zwrotna nauczy-

cieli realizowana według zasad 

oceniania kształtującego pomaga 

w zrozumieniu  wymagań, jakie  

stawia się uczniom, oraz sposo-

bów na ich spełnienie. Co więcej, 

chcę podkreślić, iż takie spotka-

nia z uczniami mają ogromny 

wpływ na budowanie pozytyw-

nych relacji uczeń-nauczyciel. 

Taki sposób pracy działa, przyno-

si oczekiwane efekty! 

Szanowni Czytelnicy, spró-

bujcie sami! 
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dr Tomasz Skonieczny 

doradca metodyczny historii i wos 

tomasz.skonieczny@cen.edu.pl 

 

Wykorzystanie mapy historycznej  

do oceny pracy uczniów 

 

Badania prowadzone w wielu 

miejscach na świecie wykazują, 

że większość nauczycielskich py-

tań wymaga od uczniów podania 

faktów lub myślenia na niskim 

poziomie kognitywnym
9
. Wiemy 

jednak, jak wielką rolę odgrywa-

ją pytania na wyższym poziomie 

kognitywnym, czyli te, które 

skłaniają uczniów do wyjścia po-

za pamięć i posługiwanie się in-

nymi rodzajami myślenia. Oczy-

wiste jest, że oba rodzaje pytań 

odgrywają istotną rolę w nau-

czaniu. Należy jednak pamiętać, 

że duży nacisk na zadawanie py-

tań niższego poziomu skłania 

do pamięciowego uczenia się, 

nie przyczynia się do rozwoju 

                                                       
9
 

https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/
wp-content/uploads/2022/01/Sztuka-
zadawania-pytań.pdf 

myślenia  na poziomie wyższym, 

a taki właśnie cel powinien przy-

świecać nam – nauczycielom
10

. 

Celem artykułu jest ukazanie 

możliwości ocenienia ucznia na 

podstawie jego pracy z mapą hi-

storyczną. Praca ucznia z mapą 

na lekcji historii ułatwia zdoby-

wanie wiedzy poprzez bezpo-

średnie poznawanie, zgodnie  

z zasadą poglądowości. Stoso-

wanie środków poglądowych  

w procesie nauczania historii ma 

duże znaczenie pod względem 

merytorycznym i formalnym. 

Różnorodny materiał poglądowy 

sprzyja wytwarzaniu się prawi-

dłowych wyobrażeń, a praca  

                                                       
10 A. Arkusińska, Sztuka zadawania pytań 
… przez ucznia, za: Sztuka zadawania py-
tań… przez ucznia - Czasopisma dla na-
uczycieli matematyki - czasopismoma-
tematyka.pl 
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z mapą przyczynia się do wdra-

żania do poprawnego myślenia 

historycznego, gdyż elementy 

procesu dziejowego ujmowane 

są wtedy w czasie i przestrzeni 

historycznej, a poszczególne fak-

ty czy zjawiska dziejowe nie po-

zostają w oderwaniu i izolacji, 

ale ujęte są we wzajemnych po-

wiązaniach. Tak więc na cało-

kształt myślenia historycznego 

składa się między innymi orien-

tacja w przestrzeni historycznej. 

Proces wdrażania do pracy  

z mapą historyczną rozpoczyna 

się w polskiej szkole wraz z roz-

poczęciem nauki tego przedmio-

tu w klasie IV i trwa przez cały 

okres nauczania. Co nie oznacza, 

że uczniowie opanowali znajo-

mość mapy historycznej i potra-

fią się posługiwać nią właściwie. 

Tym bardziej, że do prawidłowe-

go posługiwania się mapą nie-

zbędne są umiejętności pracy  

z mapą geograficzną. Bez znajo-

mości kierunków świata czy zna-

ków kartograficznych i skali ma-

py trudno zrozumieć przemiany 

historyczne. Uczeń musi orien-

tować się co najmniej w stopniu 

dostatecznym w geograficznej 

przestrzeni, by móc zdobyć 

orientację w przestrzeni histo-

rycznej i objaśnić kolorystykę 

mapy geograficznej i historycz-

nej.  

„Pytania w procesie eduka-

cyjnym odgrywają szczególną ro-

lę, a zadawanie pytań jest klu-

czową umiejętnością każdego 

nauczyciela. Nauczyciele zadają 

za dużo pytań, a uczniowie wcale 

lub za mało. Pytania nauczycieli 

skupiają się głównie na faktach. 

W jaki sposób nauczyć dzieci  

i młodzież zadawania pytań?”
11

  

Już w czwartej klasie uczeń 

może zadawać proste pytania 

związane z mapą historyczną 

drugiemu uczniowi. Będą to py-

tania typu: Pokaż mi (nam) na 

mapie Kraków (Mazowsze, 

Grunwald itd.). W takich sytu-

acjach stosuję zasadę: znajo-

mość elementów mapy zazna-

czonych na lekcji w ćwiczeniach 

staje się obowiązkowa i ucznio-

wie umieją je wskazać. Prostota 

zadawanych pytań pozwala już 

                                                       
11 
https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/
wp-content/uploads/2022/01/Sztuka-
zadawania-pytań.pdf 
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uczniom klas czwartych lub pią-

tych (zależnie od doboru dzieci, 

ich uwarunkowań rodzinnych, 

środowiskowych czy sposobu 

nauczania w klasach I-III) oceniać 

się nawzajem. Zauważyłem, że 

uczniowie nie tolerują niedo-

kładności we wskazywaniu na 

mapie i chcą niejednokrotnie 

oceniać innych surowiej niż robi 

to nauczyciel. Podczas takiego 

oceniania udaje mi się inspiro-

wać uczniów do zadawania zróż-

nicowanych pytań, m.in. poprzez 

odpowiedni dobór pytającego  

i odpowiadającego. W szczegól-

ności interesująco wygląda rywa-

lizacja najlepszych uczniów, któ-

rzy starają się zadawać jak naj-

trudniejsze pytania, aby odpo-

wiadający musiał się mocno wy-

silić, udzielając odpowiedzi.  

Począwszy od klasy piątej 

możliwe staje się już stosowanie 

pytań problemowych, np. pa-

trząc na mapę Polski pierwszych 

Piastów uzasadnij, dlaczego … 

(doszło do bitwy akurat pod Ce-

dynią, cesarz niemiecki kierował 

się na południe itd.). Starsi, 

wprawni uczniowie znając cel, 

samodzielnie odszukują na mapie 

informacje, analizują i opisują 

określone elementy wiedzy hi-

storycznej potrzebne do rozwią-

zania postawionego problemu, 

np.: na podstawie mapy Korona  

i Litwa w XIV wieku sami wy-

wnioskują, jakie były przyczyny 

unii polsko-litewskiej w Krewie.  

Odczytają obszar Korony  

i obszar Litwy, zauważą też, jak 

długa była linia graniczna z agre-

sywnym państwem krzyżackim. 

Bez pomocy nauczyciela spo-

strzegają, że niebezpieczeństwo 

krzyżackie grożące obu krajom 

doprowadziło je do zbliżenia.  

W takiej sytuacji dydaktycznej 

ocenie podlega nie tylko znajo-

mość samej mapy, ale także za-

angażowania ucznia w rozwią-

zywanie problemu oraz umiejęt-

ność argumentowania. Zamiast 

oczekiwać od uczniów wyliczania 

i pokazywania np. ziem odzyska-

nych przez Polskę po II pokoju 

toruńskim w 1466 r., polecam 

uczniom, aby samodzielnie prze-

śledzili mapy w atlasie, a na-

stępnie pokazali zmianę granic 

Polski na mapie ściennej. Radzą 

sobie z takim zadaniem. Bez-

błędnie potrafią także wskazać 
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geograficzne przyczyny unii pol-

sko-litewskiej. Inne zadanie  

w pracy z mapą może dotyczyć 

porównywania obszarów: ucz-

niowie mają zestawić obszar Pol-

ski za pierwszych Piastów z Pol-

ską za Kazimierza Wielkiego  

i wyciągnąć wnioski, co do zmia-

ny obszaru w okresie X-XIV w. 

Bez trudu stwierdzają, że kształt 

Polski uległ zasadniczej zmianie, 

zwracają uwagę na to, że   ode-

szła od Bałtyku i od Odry, a prze-

sunęła się w kierunku południo-

wo-wschodnim. Podczas lekcji 

podsumowującej np. ustalenie 

granic Polski po pierwszej wojnie 

światowej można zastosować 

podział uczniów na dwie grupy, 

które na podstawie legendy ma-

py omówią: a) etapy kształtowa-

nia się granic II Rzeczypospolitej, 

b) wydarzenia polityczne mające 

wpływ na układ granic Polski po 

pierwszej wojnie światowej.  

Doskonalenie pracy z mapą 

winno przekształcić się w nawyk 

samodzielnego z niej korzystania 

w trakcie przyswajania wiedzy 

historycznej oraz w traktowanie 

mapy jako źródła informacji  

o przeszłości. Celem winno być 

wypracowanie przyzwyczajenia 

uczniów do posługiwania się 

mapą także przy czytaniu lektury 

historycznej, artykułów z czaso-

pism i gazet (codziennej prasy), 

popularno-naukowych opraco-

wań, które jest ważnym  ele-

mentem przygotowania do życia.  

Odczytywanie mapy to umiejęt-

ność niezbędna w czasie studiów 

i na co dzień. Jeżeli nauczyciel na 

zajęciach systematycznie korzy-

sta z mapy historycznej, to prze-

staje ona być postrachem dla 

uczniów, staje się niezbędną po-

mocą, którą chętnie się posługu-

ją, bo rozumieją jej przydatność. 

Ucząc mapy należ stosować 

zasady oceniania kształtującego: 

wydłużenie czasu oczekiwania 

do ok. 5 sekund na odpowiedź 

oraz zasadę niepodnoszenia rąk. 

Dzięki temu wszyscy mają moż-

liwość zastanowienia się dłuższy 

czas nad odpowiedzią. Przy wy-

borze ucznia, który podzieli się 

swą wiedzą i pokaże umiejętno-

ści związane z odczytywaniem 

mapy w czasie odpowiedzi warto 

stosować metodę losową, dać 

szansę uczniom słabszym, po-

zwalając im przypomnieć sobie 
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odpowiedź bez stresu wynikają-

cego z nagłego wyrwania do od-

powiedzi. Natomiast uczniowi 

zdolniejszemu umożliwiać udzie-

lenie rozbudowanej odpowiedzi. 

Dostosować sytuacje do indywi-

dualnych predyspozycji uczniów, 

możliwości i potrzeb. 
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Jolanta Piątkowska 

dorada metodyczny geografii 

szkoły podstawowe 

jolantapiatkowska@cen.edu.pl 

„Powiedz mi, a zapomnę,  

pokaż mi, a zapamiętam, 

   pozwól mi zrobić,  

a zrozumiem.”    
Konfucjusz 

Jak zmienić podejście do oceniania na lekcjach geografii  
i zwiększyć odpowiedzialność uczniów? 

Ocenianie to element eduka-

cji, który wzbudza różne emocje,  

skłania do różnych opinii nauczy-

cieli, uczniów i rodziców. Często 

kierujemy się w ocenianiu ste-

reotypami. Tymczasem nawet 

niewielkie, dostępne dla każdego 

nauczyciela modyfikacje w sys-

temie oceniania, mogą przynieść 

bardzo korzystne efekty. Jak 

oceniać, by motywować ucz-

niów? Czy zmiany w sposobie 

oceniania mogą ułatwić nauczy-

cielowi pracę? 

Ocenianie jest procesem 

wymagającym od nauczyciela 

niezwykłej rozwagi i czujności.  

Dzięki ocenianiu uczeń  poznaje 

własne możliwości,  mocne i sła-

be strony w zakresie danego 

przedmiotu szkolnego. Oceny 

mają wskazywać indywidualne 

rezultaty procesu uczenia się  

w przyjętej sześciostopniowej 

skali, czyli w najprostszy sposób 

określać poziom wiedzy i umie-

jętności ucznia. By tak się stało, 

zawsze należy dodatkowo dołą-

czać informację zwrotną  do każ-

dej oceny w postaci komentarza 

słownego, która pozwoli zrozu-

mieć uczniowi, co zadecydowało 

o określonym poziomie oceny 

oraz nad czym ewentualnie po-

winien popracować w przyszło-

ści, by rozwijać umiejętności. 

 Ocenianie jest również  na-

rzędziem służącym do wzbudze-

nia u uczniów chęci dążenia do 

bycia coraz lepszym, właściwego  
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wykorzystania swojego potencja-

łu. Stymuluje dążenie ucznia do 

samodoskonalenia. Ocenianiu 

przypisuje się również funkcję 

inspirowania ocenianych do po-

szerzania zainteresowań i pasji, 

zgłębiania wiedzy w danej dzie-

dzinie, pozyskiwania nowych 

umiejętności.  

Nie ulega wątpliwości, że 

uczniowie wysoko oceniani po-

strzegają ocenianie jako pozy-

tywną formę, słabsi uczniowie 

natomiast często uważają, że 

ocena jest niesprawiedliwa
12

.    

Czy wdrażanie ucznia do sa-

mooceny zwiększy jego komfort 

psychiczny i poczucie, że ocena 

stanowi rzetelną informacją o 

poziomie jego umiejętności oraz 

postępach? Możliwość samo-

oceny na pewno  sprawia, że 

uczniowie czują się współodpo-

wiedzialni za swoją naukę, mają 

poczucie, że od nich też wiele za-

leży, że ktoś liczy się z ich zda-

niem. Stają się niejako partne-

rami nauczycieli w ocenianiu, 

                                                       
12

 por. Aleksandra Kubala-Kulpińska, 

Ocenianie wspierające rozwój ucznia  
https://www.glospedagogiczny.pl, nr 11, 
2019 

czują się zauważeni i docenieni. 

Włączenie samooceny do syste-

mu ocenia prowadzi do swoistej 

„zamiany ról”, w której ucznio-

wie mogą przez chwilę stać się 

nauczycielami. Pozwala im to 

zrozumieć, jak trudno jest oce-

niać innych, zaczynają dzięki te-

mu lepiej rozumieć dylematy 

swoich nauczycieli.  

Po pewnym okresie stopnio-

wego przygotowywania klasy do 

wyrażania opinii o własnej pracy  

na lekcjach geografii przyszedł 

czas na  próbę „rozliczenia” se-

mestru. Zaproponowałam moim 

uczniom podsumowanie efek-

tów ich pracy w semestrze i  za-

sugerowanie mi oceny dla siebie, 

oceny umotywowanej kilkoma 

spostrzeżeniami wg wskazówek 

przesłanych w korespondencji 

elektronicznej.  

Zadanie trzeba było wykonać 

online z uwagi na warunki na-

uczania panujące w tym czasie. 

Oto propozycja samooceny wy-

słana uczniowi: 

https://www.glospedagogiczny.pl/autor/aleksandra-kubala-kulpinska
https://www.glospedagogiczny.pl/autor/aleksandra-kubala-kulpinska
https://www.glospedagogiczny.pl/
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Podsumowuję swoją pracę w pierwszym półroczu z geografii:  

(praca do wykonania w wersji elektronicznej) 

a) oceniam siebie i swoje działania; 

b) wystawiam sobie ocenę; 

c) uzasadniam swoje zdanie. 

W rozwinięciu oceń swoje działania, które podjęłaś/-eś od września 

do dziś. Przygotowałam dla Ciebie szczegółowe zagadnienia. Wy-

powiedz się na temat każdego z nich. Pamiętaj o uzasadnianiu swo-

jego zdania. 

 Wszystkie zadania wykonuję na bieżąco zgodnie z ustalonymi 

terminami. – Zastanów się, jak to robiłeś. 

 Mam uzupełnione wszystkie notatki z lekcji.  

– Proszę Cię o załączenie zdjęć z Twojego zeszytu, co najmniej 

pięciu. Może jesteś szczególnie dumna/dumny z którejś notat-

ki? Pochwal się koniecznie! 

 Uzupełniam notatki z lekcji, gdy jestem nieobecna/-y.  

– Czy systematycznie uczestniczysz w lekcjach geografii? Jeśli 

nie, to napisz dlaczego. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie. 

 Wypowiedz się na temat swojej pracy w zespołach projekto-

wych, grupie, parach. Jak siebie oceniasz? Jak podobała się To-

bie taka praca? Czy masz jakieś pomysły na kolejne projekty? 

 Co się Tobie podoba na lekcjach geografii i dlaczego? A co Ci się 

nie podoba i dlaczego? Podaj konkretne przykłady, żebyśmy 

mogli udoskonalić naszą pracę. 

 Czego oczekujesz ode mnie w nowym semestrze? Jakie masz 

pomysły i propozycje? Może chcesz coś zmienić? Śmiało podziel 

się swoimi przemyśleniami. 

 Przeczytaj sobie to, co napisałaś/-eś od początku, obejrzyj swój 

zeszyt i notatki  oraz informacje zwrotne ode mnie. Pomyśl nad 
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tym, jak przebiegała Twoja praca i jaki wystawiasz sobie stopień 

(cyferkę). Koniecznie dopisz, dlaczego zasługujesz na zapropo-

nowaną ocenę. 

 W zakończeniu napisz coś, czym chcesz się podzielić w nowym, 

2022 roku. By ułatwić to zadanie, załączam link do Walizka wła-

snych uczuć (https://wordwall.net/pl/resource/9405910/godzina-

wychowawcza/walizka-naszych-uczuć2021)  

Wybierz sobie jedną lub kilka kart i dokończ odpowiedzi. 

 Na Twoją pracę czekam do ………….  . Masz dużo czasu, dobrze 

go wykorzystaj. 

 Twój nauczyciel geografii 

 

 
Rysunek 13. https://wordwall.net/pl/resource/9405910/godzina-

wychowawcza/walizka-naszych-uczu%c4%872021 

 

Inną metodą oceniania jest 

ocena koleżeńska. Uczy obiek-

tywizmu, rzetelności i odpowie-

dzialności, rozwija też właściwe 

relacje w grupie. Może być 

wspaniałym urozmaiceniem lek-

cji i nieocenioną pomocą dla na-

uczyciela. Dodatkową korzyścią 

wynikającą z oceny koleżeńskiej 

jest możliwość natychmiastowe-

go przystąpienia do poprawy 

pracy. Oceniając prace kolegów 

(koleżanek), uczeń ma okazję 

zwrócić uwagę na te elementy, 

które pominął w swojej pracy. 

Uczniowie nie tylko przekazują 

sobie nawzajem informację 

zwrotną, ale również dyskutują 

https://wordwall.net/pl/resource/9405910/godzina-wychowawcza/walizka-naszych-uczu%C4%87
https://wordwall.net/pl/resource/9405910/godzina-wychowawcza/walizka-naszych-uczu%C4%87
https://wordwall.net/pl/resource/9405910/godzina-wychowawcza/walizka-naszych-uczuć2021
https://wordwall.net/pl/resource/9405910/godzina-wychowawcza/walizka-naszych-uczuć2021
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na ten temat i udzielają sobie 

wskazówek. 

Korzyści, jakie przynosi sa-

moocena i ocena koleżeńska:  

1. uczniowie stają się bardziej 

samodzielni, odpowiedzialni 

za swoją naukę oraz zaanga-

żowani w proces uczenia się,   

2. rozumieją, czego się uczą i po 

co,  wzrasta u uczniów po-

czucie własnej wartości, 

pewność siebie i motywacja 

do nauki,   

3. wiedzą, czego jeszcze nie 

opanowali i czego muszą się 

nauczyć,   

4. uczniowie łatwiej się przyzna-

ją, że czegoś nie rozumieją 

i chętniej zadają pytania,  

lekcje stają się ciekawsze dla 

uczniów i dla nauczycieli,  

nauczyciel ma stałą informa-

cję o postępach indywidual-

nych uczniów,  nauczyciel 

może wspólnie z uczniami 

planować osiąganie przez 

uczniów założonych celów. 

Właściwe ocenianie powinno 

dawać uczniom możliwość ra-

cjonalnego kształtowania wła-

snej strategii rozwoju oraz mo-

tywować do odpowiedzialności 

za uczenie się. Ważne jest więc, 

by oceniać nie tylko wynik, ale 

także proces uczenia się. Należy 

ponadto stworzyć uczniom wa-

runki do nieustannej refleksji 

nad tym, jak (i czego) się uczyć. 

Sprzyjają temu: 

1. ocenianie na podstawie ja-

snych kryteriów, co pozwala 

uczniom wziąć odpowie-

dzialność za pracę i jej wyni-

ki, a także umożliwia im  

samoocenę; 

2. udzielanie informacji zwrot-

nej, która pozwala uczniowi 

zastanowić się nad tym, jakie 

treści i umiejętności już przy-

swoił, a nad jakimi musi jesz-

cze pracować; 

3. wykonywanie ćwiczeń i za-

dań, w trakcie których ucz-

niowie mają okazję do reflek-

sji nad własnym sposobem 

uczenia się. Istotne jest po-

święcanie uwagi emocjom 

towarzyszącym im w pracy 

oraz relacjom z koleżankami  

i kolegami; 

4. proponowanie indywidual-

nych i grupowych zadań, któ-

re uczniowie wykonują sa-

modzielnie, przechodząc  
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kolejne etapy: poszukiwania  

i selekcji informacji, krytycz-

nej analizy, uogólniania oraz 

zapisywania wyników swoich 

badań; 

5. przekazywanie na bieżąco 

własnych obserwacji na te-

mat uczestnictwa poszcze-

gólnych uczniów w zajęciach; 

6. zachęcanie uczniów do sa-

mooceny, w wyniku której 

lepiej poznają siebie, swoje 

możliwości i obszary wyma-

gające rozwoju (poczucie 

własnej wartości oparte na 

realnym oglądzie samego 

siebie). 

Nauczyciel powinien oceniać 

także udział ucznia w zajęciach:  

aktywność na lekcji, sposób ko-

munikowania się z kolegami i ko-

leżankami, gotowość do współ-

pracy oraz przyjmowania odpo-

wiedzialności, przestrzeganie re-

guł wymiany poglądów i innych 

norm obowiązujących na zaję-

ciach.  

Ten aspekt oceny nie powi-

nien przesłaniać innych, bardziej 

merytorycznych kryteriów, ale 

także nie może być niedoceniany 

czy wręcz pomijany
13

. Kluczowe 

jest przy tym, by uczniowie od 

początku lekcji mieli szansę za-

poznać się z regułami obowiązu-

jącymi na zajęciach, dlatego na 

jednej z pierwszych lekcji cała 

klasa wspólnie z nauczycielem 

opracowuje regulamin. Współ-

tworzenie takiego zestawu reguł 

przez uczniów zwiększa znacznie 

prawdopodobieństwo ich prze-

strzegania. Zasady przyjęte przez 

uczniów i zaakceptowane przez 

nauczyciela mogą stanowić 

punkt odniesienia dla kryteriów 

oceny uczestnictwa w zajęciach. 

Warto zawsze pamiętać, że 

sposób i poziom wykonania za-

dań sprawdzających nie tylko 

dostarcza informacji na temat 

osiągnięć uczniów, ale także po-

zwala ocenić, czy zajęcia na 

określony temat przyniosły po-

żądany efekt dydaktyczny. Ze-

stawienie wyników wszystkich 

uczniów w rozwiązywaniu po-

szczególnych zadań umożliwia 

                                                       
13

 por. Merta Tomasz, Pacewicz Alicja 

(2010). Jak oceniać uczniów. Wskazówki 
dla nauczycieli. Kształcenie obywatelskie 
w szkole samorządowej. CEO. Warszawa 
2010 
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samemu nauczycielowi ocenę 

skuteczności jego wysiłków. Jeśli 

bowiem w jakimś sprawdzianie 

na to samo pytanie duża część 

uczniów nie odpowiedziała po-

prawnie, to należy uznać, że na-

uczanie tego zagadnienia nie 

przyniosło oczekiwanego efektu. 

Trzeba taki wynik potraktować 

jako informację o konieczności 

powtórzenia lub ponownego 

omówienia pewnej partii mate-

riału, zastanowić się, czy polece-

nie zadania zostało właściwie 

sformułowane. 

Dziś w większości przypad-

ków w szkole kładzie się duży 

nacisk na dane statystyczne: 

na procenty, wyniki, miejsca 

w rankingach, a nie na funkcjo-

nalne wykorzystywanie wiedzy. 

W moim przekonaniu obecnie 

niezwykle ważne jest, by zamiast 

posiadać wiedzę, umieć jej uży-

wać. Nauczyciele i uczniowie 

powinni rozwijać szereg kompe-

tencji cyfrowych, technicznych 

i programowych. To będą filary 

ich stabilizacji w przyszłości. Jeśli 

chodzi o umiejętności społeczne, 

uczniowie powinni uczyć się ko-

munikacji i wyrażania własnego 

zdania zamiast odtwarzania wy-

uczonych definicji; uczyć się pra-

cy zespołowej i korzystać z wła-

snych umiejętności, zamiast wal-

czyć, by każdy był najlepszy ze 

wszystkiego. Powinni uczyć się 

zarządzać swoim czasem,  pra-

cować na błędach, zamiast robić 

wszystko, by ich uniknąć, nie 

dbając o efektywność świado-

mość procesu edukacji. Koniecz-

nie muszą też rozwijać inteligen-

cję emocjonalną, krytyczne my-

ślenie i uważność, by radzić so-

bie w dorosłym życiu. Uważam, 

że powinni uczyć się, JAK myśleć, 

zamiast CO myśleć. 

Powinniśmy uczniów doce-

niać zamiast oceniać, słu-

chać, pozwalać popełniać błędy, 

bo dla dziecka świadomość, 

że nie musi być idealne w imię 

starań o wyniki oznacza we-

wnętrzne przyzwolenie na ak-

ceptację siebie, a to z kolei daje 

możliwość swobodnego rozwoju, 

zamiast strachu przed nim.  
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Rysunek 14. https://images.app.goo.gl/q6zLFsBwvF53Qi376 
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Barbara Pawlak   

doradca metodyczny  

matematyki 

barbarapawlak@cen.edu.pl   

 

Kartkówka z matematyki. Sztuka oceniania 
 

Oceniać- ocenić wg Słownika języka polskiego to: 

1. wydać opinię o kimś lub o czymś; 

2. określić rozmiar lub zakres czegoś; 

3. określić wartość materialną czegoś; 

4. postawić oceny uczniom w szkole. 

Ocenianie w szkole jest sztuką. Artykuł 44b pkt 5 Ustawy z dnia 

 7 września 1991 r. o systemie oświaty
14

 określa cele oceniania osią-

gnięć edukacyjnych ucznia. Wymienia między innymi, że celem oce-

niania jest:  

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć  

edukacyjnych; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywa-

nie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powi-

nien się uczyć dalej; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

d) dostarczanie rodzicom informacji o postępach i trudno-

ściach w nauce; 

e) umożliwienie nauczycielowi doskonalenie organizacji 

i metod pracy. 

 

                                                           
14

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) 
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Ocenianie jest nie lada sztuką. Wszyscy oglądający kartkówki 

uważają się za specjalistów. Dodatkowo oceniają je subiektywnie: 

„przecież część jest dobrze?”, 4 razy 2 = 6” - przecież to drobnostka, 

„pani się czepia”... itd. 

Chciałabym przedstawić problem oceniania na przykładzie kart-

kówki z dodawania ułamków, zwrócić uwagę na potrzebę wnikliwe-

go spojrzenia na proces oceniania nawet tak krótkich form spraw-

dzania umiejętności, jakimi są kartkówki.  

Kartkówka została przygotowana i rozwiązana przeze mnie oraz 

przeze mnie oceniona. Ma posłużyć jako materiał do obserwacji  

i przemyśleń na temat sztuki oceniania.  

 

Zdjęcie 1. Z zasobów autorki 
Kartkówka sprawdzająca umiejętność dodawania ułamków 

Kartkówka na zdjęciu 1. jest oceniona na ocenę celującą. W po-

leceniu użyto  sformułowania przedstaw w postaci ułamka zwykłego 

nieskracalnego, uczeń bardzo ładnie skrócił ułamki. 
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Zdjęcie 2. Z zasobów autorki 
 Kartkówka sprawdzająca umiejętność dodawania ułamków 

Na zdjęciu 2. jest przedstawiona propozycja ocenienia kartkówki 

z tymi samymi zadaniami, jednakże w przykładzie „a)” nie został 

skrócony ułamek, w związku z tym przyznano 0 punktów. Dodatko-

wo polecenie dotyczy tylko czynności „oblicz”.   

Czy zaproponowana na zdjęciu punktacja realizacji zadania jest 

zasadna? Uważam, że praca powinna być również oceniona oceną 

celującą. W poleceniu brak wskazania, że należy skrócić ułamek, ale 

nawet wówczas nadal mam wątpliwości, czy uczeń powinien mieć 

zero punktów. Celem kartkówki jest sprawdzenie u ucznia umiejęt-

ności dodawania liczb mieszanych (ułamków). Uczeń właściwie do-

dał całości, ułamki sprowadził do wspólnego mianownika, i właści-

wie wykonał dodawanie. Nie skrócił ostatecznego wyniku. Mogę za-

łożyć, że nauczyciel przypomniał uczniom jeszcze ustnie, iż wynik na-

leży przedstawić w nieskracalnej formie. Jednakże uczeń powinien 

dostać co najmniej 0,5 punktu za wykonane czynności. Zmieni to 

ocenę na bardzo dobry.  
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Zdjęcie 3. Z zasobów autorki 

 Kartkówka sprawdzająca umiejętność dodawania ułamków  

 

Niżej na zdjęciu 4. jest pokazana ta sama kartkówka z przykładową 

punktacją. 

 

 
Zdjęcie 4. Z zasobów autorki.  Kartkówka z dodawania ułamków 
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Zgodnie z sugestią przyznania 

punktów, uczeń uzyskał 4/6 

punktów = 67%, czyli ocenę do-

stateczny. Gdybyśmy ocenili tę 

pracę holistycznie, uczeń otrzy-

małby ocenę bardzo dobrą. 

Uczeń właściwie wykonał doda-

wanie liczb mieszanych, uzyskał 

ostateczne wyniki w prawidłowy  

sposób, aczkolwiek nie najkrót-

szy (przykład „d”). Możemy po-

wiedzieć, że właściwie dodaje 

ułamki, nie zawsze pamięta, by 

wziąć najmniejszą wspólną wie-

lokrotność, zapomina skrócić 

ostateczny wynik, ale … czy to 

jest praca na dostateczną  

ocenę?  

Jaką informację zwrotną 

przekazuje nauczyciel uczniowi 

otrzymującemu ocenę dostate-

czną? Czy zmotywuje go to do 

dalszej pracy? Czy da mu poczu-

cie pewności siebie? Czy wzmo-

cni wiarę we własne umiejętno-

ści i wspomoże matematyczne 

myślenie?  

Ponownie rozważmy cel 

kartkówki. Odpowiedzmy na py-

tania:  Czy kartkówka została 

właściwie ułożona? Czy dobór 

zadań i ich liczba była właściwa? 

Czy polecenie zostało właściwie 

sformułowane? Jeżeli przyjęto 

ocenianie czynnościowe, to czy 

propozycja punktów za poszcze-

gólne przykłady jest właściwa? 

Przy układaniu kartkówki 

trzeba uwzględnić odpowiedzi 

na wszystkie powyższe pytania. 

Oceniając rozwiązanie zadań, na-

leży pamiętać o uczniu, o spoj-

rzeniu na kartkówkę w sposób 

holistyczny i takim ułożeniu kart-

kówki  oraz punktacji, by ocenia-

nie czynnościowe pokrywało się 

z ocenianiem holistycznym. Na-

uczyciel nie może zapominać, że 

w naszym modelu kształcenia 

ocena spełnia wiele funkcji. Jed-

ną z nich jest motywowanie. 

Wystawienie i skomentowanie 

oceny przyczynia się do wzbu-

dzenia nadziei, że może być le-

piej przy spełnieniu określonych 

przez nauczyciela warunków 

oraz że poziom wiedzy, umiejęt-

ności i postaw plasuje się w ade-

kwatnym miejscu skali ocen 

szkolnych.  Motywacja do nauki 

oparta jest zawsze na poczuciu 

zadowolenia i nadziei werbali-

zowanej przez osobę znaczącą  

i kompetentną, czyli nauczyciela.  
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Ocenianie w praktyce szkolnej – lekcje muzyki 

Każdy nauczyciel wypracowu-

je swój system oceniania, który 

ma pomóc uczniom w uczeniu 

się i przygotowywaniu do zajęć.  

Jest on wypadkową różnych me-

tod oceniania. Może to być oce-

na ustna, pisemna informacja 

np. pod kartkówką;  pisemne 

sprawdzenie poprawności zapisu 

czy odczytania zapisu muzyczne-

go;  ocena sumaryczna (cyfro-

wa).  Uczeń jest oceniany na wie-

le sposobów. 

W tym artykule chciałabym 

podjąć refleksję na temat oce-

niania szkolnego. Zajmę się trze-

ma istotnymi elementami proce-

su edukacyjno-wychowawczego, 

które podlegają ocenie na lek-

cjach muzyki: aktywność na lek-

cji, gra na instrumencie i śpiew.  

Także pozwolę sobie przypo-

mnieć Czytelnikom, na czym po-

lega ocenianie kształtujące oraz 

informacja zwrotna, którą powi-

nien otrzymać uczeń wraz  

z oceną. 

Ocenianie kształtujące po-

zwala nauczycielowi  i uczniowi 

otrzymywać informacje, dzięki 

którym mogą zaobserwować, jak 

przebiega proces uczenia, co 

można zrobić, żeby ten proces 

zintensyfikować. Mocne elemen-

ty pracy ucznia podkreśla infor-

macja zwrotna Wskazuje, co wy-

maga poprawienia lub dalszej 

pracy. Podaje sposób i wskazów-

ki, jak poprawić pracę. Wyznacza 

kierunek dalszej pracy. Oceniając 

uczniów, bez względu na to jaki 

sposób oceny na danej lekcji sto-

sujemy, warto mieć powyższe 

elementy informacji zwrotnej   

w pamięci. Jak w praktyce prze-

biega ocenianie na lekcji muzyki? 

Aktywność na lekcji jest klu-

czowym elementem pracy, który 
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umożliwia nie tylko przyswojenie 

teoretycznego materiału, lecz 

przede wszystkim zdobycie 

umiejętności praktycznych przez 

ucznia. Samo słuchanie przebie-

gu lekcji, bez praktyki (powta-

rzania fragmentów utworu na 

instrumencie, śpiewania frag-

mentów piosenki, ćwiczenia 

elementów ruchu czy kroków 

tańca) nie zaowocuje dobrym 

efektem końcowym. Aktywność 

jest ważna, tak jak ważny jest 

proces zdobywania umiejętno-

ści. W przypadku przedmiotów 

artystycznych, efekt końcowy 

jest w pewnym stopniu  uwarun-

kowany zdolnościami muzycz-

nymi. Ważny jest też poziom 

zdolności ogólnych: koordynacja 

wzrokowo-ruchowa, pamięć, 

umiejętność koncentracji, i wiele 

innych. W zespole klasowym są 

uczniowie o  zróżnicowanych 

zdolnościach ogólnych i muzycz-

nych, dlatego często nie możemy 

liczyć na bardzo dobry, pod 

względem merytorycznym i arty-

stycznym, efekt końcowy działań 

edukacyjnych. Tym bardziej waż-

na jest aktywność ucznia i praca, 

jaką wkłada w zdobycie nowych 

umiejętności. Stąd w moim sys-

temie oceniania aktywność na 

lekcji jest elementem mającym 

najważniejszą wagę jako skła-

dowa oceny końcowej czy seme-

stralnej. Oceniam aktywność  

w formie plusów, kiedy zadaję 

pytania, a uczniowie udzielają 

odpowiedzi. Punktuję plusem 

nawet wtedy, kiedy nie jest to 

poprawna odpowiedź, ponieważ 

uczymy się, popełniając błędy. 

Często podczas pracy nad pio-

senką czy utworem gramy małe 

fragmenty. Pytam uczniów, któ-

rych sama wybieram, ale rów-

nież tych chętnych, co daje im 

okazję do zdobycia plusa. Cza-

sami planuję lekcję, która umoż-

liwia uczniom podejmowanie 

wielu aktywności, za które mogą 

być ocenieni. Wiemy, że ucznio-

wie nie wszystkie elementy lekcji 

lubią, np. nie każdy lubi śpiewać 

lub wstydzi się tańczyć. Podczas 

takiej wieloelementowej lekcji 

stwarzam możliwość przejawia-

nia różnych aktywności, tak że-

bym mogła ocenić każdego 

ucznia. Zawsze zapowiadam to 

na początku lekcji i podkreślam, 

że ważny jest dla mnie udział  
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w każdej aktywności oraz to, że 

najważniejsza jest próba, a mniej 

istotny efekt końcowy.  

Jako przykład lekcji,  na któ-

rej oceniam aktywność uczniów, 

podam jedną z ostatnich, której 

celem była nauka refrenu pio-

senki pt. „Biało-czerwone”. Pod-

czas osłuchiwania się z piosenką 

uczniowie realizowali ćwiczenia 

oddechowe i rytmiczne z uży-

ciem chust i pałeczek do gry na 

dzwonkach. Ćwiczyli również ko-

ordynację ruchową obu rąk oraz 

rąk i nóg. Przy piosence były re-

alizowane zabawy ruchowe z za-

stosowaniem biało-czerwonych 

przyborów: chustek, pomponów, 

wstążek. Zabawy zawierały ele-

menty taneczne a także prze-

strzenno-ruchowe, w których 

uczniowie mogli wykazać się 

swoją inwencją twórczą. Przez 

całą lekcję przewijała się piosen-

ka i elementy śpiewu. Każdy 

uczeń mógł znaleźć coś dla sie-

bie. Chłopcom podobały się 

elementy ruchowe, podczas któ-

rych mogli dać ujście swojej 

energii. Dziewczęta twórczo in-

terpretowały muzykę z użyciem 

przyborów tanecznych. Podczas 

zajęć zachęcałam uczniów do 

udziału w zabawie, chwaliłam 

pomysły, odwagę niektórych 

uczniów, którzy decydowali się 

wykonać pewne ćwiczenia solo-

wo. Osoby, które – jak zauważy-

łam – najlepiej wykonywały fra-

gmenty rytmu, prezentowały 

rytm przed klasą, a klasa powta-

rzała schemat rytmiczny. Więk-

szość uczniów otrzymała bardzo 

dobre oceny
15

.  

Drugi element lekcji muzyki, 

który chcę omówić z perspekty-

wy oceniania, to gra na instru-

mencie melodycznym. W mojej 

szkole są to dzwonki chroma-

tyczne, w które wyposażona jest 

pracownia muzyczna. Wcześniej 

jednak uczniowie grali na fletach 

prostych. Podobnie można oce-

niać pracę na dowolnym instru-

mencie melodycznym, np. bum 

bum rurkach czy dzwonkach na-

ciskanych. Zanim nastąpi ocena 

sumaryczna efektu końcowego, 

diagnozuję poziom umiejętności 

i oceniam poszczególne etapy 

                                                       
15

 Więcej szczegółów dotyczących 

wspomnianej lekcji można doczytać w 
moim kwietniowym artykule, którego 
link zamieściłam  w bibliografii. 
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pracy, kiedy uczymy się melodii. 

Na początku objaśniam zapis, 

ćwiczymy małe fragmenty utwo-

ru, które prezentuję na dzwon-

kach, a następnie akompaniuję 

uczniom na pianinie  podczas ich 

gry (wtedy melodia  jest lepiej  

słyszalna i uczniom łatwiej 

utrzymać właściwy rytm). Po tym 

etapie lekcji uczniowie pracują 

samodzielnie, a ja chodzę po kla-

sie, obserwuję i słucham gry po-

szczególnych uczniów. Wyszuku-

ję osoby, które potrzebują po-

mocy, poprawiam błędy, prezen-

tuję powtórnie fragmenty melo-

dii. Mam też możliwość zauwa-

żyć uczniów, którzy bardzo szyb-

ko opanowali melodię i mogą 

być „ekspertami” dla innych 

uczniów. Pomoc „eksperta” jest 

bardzo cenna dla słabszych 

uczniów, ale również dla nauczy-

ciela, ponieważ sam ma mniejsze 

możliwości dotrzeć do wszyst-

kich uczniów. Udzielanie pomocy 

koleżeńskiej stwarza uczniom 

uzdolnionym muzycznie możli-

wość zdobycia dodatkowej oce-

ny,  wykorzystania umiejętności 

do pomocy innym w nauce. Kie-

dy zadaję melodię do nauki gry 

na instrumencie, zawsze daję na 

to dwa tygodnie czasu. Poświę-

cam co najmniej połowę lekcji na 

szczegółową pracę nad utwo-

rem. Na kolejnej lekcji kontynu-

ujemy pracę nad melodią (mini-

mum pół lekcji). Trzecia możli-

wość wyłapania błędów i dopra-

cowania szczegółów jest na trze-

ciej lekcji, na której oceniam 

efekt końcowy. Trzeba pamiętać, 

że uczeń mógł być nieobecny na 

poprzednich zajęciach. Zalecam 

uczniom pracę nad utworem na 

krótkich fragmentach, które 

uczniowie mają powtórzyć 4-5 

razy. Sprawdzam umiejętność 

gry takich małych fragmentów  

i oceniam aktywność i pracę  

w formie plusów. Mniej zdolni 

uczniowie lub uczniowie z defi-

cytami często nie są w stanie za-

grać całości czy też większego 

fragmentu utworu bez błędu. 

Przy krótkich fragmentach jest to 

możliwe i daje satysfakcję z po-

konywania problemów. Dodat-

kowo pochwała na forum klasy 

motywuje do pracy i wzmacnia 

pewność siebie. Zawsze staram 

się zagrać utwór w całości razem 

z całą klasą. Trzeba pamiętać,  
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że jest to trudne. Pomaga, kiedy 

akompaniuję na pianinie lub 

gramy z podkładem. Jednak nie-

którzy uczniowie gubią się i prze-

stają grać. Zawsze wcześniej 

ustalam miejsca – punkty orien-

tacyjne, i zachęcam, żeby włą-

czali się do gry pomimo pomy-

łek. Rozłożenie utworu na małe 

fragmenty pomaga: lepiej zapa-

miętać tekst muzyczny, zwłasz-

cza trudne fragmenty utworu, 

utrwalić rytm, dopracować płyn-

ność i … motywować  do dalszej 

pracy. 

Jest też inny aspekt organiza-

cji procesu edukacyjnego, który 

biorę pod uwagę przy ocenianiu 

uczniów. Pamiętam, że granie  

w grupie jest trudne. Łatwiej za-

grać solowo lub w małych 2-4 

osobowych zespołach), a na od-

pytanie wszystkich uczniów bra-

kuje na lekcji czasu. Stosuję więc 

taki sposób oceny, że wszyscy 

otrzymują oceny bardzo dobre 

na podstawie zaobserwowanej 

wcześniej pracy nad utworem. 

Nie jest to jednak satysfakcjonu-

jące dla uczniów uzdolnionych  

i ambitnych, którzy do tego jesz-

cze popracowali dużo w domu. 

Daję wtedy im wybór – mogą za-

grać solowo utwór w całości  

i otrzymują wyższą ocenę, np. 5+ 

lub 6 (w zależności od płynności 

wykonania lub trudności utwo-

ru). Ostatnio kiedy zastosowa-

łam taki sposób oceny, po za-

kończonej lekcji wielu uczniów 

zostało na przerwie, żeby zagrać 

solowo. Ich dodatkowy czas  

i starania zostały ocenione wyżej 

niż pozostałych uczniów.  

Śpiew, to ważny element 

lekcji muzyki. Zdajemy sobie 

jednak sprawę, że wielu uczniów 

nie ma odwagi śpiewać, nie lubi 

swojego głosu lub (w przypadku 

chłopców w okresie mutacji) – 

wstydzi się śpiewać. Najlepiej 

śpiewać w grupie i tak też odpy-

tywać na ocenę, np. z podziałem 

na dziewczynki i chłopców lub  

w mieszanych kilkuosobowych 

grupach. Ponieważ nie oceniamy 

zdolności czy barwy głosu, pro-

ponuję skupić się na technicz-

nych zagadnieniach związanych 

ze śpiewem. Mam na myśli: po-

stawę podczas śpiewania,  spo-

sób emisji głosu (otwieranie bu-

zi, słyszalność głosu), dykcję, itd. 

Oceniam też opanowanie tekstu 
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na pamięć, ponieważ przy śpie-

wie z kartki dzieci opuszczają 

głowę i w nieprawidłowy sposób 

wydobywają głos. Zwykle zadaję 

jedną lub dwie zwrotki i refren,  

a pozostałe zwrotki oceniam ja-

ko pracę dodatkową na szóstkę.  

Zawsze śpiewanie na ocenę 

poprzedzam przypomnieniem 

melodii i tekstu, a także ćwicze-

niami głosowymi, dzięki którym 

śpiewa się łatwiej. Oceniając 

piosenkę, zaliczam na plus, kiedy 

dziecko uczestniczy we wszyst-

kich ćwiczeniach wstępnych. 

Zwykle ustawiam ocenianą gru-

pę na końcu sali. Wtedy pozosta-

li uczniowie nie patrzą się na 

nich, nie rozpraszają i nie za-

wstydzają. Natomiast oceniam, 

czy głos jest dobrze słyszalny. 

Wszystkie oceniane techniczne 

elementy wykonania piosenki 

omawiam z dziećmi wcześniej, 

podczas nauki. Są one możliwe 

do opanowania nawet przez 

uczniów, którzy mają słaby słuch 

i małe zdolności muzyczne. 

Oczywiście, walory artystyczne, 

które wyróżniają się u pojedyn-

czych  uczniów, oceniam plusem 

lub podnosząc ocenę do szóstki. 

Na zakończenie rozważań  

o ocenianiu chciałabym podkre-

ślić, że ważne jest dostrzeżenie 

wkładu pracy ucznia, który może 

być zdecydowanie większy niż 

prezentowany efekt końcowy. 

Wskazówki, których udzielamy 

podczas pracy nad piosenką czy 

melodią do grania, pomagają 

uczniowi doskonalić daną umie-

jętność, a nauczycielowi umożli-

wiają ocenienie postępu.  

Informacja zwrotna ma nie 

tylko docenić mocne strony 

dziecka, ale również zmotywo-

wać do doskonalenia umiejętno-

ści i wskazać sposoby pracy, 

dzięki którym uczeń uzna, że 

osiągnięcie sukcesu  na lekcji 

muzyki jest możliwe.  
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https://pomagajsieuczyc.ceo.org.pl/tematy/ocenianie-ksztaltujace/?gclid=EAIaIQobChMIs_vwk9nP9wIVgQZ7Ch1vdwuFEAAYASAAEgJmufD_BwE
https://pomagajsieuczyc.ceo.org.pl/tematy/ocenianie-ksztaltujace/?gclid=EAIaIQobChMIs_vwk9nP9wIVgQZ7Ch1vdwuFEAAYASAAEgJmufD_BwE
https://pomagajsieuczyc.ceo.org.pl/tematy/ocenianie-ksztaltujace/?gclid=EAIaIQobChMIs_vwk9nP9wIVgQZ7Ch1vdwuFEAAYASAAEgJmufD_BwE
https://pomagajsieuczyc.ceo.org.pl/tematy/ocenianie-ksztaltujace/?gclid=EAIaIQobChMIs_vwk9nP9wIVgQZ7Ch1vdwuFEAAYASAAEgJmufD_BwE
http://o-rozewicz.pl/wp-content/uploads/2018/02/Ocenianie-Kszta%C5%82tuj%C4%85ce-w-Praktyce-7-03-2017-Oskar-Ro%C5%BCewicz.pdf
http://o-rozewicz.pl/wp-content/uploads/2018/02/Ocenianie-Kszta%C5%82tuj%C4%85ce-w-Praktyce-7-03-2017-Oskar-Ro%C5%BCewicz.pdf
http://o-rozewicz.pl/wp-content/uploads/2018/02/Ocenianie-Kszta%C5%82tuj%C4%85ce-w-Praktyce-7-03-2017-Oskar-Ro%C5%BCewicz.pdf
https://muzykagim5.wordpress.com/nauczanie-ksztaltujace/
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Ocenianie z informatyki – teoria i rzeczywistość 

Wypracowane przez nauczy-

ciela informatyki przedmiotowe 

zasady oceniania do niedawna 

wymagały jedynie niewielkich 

zmian wprowadzanych w kolej-

nym roku szkolnym. Doświad-

czenia minionych lat zmuszają 

do głębszego zastanowienia się 

nad sposobem oceniania wiedzy 

i umiejętności uczniów. Koniecz-

ność prowadzenia zajęć z infor-

matyki w formie stacjonarnej, 

hybrydowej lub zdalnej była czę-

sto zaskoczeniem dla uczniów  

i nauczycieli. Co prawda, nauczy-

liśmy się radzić już sobie z tym 

problemem, ale odpowiednio 

przygotowany plan zajęć oraz 

powiązane z nim przedmiotowe 

zasady oceniania ułatwią pro-

wadzenie samego procesu dyda-

ktycznego, jak również sprawne 

dokonanie oceny wiedzy i umie-

jętności uczniów w typowych  

i szczególnych warunkach. 

Dużo ocen – dużo łatwiej… 

W typowych warunkach 

prowadzenia zajęć uczniowie 

zwykle uzyskiwali kilka ocen  

w semestrze, które wystarczyły 

do wystawienia na ich podstawie 

oceny śródrocznej lub końcowo-

rocznej. W sytuacji, kiedy sposób 

prowadzenia zajęć stał się mało 

przewidywalny, lepszym rozwią-

zaniem będzie podzielenie prze-

kazywanych treści nauczania na 

mniejsze fragmenty. Również 

zadania i ćwiczenia do wykona-

nia przez uczniów powinny doty-

czyć tych właśnie krótszych za-

gadnień tematycznych.  

W czasie, kiedy zajęcia z in-

formatyki prowadzone były na-

przemiennie jako stacjonarne, 

hybrydowe i zdalne, zrezygno-

wałem z realizacji większych pro-

jektów informatycznych, ocenia-

nych dopiero po ich zakończe-

niu. Skrócone etapy realizacji 
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planu nauczania zauważalnie 

ułatwiły uczniom uzyskanie po-

zytywnych ocen z informatyki  

w sytuacji zmiennych form pro-

wadzenia zajęć. Podzielenie pla-

nu nauczania na krótsze bloki  

i związane z tym częstsze oce-

nianie niesie szereg pozytywnych 

efektów: 

1. uczniom łatwiej jest odnaleźć 

się w treściach zajęć przeka-

zywanych za pomocą różnych 

form kształcenia, co ułatwia 

uzyskanie pozytywnych ocen, 

2. dużo łatwiejsze jest uzyska-

nie oceny w wypadku nie-

obecności ucznia na zajęciach, 

3. przy mniejszym zakresie tre-

ści, łatwiejsze jest poprawie-

nie słabej oceny, 

4. proces oceniania jest rów-

nomierny pomimo prowa-

dzenia naprzemiennie zajęć 

stacjonarnych, hybrydowych, 

zdalnych. 

W wypadku informatyki zale-

tą podzielenia treści kształcenia 

na krótsze zagadnienia i ich od-

rębne ocenianie jest możliwość 

dostosowania wykorzystywane-

go oprogramowania do formy 

nauczania. Jeżeli zostaniemy  

zaskoczeni koniecznością pro-

wadzenia kolejnych zajęć w for-

mie zdalnej, możemy szybko 

zmodyfikować zakres przekazy-

wanych treści, aby możliwe było 

wykonanie zadania i uzyskanie 

oceny przez ucznia pracującego  

z oprogramowaniem obsługiwa-

nym on-line. Pamiętać należy, że 

nie każdy poradzi sobie z samo-

dzielną instalacją oprogramowa-

nia na domowym komputerze. 

Poza tym oprogramowanie,  

z którego korzystamy w szkole, 

może być niedostępne dla „do-

mowych” systemów iOS lub An-

droid. W związku z tym uczeń 

może nie mieć możliwości wyko-

nania ćwiczeń i uzyskania pozy-

tywnej oceny jeżeli wprost prze-

niesiemy zadanie realizowane 

 w szkole na wykonywane i oce-

niane w formie zdalnej. 

Ważmy oceny rozważnie… 

Waga oceny, czyli jej wpływ 

na ocenę śródroczną lub końco-

woroczną, wskazywana była już  

w dziennikach tradycyjnych,  

najczęściej kolorem czerwonym 

zapisywane były oceny ze spra-

wdzianów. Również dzienniki 
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elektroniczne pozwalają określić 

wagę każdej z wystawionych 

ocen cząstkowych. Waga oceny 

powinna odzwierciedlać stopień 

trudności zadania, które podlega 

sprawdzeniu. Indywidualne spra-

wdziany i trudniejsze zadania 

będą miały wyższą wagę. Ale to 

nie jedyna możliwość korzysta-

nia z wagi ocen. 

Nauczanie hybrydowe oraz 

zdalne i związane z tym zdalne 

ocenianie wymusiło konieczność 

stosowania wagi oceny również 

w wypadku prac przesyłanych  

w formie elektronicznej. Taka 

forma nie daje nauczycielowi 

pewności co do samodzielnej 

pracy ucznia przy rozwiązaniu 

zadania. Nie możemy jednak za-

niżać wagi ocen uzyskanych  

w trakcie nauczania zdalnego. 

Takie działanie może spowodo-

wać niechęć uczniów do pracy 

zdalnej. Wielu z nich sumiennie 

podchodzi do obowiązków 

szkolnych i nie ułatwia sobie ży-

cia, powielając pracę innych 

osób, co w czasach wszechobec-

nego „kopiuj/wklej” jest nie lada 

wyzwaniem. W wypadku niektó-

rych treści nauczania rzeczą  

naturalną są indywidualne roz-

wiązania ćwiczeń. Nie będzie 

problemu z oceną dokumentu 

edytora tekstów, prezentacji czy 

grafiki komputerowej, wykona-

nych na określony temat. Te 

prace muszą się u uczniów róż-

nić. Jednak ocena tabeli arkusza 

kalkulacyjnego czy kodu pro-

gramu komputerowego będzie 

już pewnym problemem. Prze-

cież dwie osoby mogły wpaść na 

identyczny pomysł rozwiązania. 

Niestety, próba rozwiązania 

problemu powielania prac prze-

syłanych do oceny z informatyki 

wiąże się z koniecznością dużo 

większego zaangażowania ze 

strony nauczyciela. Sprawdzo-

nym przeze mnie rozwiązaniem 

jest duża indywidualizacja zadań 

przesyłanych uczniom. Można 

również wykorzystać funkcje 

aplikacji do nauczania zdalnego, 

które wymuszają samodzielne 

tworzenie przez ucznia doku-

mentów przesyłanych do oceny. 

W nauczaniu zdalnym uczeń 

może otrzymać ze sprawdzianów 

oceny o najwyższej wadze. 

Obecnie dostępne są narzędzia 

testowania wiedzy pozwalające 
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tak opracować sprawdzian, aby 

maksymalnie ograniczyć możli-

wość korzystania z obcych źródeł 

i podpowiedzi podczas wykony-

wania zadań. 

W grupie raźniej… 

Praca grupowa stanowi w oce-

nianiu odrębne zagadnienie. Ta-

ką formę zajęć realizować można 

zarówno w czasie nauczania sta-

cjonarnego, jak i w nauczaniu 

zdalnym. W tym drugim wypad-

ku trudno mówić o aktywizacji 

typowej dla tej formy zajęć. Za-

uważmy jednak, że praca w gru-

pie podczas nauczania zdalnego 

odpowiada schematowi funkcjo-

nowania współczesnego świata, 

gdzie wspólne projekty prowa-

dzone są często właśnie w for-

mie zdalnej. 

Ocena pracy grupowej ucz-

niów stwarza pewne problemy. 

W wypadku zajęć stacjonarnych 

można dokonać próby zróżnico-

wania ocen na podstawie obser-

wacji pracy uczniów. W naucza-

niu zdalnym ocena zadania gru-

powego jest bardziej kłopotliwa. 

Wymagałaby od nauczyciela za-

dawania dodatkowych pytań. 

Pamiętajmy, że odpowiedź 

ucznia podczas zajęć online jest 

sytuacją nietypową, często wy-

wołującą dodatkowy stres. 

Zadania z plusem… 

Podczas zajęć stacjonarnych 

bardzo często zdarza się, że gru-

pa uczniów wykonuje ćwiczenia 

znacznie szybciej niż pozostała 

część zespołu klasowego. W ta-

kiej sytuacji warto tym uczniom 

zaproponować wykonanie do-

datkowego zadania. W zależno-

ści od stopnia trudności pracy, 

nauczyciel może podwyższyć 

ocenę otrzymaną z części pod-

stawowej ćwiczenia lub zadanie 

dodatkowe ocenić niezależnie. 

Dobrym rozwiązaniem będzie 

opracowanie przez nauczyciela 

dodatkowych zadań na podwyż-

szenie oceny z każdego działu 

tematycznego. Należy pamiętać, 

że zakres nauczania informatyki 

w szkole jest bardzo szeroki. 

Wielu uczniów będzie się dobrze 

czuło tylko w wybranych par-

tiach materiału, np. w progra-

mowaniu, czy grafice kompute-

rowej. Dla każdego z nich po-

winniśmy mieć coś, co pozwoli 
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uczniowi zabłysnąć na tle klasy 

oraz otrzymać ocenę ponad 

standard. 

W nauczaniu zdalnym pro-

blemem jest najczęściej brak 

czasu na rozwiązywanie przez 

uczniów dodatkowych zadań.  

W wypadku zajęć zdalnych z in-

formatyki czas ten liczony jest 

niejako podwójnie. Najpierw 

uczeń zapoznaje się z informa-

cjami przekazywanymi przez na-

uczyciela, a później przystępuje 

do realizacji zadania. Trudno te 

dwie rzeczy wykonywać równo-

cześnie. Z tego względu kon-

strukcja zadań podlegających 

ocenie w nauczaniu zdalnym 

powinna być szczególnie prze-

myślana. Posłużę się tu przykła-

dem z programowania. Podsta-

wowa wersja zadania, to napisa-

nie programu wyświetlającego 

liczby parzyste z przedziału, któ-

rego dolny i górny kraniec wpisu-

jemy z klawiatury. Zadaniem na 

podwyższenie oceny będzie roz-

budowa programu o funkcję za-

mieniającą krańce przedziału  

w wypadku wprowadzenia ich  

w złej kolejności: najpierw górny  

a potem dolny. Zwróćmy uwagę, 

że samo zaprogramowanie takiej 

dodatkowej funkcjonalności nie 

jest czasochłonne. Wymaga jed-

nak od ucznia umiejętności lo-

gicznego myślenia, a przede 

wszystkim zaangażowania w tok 

zajęć. Warto więc takie pozy-

tywne działania uczniów pro-

mować dodatkową, ponadstan-

dardową oceną. 

Trudno kogoś oceniać… 

Miniony okres, kiedy zmie-

niały nam się formy prowadzenia 

zajęć, był szczególnie trudny  

w zakresie oceniania wiedzy oraz 

umiejętności uczniów. Doświad-

czenie, które każdy nauczyciel 

zdobył sprawia, że potrafimy so-

bie radzić z ocenianiem, również 

w wypadku zajęć prowadzonych 

hybrydowo i zdalnie. Miejmy 

nadzieję, że takie formy kontak-

tu z uczniami przejdą do historii  

i będziemy oceniać już tylko 

wiedzę i umiejętności ucznia, 

który stoi przy nas, a my widzimy 

jego emocje i zaangażowanie. 

Trudno czasami ocenić pracę 

kogoś ukrytego za awatarem  na 

drugim końcu światłowodu… 
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Ocena szkolna w plastyce i edukacji plastycznej 

Ocena szkolna odgrywa 

ogromną rolę w procesie na-

uczania tak w sensie dydaktycz-

nym, jak i wychowawczym. Traf-

nie wystawiona ocena powinna 

w pełni odzwierciedlać możliwo-

ści i wysiłek ucznia, gdyż jest 

podsumowaniem pewnego wy-

cinka jego pracy.  

Definicje oceniania i oceny 

szkolnej uczniów podane przez  

W. Okonia można streścić w na-

stępujący sposób:  Ocena szkol-

na to ustosunkowanie się na-

uczyciela do osiągnięć ucznia, 

czego wyrazem może być okre-

ślony stopień szkolny lub opinia 

wyrażona w formie pisemnej  

i ustnej.
16

 Ocena szkolna daje 

nauczycielowi szerokie możliwo-

ści wyrażania obiektywnego, 

                                                       
16

 popularnie cytowana w Internecie de-

finicja pochodzi z Nowego słownika pe-
dagogicznego  Wincentego Okonia. Wyd. 
Akademickie Żak, Warszawa 2004, s. 282 

zgodnego z ustalonymi kryteria-

mi i wymaganiami dostosowa-

nymi do indywidualnych możli-

wości ucznia, stosunku do osią-

gnięć i niepowodzeń ucznia. 

Ocenianie uczniów to proces wy-

rażania opinii o uczniach za po-

mocą stopni lub ocen opiso-

wych. Jest to bardzo ważne 

ogniwo procesu nauczania,  

a jednocześnie najtrudniejsze dla 

nauczyciela. Trudność polega na 

tym, że jeżeli ocena ma spełniać 

właściwe funkcje, nauczyciel 

musi wykazać własną inwencję  

i poczucie sprawiedliwości,  

jednocześnie uwzględnić złożone 

kryteria, by ocena była miarą te-

go, co mierzyć powinna. Według 

podstawy programowej na 

przedmiotach artystycznych  na-

leży przede wszystkim oceniać 

wkład pracy ucznia, starania  

i zaangażowanie.   
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Ocena ucznia w zakresie 

przedmiotu plastyka jest osobli-

wie złożona i trudna. Zdolności 

plastyczne ucznia nie mogą być 

podstawowym kryterium oce-

niania. Nauczyciel plastyki, oce-

niając osiągnięcia edukacyjne 

ucznia uwzględnia przede 

wszystkim: 

1. aktywność i zaangażowanie 

w realizację zadań oraz pracę 

twórczą, 

2. wysiłek wkładany w wykona-

nie ćwiczenia, 

3. stosunek ucznia do  

przedmiotu, 

4. stopień przyswojenia wia-

domości i wykorzystania jej  

w praktyce, 

5. oryginalne rozwiązywanie 

problemów plastycznych; 

6. wykorzystywanie wiedzy  

o plastyce do ekspresji wła-

snej oraz do aranżacji  

własnego otoczenia. 

Nauczyciel powinien ocenić 

pracę plastyczną ucznia bezpo-

średnio po ukończeniu zadania 

przez całą klasę lub na najbliż-

szych zajęciach, dokonując anali-

zy wykonanych prac.  

W wyjątkowych sytuacjach, 

biorąc pod uwagę zróżnicowane 

tempo pracy uczniów, nauczyciel 

może zezwolić na samodzielne 

wykończenie pracy plastycznej, 

określając z uczniem zasadę jej 

dokończenia. Ocenie na zaję-

ciach edukacyjnych z plastyki 

podlega również wiedza z zakre-

su podstawowych pojęć pla-

stycznych, która jest sprawdzana 

w formie ustnej, a przede 

wszystkim praktycznej, podczas 

realizacji zadań plastycznych. 

Nauczyciel ocenia również sys-

tematyczność, bierze pod uwagę 

samodzielność oraz oryginalność 

i szeroko pojętą postawę twór-

czą ucznia. Podczas procesu 

twórczego nauczyciel udziela 

uczniowi pomocy poprzez ustne 

przekazywanie mu informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak po-

winien dalej pracować oraz 

udziela wskazówek do samo-

dzielnego wykonania zadania 

plastycznego. Uczniowie ze spe-

cjalnymi wymaganiami eduka-

cyjnymi, opiniami, orzeczeniami, 

mają prawo do wydłużonego 

czasu pracy oraz obniżenia wy-

magań. Ocenie mogą podlegać 
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również osiągnięcia ponadpro-

gramowe ucznia (prace dodat-

kowe, prace wykonywane na 

konkursy, pomoc w przygotowa-

niu gazetek, elementów dekora-

cji, prace wynikające z samo-

dzielnej inwencji dziecka, zwią-

zane z jego pasjami i zaintere-

sowaniami. Oceniany uczeń 

otrzymuje informację zwrotną,  

w której nauczyciel zwraca uwa-

gę na mocne strony, dobre ele-

menty wykonanej pracy lub na-

bytych umiejętności oraz oma-

wia, nad czym uczeń jeszcze po-

winien popracować i w jaki spo-

sób uczeń ma to zrobić. 

Osiągnięcie pełnego obiek-

tywizmu przy ocenianiu jest nie-

zmiernie trudne, a właściwie 

niemożliwe. Teoretyczne pod-

stawy procesu oceniania poma-

gają nauczycielowi w tym odpo-

wiedzialnym procesie. Wincenty 

Okoń ustala trzy główne kryteria 

ocen: poznawcze, kształcące  

oraz wychowawcze. Kryterium 

poznawcze obejmuje jakość i za-

kres wiedzy. Kryterium kształcą-

ce dotyczy rozwoju osobowości  

i obejmuje wymagania związane 

z myśleniem i mową: logiczne 

myślenie, samodzielność i kryty-

cyzm, poprawność językową, 

planowość, obszerność wypo-

wiedzi. Kryterium wychowaw-

cze obejmuje: konsekwentnie 

naukowy charakter poglądów 

ucznia, co do postawionych kwe-

stii w szkole i poza szkołą. Do 

kryteriów tych można dodać in-

ne, np. wkład pracy ucznia, stan 

zdrowia ucznia, postępy lub re-

gres od ostatniego oceniania.  

Duże znaczenie ma także 

osobowość samego nauczyciela, 

jego wrażliwość, zdolność po-

dejmowania decyzji. Nauczyciele 

w różnym stopniu uwzględniają 

wymienione kryteria i zmieniają 

przedmiot oceny w odniesieniu 

do różnych uczniów. Uczniowie 

cenią sobie współudział w pro-

cesie oceniania, uwzględnianie 

samooceny. Badania Bronisławy 

Dymary pokazują, że uczniowie 

uznają możliwość samooceny za 

przejaw zaufania nauczyciela  

i traktowania ich w sposób part-

nerski. Uczeń dzięki samoocenie 

może określić zarówno swoje 

osiągnięcia, jak i niedociągnięcia. 

W ten sposób kształtuje swoje 

poczucie wartości. Samoocena 
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ucznia to także wskazówka dla 

nauczyciela, który ostatecznie 

wystawia ocenę. Dyskusja ucznia 

z nauczycielem o sposobie oce-

niania, kryteriach oceny pozwala 

bardziej zobiektywizować ocenę. 

Aby mimo opisanych wcześniej 

problemów ocena była jak naj-

bardziej obiektywna, należy dą-

żyć do spełnienia kilku podsta-

wowych warunków. 

Celem kontroli i oceny 

uczniów jest określenie, czy  

w ogóle i w jakim stopniu reali-

zowane są cele programu na-

uczania, usprawnienia organiza-

cji, metod nauczania i wychowa-

nia oraz metod samowychowa-

nia i uczenia się. 

Ida Altszulter przypisuje oce-

nie trzy funkcje: dydaktyczną, 

wychowawczą  i społeczną. Fun-

kcja dydaktyczna polega na tym, 

że jako miernik wyników pracy 

ucznia ujawnia jego braki i osią-

gnięcia, przez co ułatwia dalsze 

zdobywanie wiedzy. Ocena 

stwarza podstawy do porówny-

wania wyników pracy poszcze-

gólnych uczniów, klas i szkół. 

 Funkcja wychowawcza oceny 

szkolnej polega na tym, że ocena 

wywiera określony wpływ na 

uczucia i wolę ucznia, budzi  

w nim zamiłowanie do nauki, za-

chęca do czynienia wysiłków w 

zdobywaniu wiedzy. Celem wy-

chowawczym jest aktywizacja 

wszystkich uczniów w nauce  

i wychowaniu, powiązanie wysił-

ków nauczyciela z wysiłkiem ze-

społu klasowego, wyrobienie  

u uczniów samokontroli i samo-

oceny i samodzielnego doskona-

lenia się moralnego, naukowego 

i praktycznego. Znów bardzo 

wiele zależy od nauczyciela. Sto-

sowanie różnego rodzaju taktyk 

typu ostre ocenianie w pierw-

szym okresie, zastraszanie oce-

ną, a łagodne, liberalne podej-

ście do oceniania w ostatnim 

okresie jest niewychowawcze  

i wpływa zarówno na obiekty-

wizm i sprawiedliwość oceny. 

Funkcja społeczna oceny szkol-

nej wyraża się tym, że jest ona 

czynnikiem kształtującym wza-

jemne stosunki między jednost-

ką a zespołem klasowym. Wyra-

ża także opinię o przydatności 

ucznia jako członka społeczeń-

stwa do pracy i życia. Jest pod-

stawą do selekcji społecznej 
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uczniów. To jakie stopnie uczeń 

otrzymał, co sądzi nauczyciel o 

jego możliwościach, niesie dłu-

gofalowe skutki dla ucznia i spo-

łeczeństwa. W ten sposób naj-

częściej decyduje się, kto pójdzie 

do szkoły średniej, na studia 

wyższe i na jakie, jaki rodzaj ka-

riery zawodowej będzie dla 

ucznia dostępny. Oceny szkolne 

długo mogą ważyć na poczuciu 

własnej wartości i własnych moż-

liwości człowieka. 

    Zdzisław Błażejewski zwraca 

uwagę na dwie bardzo ważne 

funkcje oceny: informacyjną, 

którą należy odnieść tak do 

ucznia, jak i nauczyciela oraz 

funkcję motywacyjną. By funkcja 

informacyjna została wypełnio-

na, nauczyciel wystawiając ucz-

niowi ocenę powinien adekwat-

nie ocenić poziom wiedzy i umie-

jętności z danego przedmiotu. 

Oceny za brak książki, zeszytu, 

właściwego obuwia itp. nie speł-

niają żadnej funkcji informacyj-

nej, a wręcz fałszują stan fak-

tyczny. Sprawdziany służące 

ocenie uczniów powinny być rze-

telne tzn. dostarczać godnych 

zaufania stałych wyników oraz 

trafne tzn. rzeczywiście mierzyć 

to co jest przedmiotem zaintere-

sowania. Warunki takie spełniają 

np. testy i sprawdziany standary-

zowane. Oceny uzyskiwane przez 

uczniów sygnalizują także na-

uczycielowi czy przyjęte przez 

niego metody pracy są właściwe 

czy też może złamana została 

któraś z zasad dydaktycznych. 

Słabe wyniki osiągane przez 

uczniów powinny być dla na-

uczyciela sygnałem o błędzie  

i wymusić konieczność ustalenia 

jego przyczyny. Aby ocena speł-

niała funkcję informacyjną musi 

być oczywiście jawna. Powinna 

być podana przy odpowiedziach 

ustnych bezpośrednio po odpo-

wiedzi ucznia, a przy pracach pi-

semnych możliwie najwcześniej. 

Ocena powinna być także przez 

nauczyciela uzasadniona. Znając 

ocenę i jej uzasadnienie uczeń 

może udoskonalić swoją pracę. 

Wartość uzasadnienia oceny 

wiąże się także z tym, że jest dla 

ucznia dowodem liczenia się  

z jego podmiotowością, trakto-

wania go jako równorzędnego 

partnera w procesie nauczania. 

Uświadamia także uczniowi  
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kryteria, wg których została wy-

stawiona i pozwala mu stwier-

dzić w jakim kierunku winny 

zmierzać jego działania. Dotyczy 

to zarówno ocen pozytywnych 

jak i negatywnych. 

    Funkcja motywacyjna oceny 

wynika z samej istoty oceniania 

uczniów. Świadomość ucznia, że 

jest on pod ciągłą kontrolą, po-

ziom jego wiedzy i umiejętności 

może być poddany weryfikacji   

w każdej chwili, zmusza go do 

wysiłku i jest istotnym bodźcem 

do działania. Uczeń powinien być 

jednak przekonany, że celem 

nauczyciela jest tylko sprawdze-

nie jego wiadomości, więc może 

liczyć na osąd nauczyciela obiek-

tywny i sprawiedliwy. Jeżeli  

w procesie oceniania występują 

elementy złośliwości, zemsty czy 

tendencyjności nauczyciela, to 

taka ocena ma wartość antywy-

chowawczą. Aby ten trudny pro-

blem rozwiązać, potrzebny jest 

prawdziwy talent pedagogiczny 

nauczyciela. Błędy w ocenianiu 

popełniane zwłaszcza w naj-

młodszych klasach mogą rzuto-

wać na stosunek ucznia do szko-

ły w późniejszych latach, mieć 

istotny wpływ na jego karierę 

szkolną i dalsze losy. 

    Zatem łatwo zauważyć, jak 

wielką i odpowiedzialną rolę  

w procesie edukacji dzieci i mło-

dzieży pełni ocena szkolna, jak 

wiele od niej zależy i jaki ona ma 

wpływ na wszechstronny rozwój 

młodego człowieka. 
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Ocenianie w praktyce szkolnej 

Zasady przedmiotowego oceniania  

w wychowaniu fizycznym 

Ocena z wychowania fizycz-

nego zawsze wzbudzała i wzbu-

dza w kręgach nauczycieli wy-

chowania fizycznego i teorety-

ków przedmiotu wiele emocji. 

Budują się one wokół pytań: Co 

powinno podlegać ocenie? Czy w 

ogóle oceniać z wychowania fi-

zycznego? Jakie obszary powinny 

być priorytetem w ocenianiu? 

Dla nas - nauczycieli prakty-

ków, drogowskazem przy budo-

waniu PZO (przedmiotowych za-

sad ocenianie) są zapisy rozpo-

rządzenia MEN. Wyraźnie jest 

tam podkreślone, że przy ustala-

niu oceny z wychowania fizycz-

nego należy przede wszystkim 

brać pod uwagę wysiłek wkłada-

ny przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć, a także 

systematyczny udział w zajęciach 

oraz aktywność w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej (§ 9 roz-

porządzenia MEN z 22 lutego 

2019 r.)
17

. 

Dzisiejsze spojrzenie na wycho-

wanie fizyczne i pojmowanie ak-

tywności fizycznej pokazuje, jak 

ważne jest podmiotowe trakto-

wanie ucznia, co wiąże się  

z indywidualizacją w toku lekcji  

i w procesie oceniania. Za głów-

ny cel w wychowaniu fizycznym 

stawia się kształtowanie pozy-

tywnej postawy wobec kultury 

                                                       
17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w spra-
wie oceniania, klasyfikowania i promo-
wania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz.U.  z 2019 poz.373) 
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fizycznej, zdrowia, prozdrowot-

nego stylu życia oraz wdrażanie 

do nawyku podejmowania cało-

życiowej aktywności fizycznej. 

Zapisy podstawy programowej – 

cele ogólne i szczegółowe – na-

kreślają obszary, które podlegają 

kontroli i ocenie. Budując ZPO 

(zasady przedmiotowego oce-

niania) z pewnością należy się 

skupić wokół: motoryczności, 

umiejętności, wiadomości oraz 

postaw, aktywności. Te obszary 

powinny być wyznacznikami bie-

żącej kontroli i oceny. Ocenie 

końcowej powinien zaś odpo-

wiadać cel naczelny, czyli wy-

chowanie ucznia do uczestnic-

twa w całożyciowej aktywności. 

W każdym z obszarów trzeba 

dokładnie określić, co będzie 

ocenianie, co będzie brane pod 

uwagę przy wystawieniu oceny. 

 

W obszarze  aktywność i postawa elementami, które mogą pod-

legać ocenie są: 

a) zaangażowanie w lekcję – sumienne wykonywanie ćwiczeń, 

aktywność w zajęciach, 

b) dyscyplina na lekcji i zajęciach sportowych, dbałość o sprzęt 

sportowy, 

c) systematyczny udział w lekcjach, 

d) współpraca w grupie, 

e) pomoc w organizacji życia sportowego szkoły, pomoc  

w organizacji rozgrywek, imprez, spotkań ze sportowcami, 

f) aktywność sportowa w szkole i poza szkołą, 

g) przestrzeganie zasad fair play, kulturalnego kibicowania, 

h) wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków i wyko-

nywanie prac na rzecz wychowania fizycznego poprzez np.: 

prowadzenie gazetki sportowej, strony www, konkursów itp. 

i) przygotowanie ucznia do zajęć rozumiane jako systematycz-

ne noszenie stroju sportowego, odpowiedni dobór stroju do 

zajęć, pogody. 
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Aktywność i postawa może podlegać ocenie poprzez obserwację 

dokonywanych działań. Nauczyciel może stosować np. plusy i minu-

sy, które sumując się stają się podstawą do wystawienia oceny.  

Należy ustalić wraz z uczniami ilość możliwych nieprzygotowań  

w semestrze, a każde przekroczenie może skutkować oceną niedo-

stateczną. 

Działalność sportowa szkolna i pozaszkolna  to kolejny obszar, 

który podlega ocenie w wychowaniu fizycznym. Szczególną uwagę 

zwracamy na: 

a) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, 

b) aktywny i systematyczny udział w zajęciach szkolnych poza-

lekcyjnych tj. SKS, UKS, 

c) udział w nieobowiązkowych imprezach sportowych, rekre-

acyjnych, turystycznych, tanecznych organizowanych przez 

inne instytucje poza szkole, 

d) udział w treningach i zajęciach w ramach klubów, sekcji, sto-

warzyszeń o charakterze np. sportowym, tanecznym, tury-

stycznym. 

Ocena semestralna, końcoworoczna może być podniesiona za 

wysokie osiągnięcia sportowe, wyniki, szczególne działania i zasługi 

w obszarze kultury fizycznej. 

W obszarze wiadomości ocenie podlegać może: 

a) znajomość przepisów i zasad konkurencji sportowych, zasady 

organizowania zawodów, 

b) znajomość terminologii ćwiczeń, elementów techniki i taktyki 

gier sportowych, nazwy przyrządów, przyborów, ćwiczeń, 

pozycji wyjściowych, 

c) znajomość zasad prawidłowego odżywiania, dozowania wy-

siłku fizycznego, przygotowania organizmu do wysiłku, 
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d) zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, 

zasady BHP na lekcji wychowania fizycznego,  

e) wybrane wiadomości z edukacji zdrowotnej, 

f) znajomość sylwetek wybitnych polskich sportowców, historii 

Igrzysk Olimpijskich. 

Wiedzę z tego obszaru oceniać możemy poprzez obserwację, 

rozmowy, dyskusje, testy, sprawdziany, w trakcie zadań praktycz-

nych tj. sędziowanie, organizację miejsca do ćwiczeń, asekurację 

współćwiczącego. 

W obszarze umiejętności ocenie powinny podlegać: 

a) technika i taktyka z zakresu poszczególnych dyscyplin, konku-

rencji sportowych, 

b) organizowanie i przeprowadzanie zabaw i gier rekreacyjno- 

-sportowych, 

c) samoocena poziomu rozwoju fizycznego i sprawności  

fizycznej, 

d) umiejętność prowadzenia rozgrzewki, fragmentów lekcji, 

e) sędziowanie, organizacja zwodów, imprez sportowych. 

Oceny dokonujemy poprzez zadanie kontrolo-oceniające wybra-

nej czynności ruchowej lub obserwację ucznia w trakcie wykonywa-

nego ćwiczenia. Zwracamy uwagę na precyzję ruchu, poprawność, 

płynność, estetykę, skuteczność. W przypadku przystąpienia ucznia 

do zadania kontrolno-oceniającego nie otrzymuje on oceny niedo-

statecznej. 

Sprawność fizyczna to obszar, którego ocenianie pełni tylko 

funkcję kontrolną i informacyjną. Ten obszar opiera się na diagnozie 

siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości, skoczności oraz na porów-

nywaniu wyników wstępnej diagnozy ze stanem aktualnym danej 

zdolności motorycznej. Do tego celu wykorzystywane są  ogólnie 
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dostępne i znane w wychowaniu fizycznym testy sprawności fizycz-

nej, których próby mogą być modyfikowane przez nauczyciela i do-

stosowane do warunków. Ocena wystawiona w tym obszarze pełni 

funkcję komunikatu dla ucznia i rodzica, na jakim etapie czy pozio-

mie rozwoju znajduje się oceniany. Jest to też odnośnik do porów-

nywania z rówieśnikami na tle populacji, środowiska czy, patrząc 

bardzo wąsko, grupy albo zespołu lub klasy. Ocena ma nieść jasny 

komunikat, np. nad czym trzeba pracować, co wzmocnić, co popra-

wić, w którym kierunku dążyć do usprawniania, na jakim poziomie 

są wybrane zdolności. Z testowania sprawności fizycznej nie można 

zrezygnować. W podstawie programowej jest zapis o diagnozowa-

niu sprawności fizycznej, interpretowaniu wyników, wykonywaniu 

prób sprawnościowych. Wyraźny zapis w Warunkach i sposobach 

realizacji mówi, że pomiar sprawności fizycznej nie powinien być kry-

terium oceny z wychowania fizycznego. Powinien służyć do wskaza-

nia mocnych i słabych przejawów sprawności ucznia w celu plano-

wania dalszego jej rozwoju
18

. Warto pamiętać, że w rozporządzeniu 

MEN dotyczącym sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów zapisano: Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, 

techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć
19

. 

Opracowując ZPO z wychowania fizycznego mamy na względzie 

zapisy podstawy programowej, które określają program przyjęty do 

realizacji na zajęciach wychowania fizycznego. Dobór i liczba oce-

nianych zadań zależy od rozkładu materiału nauczania czy planu 

                                                           
18

 np. https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Wychowanie-

fizyczne 
19

 np. https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-

ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-22-lutego-2019-r.-w-sprawie-oceniania-
klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-
2019-r.-poz.-373-17252.html 
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pracy, od procesu nauczania i warunków organizacyjnych zajęć, od 

oddziału klasowego i predyspozycji samego ucznia. W żadnym in-

nym przedmiocie, jak właśnie w wychowaniu fizycznym, należy 

wziąć pod uwagę indywidualizację. Każdy uczeń posiada swoje in-

dywidualne predyspozycje ruchowe, warunki fizyczne oraz zdolności 

motoryczne, a przyswajane wiadomości są również od nich zależne. 

Etapy rozwoju psychoruchowego ucznia również determinują świa-

dome zaangażowanie i rozwój zainteresowań każdą z form aktyw-

ności ruchowej. 

Z perspektywy tych spostrzeżeń każdy z nauczycieli w procesie 

wychowani fizycznego powinien indywidualizować ocenianie. 

Poniżej przedstawiam kilka propozycji kryteriów oceniania na 

ocenę śródroczną i roczną. Mogą one Czytelnikom posłużyć jako 

wzorzec, uzupełnienie lub potwierdzenie już stworzonych przez na-

uczycieli PZO. Kryteria te są budowane w oparciu o w/w obszary. 

Przykład I 

Ocena celująca. Uczeń:  

a) spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

b) jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, 

a jeżeli nie ćwiczy, to tylko z ważnych powodów zdrowot-

nych, rodzinnych lub osobistych; 

c) zawsze posiada właściwy strój, dostosowany do wymagań 

zajęć; 

d) szanuje sprzęt sportowy, potrafi wykorzystać zgodnie  

z przeznaczeniem; 

e) uzyskuje wyniki z testów i sprawdzianów na poziomie bar-

dzo dobrym i celującym; 
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f) wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów i zasad 

konkurencji sportowych i umiejętności pomocy przy ich  

organizacji; 

g) potrafi dokonać oceny własnego rozwoju fizycznego; 

h) aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły 

lub w innych formach z zakresu kultury fizycznej; 

i) reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, tanecznych, 

turystycznych, zajmuje punktowane miejsca; 

j) rozwija własne uzdolnienia o charakterze rekreacyjno- 

- sportowym, np. przynależność do szkolnych i poza 

szkolnych klubów sportowych. 

Ocena bardzo dobra. Uczeń:  

a) całkowicie opanował materiał programowy; 

b) jest przygotowany do zajęć, posiada odpowiedni strój spor-

towy, ale sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach z po-

wodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych; 

c) ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, dokładnie, pewnie, 

w odpowiednim tempie; 

d) uzyskuje wyniki testów i sprawdzianów na poziomie bardzo 

dobrym i dobrym; 

e) zna przepisy i założenia taktyczne dyscyplin sportowych ob-

jętych programem nauczania; 

f) wykazuje się znajomością przepisów i zasad konkurencji 

sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji; 

g) potrafi zdiagnozować własną sprawność fizyczną; 

h) zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie 

budzą najmniejszych zastrzeżeń; 

i) chętnie współpracuje z nauczycielami na rzecz szkolnej kul-

tury fizycznej; 
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j) bierze aktywny udział w zajęciach SKS, sportowych poza-

lekcyjnych i zawodach sportowych , nie jest to jednak dzia-

łalność systematyczna; 

k) szanuje sprzęt sportowy, potrafi wykorzystać zgodnie  

z przeznaczeniem; 

l) systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną i osiąga 

postępy w osobistym usprawnianiu się. 

Ocena dobra. Uczeń:  

a) w dobrym stopniu opanował materiał programowy; 

b) jest przygotowany do zajęć, posiada odpowiedni strój spor-

towy, ale sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach z po-

wodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, nie więcej 

niż trzy razy w półroczu zgłasza brak stroju; 

c) często nie posiada właściwego stroju na zajęciach; 

d) testy i sprawdziany zalicza na poziomie dobrym; 

e) wykonuje ćwiczenia prawidłowo, lecz nie dość dokładnie,   

z niewielkimi błędami technicznymi; 

f) posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy 

pomocy nauczyciela; 

g) szanuje sprzęt sportowy i dba o sprzęt; 

h) nie bierze udziału lub uczestniczy sporadycznie w zajęciach 

SKS lub pozalekcyjnych; 

i) jego aktywność na lekcji jest na poziomie co najmniej  

dobrym. 

Jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzą więk-

szych zastrzeżeń. 

Ocena dostateczna. Uczeń:   

a) opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, 

ze znacznymi lukami; 
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b) jest przygotowany do zajęć, ale trzy lub więcej razy w pół-

roczu nie posiadał stroju sportowego; 

c) uzyskuje wyniki testów i sprawdzianów na poziomie dosta-

tecznym; 

d) wykonuje ćwiczenia niepewnie, w nieodpowiednim tempie 

i z większymi błędami technicznymi; 

e) nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego; 

f) nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności rucho-

wych w praktyce; 

g) nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 

h) wykazuje małe postępy w osobistym usprawnianiu moto-

rycznym i nie przywiązuje do tego wagi.  

W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne 

luki, a wiedzę którą ma nie potrafi wykorzystać w praktyce. 

Ocena dopuszczająca. Uczeń:  

a) nie opanował materiału programowego w stopniu dosta-

tecznym i ma poważne luki; 

b) bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, nie ćwiczy  

z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobi-

stych; 

c) ma niechętny stosunek do przedmiotu, nie przejawia więk-

szej aktywności ruchowej na lekcjach, ma niechętny stosu-

nek do ćwiczeń fizycznych; 

d) ćwiczenia wykonuje niechętnie i niedbale, z dużymi błęda-

mi technicznymi; 

e) uzyskuje wyniki testów i sprawdzianów na poziomie do-

puszczającym; 

f) nie wykazuje postępów w zakresie umiejętności i wiado-

mości; 

g) nie pracuje nad swoim rozwojem fizycznym oraz nie wyka-

zuje postępów w życiu osobistym; 
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h) nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywno-

ści ruchowej w szkole. 

Ocena niedostateczna. Uczeń: 

a) nie opanował materiału programowego; 

b) prawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji, nie ćwiczy  

z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobi-

stych; 

c) notorycznie nie posiada właściwego stroju do zajęć; 

d) nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach spraw-

nościowych; 

e) nie przystępuje do większości obowiązkowych testów  

i sprawdzianów ujętych w programie nauczania; 

f) uzyskuje wyniki testów i sprawdzianów na poziomie do-

puszczającym i niedostatecznym; 

g) wykonuje jedynie proste ćwiczenia z błędami lub nie po-

dejmuje próby ich wykonania; 

h) ma lekceważący stosunek do zajęć wychowania fizycznego; 

i) nie przejawia większej aktywności ruchowej na lekcjach, 

ma niechętny i niedbały stosunek do ćwiczeń fizycznych; 

j) nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywno-

ści ruchowej w szkole. 

Przykład II 

Propozycja kryteriów ogólnych oceny z wychowania fizycznego 

wg Mirosławy  Śmiglewskiej (1997) 

 

Ocena niedostateczna – nie stawia się z wychowania fizycznego. 

Ocena dopuszczająca: Uczeń w zajęciach uczestniczy niesyste-

matycznie i bywa nieobecny bez usprawiedliwienia (50%); 
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b) nie jest przygotowany do ćwiczeń (brak stroju); 

c) obniża się jego sprawność motoryczna; 

d) wykazuje podstawowe braki w zakresie wymaganych umie-

jętności; 

e) nie potrafi określić poziomu swojej sprawności i możliwości 

jej rozwoju. 

Ocena dostateczna. Uczeń:  

a) opuszcza zajęcia sporadycznie (30%); 

b) wykazuje spadek sprawności motorycznej; 

c) ma braki w wymaganych umiejętnościach; 

d) nie potrafi określić poziomu swojej sprawności. 

Ocena dobra. Uczeń:  

a) jest prawie zawsze obecny na zajęciach, a nieobecności 

(10%) ma usprawiedliwione; 

b) utrzymuje sprawność motoryczną na względnie stałym po-

ziomie; mimo dużych możliwości nie wykazuje jeszcze osią-

gnięć w rozwoju sprawności motorycznej i umiejętności ru-

chowych; 

c) podejmuje próby oceny własnej sprawności. 

Ocena bardzo dobra. Uczeń:  

a) aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach; 

b) systematycznie poprawia swoją sprawność motoryczną lub 

ma wysoką sprawność motoryczną i utrzymuje ją na stałym 

poziomie, 

c) systematycznie rozwija swoje umiejętności sportowe lub 

ma wysokie umiejętności i utrzymuje je na stałym  

poziomie; 
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d) wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość podczas  

zajęć; 

e) potrafi posługiwać się normami sprawnościowymi i doko-

nuje samooceny; swoją postawą zachęca innych do udziału 

w lekcjach. 

Ocena celująca.  Uczeń:  

a) spełnia kryteria jak na ocenę bardzo dobrą (uwzględniamy 

również specyfikę, możliwość uczestnictwa w zajęciach wy-

chowania fizycznego czynnych sportowców związaną z cy-

klami treningowymi); 

b) osiąga wysokie miejsca w zawodach sportowych co naj-

mniej międzyszkolnych; 

c) jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego w szkole 

i środowisku propagując zdrowy styl życia. 

Przykład III 

Propozycja kryteriów oceniania ucznia z wychowania fizyczne-

go wg Janusza Bielskiego (1990): 

Ocena celująca (wybitna). Uczeń: 

a) spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

b) aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, 

bądź też w innych formach działalności związanych z kultu-

rą fizyczną; 

c) zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, 

wojewódzkich, bądź międzyszkolnych; posiada klasę  

sportową. 
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Ocena bardzo dobra. Uczeń: 

 

a) uczeń całkowicie opanował materiał programowy; 

b) jest bardzo sprawny fizycznie; 

c) ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpo-

wiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne 

 i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie; 

d) posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umie-

jętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu; 

e) systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną  

i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu; 

f) bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sporto-

wych, nie jest to jednak działalność systematyczna. 

Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wycho-

wania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń. 

Ocena dobra: Uczeń:  

a) w zasadzie opanował materiał programowy; 

b) dysponuje dobrą sprawnością motoryczną; 

c) ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko  

i dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi; 

d) posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy 

pomocy nauczyciela; 

e) nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym 

usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym 

zakresie; 

f) nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie bu-

dzą większych zastrzeżeń. 
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Ocena dostateczna (przeciętna). Uczeń: 

a) opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, 

ze znacznymi lukami; 

b) dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną; 

c) ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie 

i z większymi błędami technicznymi; 

d) wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym; 

e) wykazuje małe postępy w usprawnianiu; 

f) przejawia pewne braki w zakresie wychowania społeczne-

go, w postawie i stosunku do kultury fizycznej. 

W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne 

luki, a wiedzę którą ma, nie potrafi wykorzystać w praktyce. 

Ocena słaba. Uczeń: 

a) nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma po-

ważne luki; 

b) jest mało sprawny fizycznie; 

c) ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami tech-

nicznymi; 

d) posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie 

potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną; 

e) nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnieniu; 

f) na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne 

braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny 

stosunek do ćwiczeń. 

Ocena niedostateczna: Uczeń: 

a) jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez  

program, 

b) posiada bardzo niską sprawność motoryczną; 



II i III etap edukacyjny 

 

Zeszyt metodyczny 9                                                                       98 

 

c) wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażą-

cymi błędami; charakteryzuje się praktycznie niewiedzą  

w zakresie kultury fizycznej; 

d) ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych 

postępów w usprawnianiu; 

e) na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże, rażące 

braki w zakresie wychowania społecznego. 

Przykład IV 

Propozycja regulaminu oceniania z wychowania fizycznego 

 wg Stanisława Tyły (2001): 

Ocena celująca. Uczeń: 

a) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa  

narkotyków; 

b) przestrzega higieny osobistej, dba o estetyczny wygląd  

i prowadzi higieniczny tryb życia, 

c) przestrzega zasad współżycia grupowego, cechuje go wy-

soka kultura osobista; 

d) wykazuje troskę o bezpieczeństwo swoje i wszystkich kole-

gów; 

e) stale podnosi poziom swojej sprawności fizycznej; 

f) przystępuje do wszystkich sprawdzianów praktycznych  

i teoretycznych; 

g) chętnie uczestniczy w rozgrywkach sportowych na terenie 

szkoły i poza nią; 

h) pomaga w prowadzeniu i organizacji zajęć; 

i) dba o sprzęt sportowy i chętnie podejmuje się czynności 

społecznych; 

j) dopuszcza się jednokrotnego spóźnienia i jednokrotnego 

braku stroju. 
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Ocena bardzo dobra. Uczeń: 

a) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa  

narkotyków, prowadzi higieniczny tryb życia; 

b) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd; 

c) jest kulturalny wobec kolegów i nauczyciela; 

d) jest koleżeński i chętnie pomaga słabszym; 

e) dba o bezpieczeństwo swoje i innych; 

f) systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycz-

nej oraz wiedzy o rozwoju psychofizycznym człowieka; 

g) przystępuje do wszystkich sprawdzianów praktycznych  

i stara się uzyskiwać pozytywne wyniki; 

h) chętnie reprezentuje szkołę, klasę w zawodach  

sportowych; 

i) dopuszcza się dwukrotnego spóźnienia i dwukrotnego  

braku stroju. 

Ocena dobra. Uczeń 

a) czynnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego; 

b) przystępuje do większości sprawdzianów fizycznych i teore-

tycznych (ponad 70%) i stara się uzyskiwać pozytywne  

wyniki; 

c) stara się podnosić swoje umiejętności i sprawność fizyczną; 

d) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd; 

e) przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach; 

f) podporządkowuje się wszystkim poleceniom nauczyciela; 

g) dopuszcza się trzykrotnego spóźnienia i trzykrotnego braku 

stroju; 

h) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa  

narkotyków. 
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Ocena dostateczna. Uczeń: 

a) uczestniczy w co najmniej połowie zajęć wychowania  

fizycznego; 

b) wykazuje chęć do poprawiania swojej sprawności fizycznej 

 i nabywania nowych umiejętności; 

c) przystępuje do większości sprawdzianów (50%); 

d) swoim postępowaniem nie zagraża innym uczestnikom  

zajęć; 

e) dba o higienę osobistą; 

f) wykazuje chęć pomocy w drobnych pracach porządkowych; 

g) dopuszcza się pięciokrotnego spóźnienia i pięciokrotnego 

braku stroju. 

Ocena dopuszczająca. Uczeń: 

a) minimum dziesięciokrotnie uczestniczył w zajęciach  

wychowania fizycznego; 

b) przystąpił co najmniej dwukrotnie do sprawdzianów umie-

jętności i wiedzy; 

c) nie łamie zasad bezpieczeństwa na lekcji; 

d) nie jest agresywny wobec kolegów i nauczyciela; 

e) nie przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu zajęć; 

f) nie wykazuje chęci podnoszenia swoich umiejętności  

i sprawności fizycznej. 

 

Ocena niedostateczna – nie stawia się. 

Przykłady kryteriów oceniania to zapisy ogólne zawierające róż-

ne obszary podlegające kontroli i ocenie, tj.: postawy i zaangażowa-

nie, sprawność fizyczna i motoryczna, umiejętności ruchowe i orga-

nizacyjne, wiadomości. Są to propozycje, która mogą Czytelnikom 

służyć jako wsparcie przy konstruowaniu własnych przedmiotowych 
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zasad oceniania (PZO) z uwzględnieniem możliwości organizacyj-

nych zajęć wychowania fizycznego oraz potrzeb i właściwości śro-

dowiska szkolnego. 
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Ocenianie na lekcji religii 
 

Jedną z ważniejszych czynno-

ści, związanych z nauczaniem re-

ligii w szkole, jest ocenianie 

ucznia. Ocenianie nie jest jednak 

jednorazowym aktem rozliczenia 

wychowanka, ale to stały i inte-

gralny element procesu dydak-

tyczno-wychowawczego codzien-

nej pracy w szkole.  Zasady oce-

niania ulegają oczywiście czaso-

wym ewolucjom, za którymi na-

uczyciel musi ciągle podążać, jak 

np. te, które powinniśmy 

uwzględnić w swoim systemie 

oceniania po zmianie Podstawy 

programowej katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce z roku   

2018. Dokument ten wymaga od 

nas katechetów odejścia od 

spojrzenia na ucznia jedynie po-

przez zdobywaną i opanowaną 

przez niego wiedzę, a zauważa-

nia również i doceniania jego 

umiejętności praktycznych i po-

staw religijnych, jakie sobą pre-

zentuje. Do tego dochodzi jeszcze 

ogólnosystemowa zmiana w pol-

skiej oświacie na rzecz tzw. 

ośmiu kompetencji kluczowych, 

które powinniśmy kształtować  

u naszych wychowanków. 

Wystawiając ocenę dla 

ucznia oceniamy osiągnięcia, 

wspieramy jego rozwój intelek-

tualny i osobowościowy, również 

wskazujemy mu mocne i słabe 

strony. Jednak w tym procesie 

nie chodzi jedynie o diagnozę, 

ale także o wartościowanie in-

dywidualnego postępu każdego  

z uczniów. Ocenianie więc po-

winno obejmować to, co uczeń 

zna, prawdę o tym, jak posługuje 

się zdobytą wiedzą, uwzględniać 

także jego zainteresowania i sto-

sunek do przedmiotu; także zdo-

bywane umiejętności, odpowie-

dzialność za czyny i indywidualne 

zaangażowanie oraz postawę. 

Ks. Jan Szpet, na postawie re-

fleksji przeprowadzonej w więk-

szej grupie katechetów, zwraca 
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uwagę na potrzebę wychowania 

ucznia do oceniania, oceny oraz 

samooceny.  Ocenianie powinno 

uświadamiać uczniowi jego osią-

gnięcia oraz wskazywać ewentu-

alne braki. Ocena ucznia, jak po-

daje ks. Szpet, jest także obra-

zem pracy nauczyciela.  

Czym więc jest ocenianie na 

religii? Z jednej strony jest pro-

cesem gromadzenia informacji  

o tym, co uczeń wie i jak umie-

jętnie posługuje się zdobytą 

wiedza, a także czynnikiem 

wspierającym i służącym rozli-

czeniu szkolnych osiągnięć. Jest 

jednocześnie czynnikiem pozwa-

lającym katechecie określać po-

ziom efektywności jego pracy, 

również bodźcem motywującym 

uczniów i samego nauczyciela. 

Ocenienie spełnia więc dwie 

funkcje: klasyfikującą – wyrażo-

ną za pomocą umownego sym-

bolu porządkuje uczniów według 

określonej skali i diagnostyczną, 

gdyż określa postępy i osobiste 

potrzeby ucznia, wspiera także 

jego karierę szkolną a także spo-

łeczny prestiż.  

Ocenianie z religii posiada też 

swój odrębny aspekt, podpo-

rządkowany celom katechetycz-

nym. Realizuje się je przez pod-

stawowe zadania: rozwijania po-

znania wiary, wychowanie litur-

giczne, formację moralną, na-

uczanie modlitwy, wychowanie 

do życia wspólnotowego i wpro-

wadzenie do misji, oraz funkcje: 

nauczania, wychowania, wta-

jemniczania i ewangelizacji, do-

stosowując je do możliwości  

i zdolności uczniów. Wielu kate-

chetów coraz częściej zdaje so-

bie również sprawę z tego, że 

sama lekcja religii ma wyjątkowy 

charakter i domaga się pewnych 

odmiennych, w porównaniu  

z innymi przedmiotami sposo-

bów działania i odmienności  

w ocenianiu. Otrzymanie przez 

ucznia słabszej oceny może,  

nawet często jest powodem wy-

pisania się z lekcji, gdyż przepis 

prawa pozwala rodzicom lub 

pełnoletniemu uczniowi, w każ-

dym momencie zmienić deklara-

cję o uczestnictwie w zajęciach 

nieobowiązkowych. W takiej sy-

tuacji pojawią się więc dodatko-

we ograniczenia w ocenianiu  
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na religii, które skutkują pewną 

odmiennością względem pozo-

stałych przedmiotów, z których 

ani rodzic, ani pełnoletni uczeń 

nie może się wypisać, wyjść  

i przyjąć postawy obojętnej. 

W świetle Dyrektorium kate-

chetycznego Kościoła katolickie-

go w Polsce, podstawą wysta-

wiania oceny szkolnej w naucza-

niu religii jest wiedza ucznia, je-

go umiejętności, a także aktyw-

ność, pilność i sumienność.  

W Podstawie programowej kate-

chezy z 2018 r., na każdym po-

ziomie nauczania znajdziemy ta-

belarycznie wypisane wymaga-

nia szczegółowe dotyczące wie-

dzy i umiejętności, które podle-

gają ocenianiu, a także postawy 

niepodlegające ocenie. Warto  

z tym dokumentem się zapo-

znać, przygotowując przedmio-

towy system oceniania. Jeszcze 

szersze opracowanie wymagań  

i postaw odnajdziemy w Pro-

gramie nauczania religii rzym-

skokatolickiej w przedszkolach  

i szkołach z 2018 r., które także 

powinno stać się obowiązkową 

lekturą, w celu przygotowania 

swoich własnych kryteriów oce-

ny z religii.  

Za jaką formę pracy na lekcji 

religii możemy w takim razie 

ocenić? Wiemy, z adhortacji 

apostolskiej Jana Pawła II Cate-

chesi tradendae, że katecheza 

jest procesem, który dokonuje 

się przez całe życie. Proces ten 

dotyczy nie tylko nabywania  

i pogłębiania wiedzy religijnej czy 

wiedzy o religii, ale jest także 

okazją do kształtowania postaw, 

które dokonuje się przez wy-

chowanie religijne i formację. 

Katecheza ma doprowadzić wia-

rę ucznia do dojrzałości, co 

wskazuje na fakt, że religijność 

nie jest czym stałym, lecz proce-

sem, który postępuje wraz  

z rozwojem człowieka. Wynika  

z tego bardzo ważne zadanie ka-

techezy, jakim jest wychowanie 

ucznia w wierze, a więc także 

kształtowanie w nim postaw, 

poprzez duchową formację. 

Uczeń staje się w takim aspekcie, 

podmiotem działania kateche-

tycznego, w którym oceniamy 

różnymi technikami zdobytą 

przez niego wiedzę i umiejętności, 
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a jednocześnie nie oceniając, 

kształcimy postawy religijne. 

Rozmowa oceniająca – ustna, 

to nadal popularna technika 

kontroli i oceniania na religii. 

Oceny dokonuje się podczas 

rozmowy z uczniem. Polega ona 

na bieżącym sprawdzaniu wiedzy 

poprzez dyskusję, opiniowanie 

wypowiedzi innych, rozmowę 

pomiędzy nauczycielem a ucz-

niem, nauczycielem a klasą czy 

uczniów między sobą. Do zalet 

kontroli ustnej należą przede 

wszystkim bezpośredni kontakt, 

rozwijanie umiejętności ustnego 

odpowiadania, argumentowania, 

dyskutowania czy opiniowania. 

W ustnym ocenianiu podstawo-

wą funkcję pełnią pytania. Doty-

czą one odtwarzania treści 

omawianych na wcześniejszych 

zajęciach jak i również tych no-

wych treści czy umiejętności, 

które poznają uczniowie. Dzięki 

pytaniom i odpowiedziom ust-

nym uczeń motywowany jest do 

uzupełniania treści wiadomo-

ściami już znanymi, zachęcony 

jest także do myślenia przez de-

dukcję czy analogię, rozwija 

umiejętność myślenia skojarze-

niowego. Te wszystkie elementy 

rozmowy możemy, a nawet po-

winniśmy, oceniać. Dobrym spo-

sobem, który sam wykorzystuję 

od lat, jest stawianie plusów za 

krótkie wypowiedzi podczas sto-

sowania różnych metod dysku-

syjnych na lekcjach, które wy-

magają zaangażowania ucznia  

w formie wypowiedzi ustnych.  

Posługiwanie się książką,  

a w przypadku religii w szczegól-

ności Pismem św., pozwala 

sprawdzić umiejętności korzy-

stania z tekstu, streszczania czy 

wnioskowania. Uczeń może ana-

lizować mapy, wykresy, tabele, 

omawiać ilustrację, rozwiązywać 

zadania i ćwiczenia analityczne 

odwołujące się do tekstów  

z podręcznika czy innych mate-

riałów katechetycznych. Ważne, 

by za każdą taką formę pracy 

wstawiać uczniom ocenę lub 

przynajmniej wprowadzić system 

zdobywania plusów, pieczątek 

czy naklejek, które są wymie-

nialne na oceny  według ustalo-

nych z uczniami zasad.  
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Stosując ocenianie przy po-

mocy testów, stwarzamy pewne 

podstawy do uznania przez 

ucznia wystawionej mu oceny za 

obiektywną i sprawiedliwą. Wie-

lu specjalistów podkreśla, że te-

sty stanowią jedną z podstawo-

wych i najbardziej obiektywnych 

metod poznania osobowości  

i osiągnięć osoby testowanej. 

Sprawdzenie poprawności udzie-

lanych odpowiedzi następuje na 

podstawie porównania ich  

z przygotowanym kluczem pra-

widłowych odpowiedzi i sumuje 

się punktację poprawnych roz-

wiązań, zamieniając ją następnie 

według określonej skali na ocenę 

szkolną. Ważne jest, by przelicz-

nik oceny był znany uczniom  

w trakcie rozwiązywania testu  

i zgodny z tym przyjętym w ra-

mach Wewnątrzszkolnego Sys-

temu Oceniania. Testy są narzę-

dziami służącymi do pomiaru 

wiedzy i umiejętności dostoso-

wanych do określonych treści 

nauczania. Mają taką zaletę, że 

badają wszystkie osoby w jedna-

kowych warunkach, gdyż wszy-

scy rozwiązują takie same zada-

nia, jak również umożliwiają 

ocenianie umiejętności przez 

odniesienie się do rozwiązywa-

nia znanych problemów, doko-

nywania analizy krytycznej oraz 

syntezy wiedzy.  

Ocenianie wypowiedzi pisem-

nej, która wymaga od ucznia 

większej samodzielności i lep-

szego przygotowania, jest tech-

niką oceniania bardziej obiek-

tywną i mniej stresującą ucznia 

niż odpowiedź ustna. Prace pi-

semne dzielimy na domowe  

i klasowe. Do domowych zali-

czamy zadanie pisemne na dany 

temat, referat czy opracowanie 

projektu przez ucznia. Istotne 

jest, by uczeń miał możliwość 

podzielenia się swoimi doświad-

czeniami w klasie, czyli odczyta-

nia swojego referatu czy przed-

stawienia końcowego efektu 

swojego projektu. Na lekcji religii 

prace klasowe są techniką rza-

dziej stosowaną niż krótsza for-

ma sprawdzianu z niewielkiej 

części materiału. Dzieje się tak 

dlatego, iż uczniowie niechętnie 

piszą wypracowania czy spraw-

dziany na tematy religijne, słabo 

sobie radzą z katechetycznymi 
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treściami wyuczonymi na pa-

mięć. Lepsze efekty przynosi sto-

sowanie kart pracy, gdzie w za-

danych ćwiczeniach uczeń udzie-

la krótkiej odpowiedzi pisemnej. 

Dziś dzięki łatwemu dostępowi 

do technologii informacyjno-

komunikacyjnych przygotowanie 

atrakcyjnych formularzy pracy 

jest naprawdę łatwe i nieskom-

plikowane, a i uczniowie są przy-

zwyczajeni przez różne formy 

egzaminów pisemnych do pracy 

taką technika.  

Ważne jest, by na religii oce-

niać uczniów także podczas wy-

konywania przez nich praktycz-

nych ćwiczeń. Stosując różne 

metody aktywizujące, pobudza-

jące między innymi kreatywność 

ucznia, powinniśmy go obser-

wować w toku pracy i oceniać 

pracowitość, samodzielność lub 

umiejętność pracy w grupie, jeśli 

zadanie jest wykonywane w pa-

rach lub zespole. Warto jest też 

doceniać ucznia przez udzielanie 

ustnej pochwały, gdy zauważa-

my, że uczeń robi coś prawidło-

wo i wspierać go, jeśli potrzebuje 

pomocy.  

Dobrze w ocenianiu spraw-

dzają się także dydaktyczne gry 

sprawdzające w formie m.in. qu-

izów. Aplikacje takie jak Kahoot  

w prosty i łatwy sposób dają 

możliwość przygotowania zadań 

testowych w formie gry i przej-

mują cały mechanizm zarządza-

nia punktami i miejscami graczy. 

Przygotowany wcześniej quiz 

można udostępnić w czasie rze-

czywistym w klasie za pomocą 

projektora czy tablicy interak-

tywnej. Uczniowie logują się za 

pomocą smartfonów, uczestni-

czą w sprawdzeniu swojej wie-

dzy i umiejętności, dokonując 

wyboru prawidłowej odpowiedzi 

w ciekawie przygotowanej  

zgodnie z zasadami grywalizacji 

zabawie edukacyjnej. Ten ele-

ment zabawy, który także wy-

stępuje w metodzie tzw. stacji 

zadaniowych, jest atrakcyjnym 

sposobem uzyskania oceny za 

wykonane ćwiczenia czy zadania. 

Zachęcam również do wykorzy-

stania takich metod oceniania 

ucznia na lekcji religii w celu bie-

żącego sprawdzania jego wiedzy 

i umiejętności, motywowania go 

do dalszej aktywnej pracy.  
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Od pewnego czasu w proce-

sie oceniania uczniów na lekcji 

religii ważne miejsce zajmuje 

także samoocena ucznia. Ćwi-

czenie tej umiejętności kluczo-

wej daje wiele korzyści uczniowi 

i nauczycielowi. Samoocena za-

chęca przede wszystkim do 

wzięcia większej odpowiedzial-

ności za swoje działanie. Pomaga 

krytycznie myśleć, zweryfikować 

własne działanie, ucząc odpo-

wiedzialności za nie. W budowa-

niu strategii samooceny pomaga 

ocenianie kształtujące. Katecheci 

wykorzystujący ten model oce-

niania. Wiedzą, że dzięki temu 

wspomagają uczniów, by to oni 

sami stali się autorami procesu 

własnego uczenia się.  
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Z MOICH DOŚWIADCZEŃ 
 

Witold Grabowski 

doradca metodyczny z fizyki 

witoldgrabowski@cen.edu.pl 

 

Refleksje nauczyciela fizyki o ocenianiu 
         

Ocenianie, którego nikt z nas się 

tak naprawdę nie uczył, to jeden 

z  trudniejszych elementów na-

uczycielskiej pracy. Dlatego wy-

stawianie ocen jest dla większo-

ści z nas sytuacją wywołującą 

dyskomfort i stres, które udziela-

ją się uczniom. To także naj-

częstszy obszar nieporozumień 

między uczniem i jego rodzicami. 

Każdy nauczyciel, nawet z niedu-

żym stażem pracy, może znaleźć 

wiele przykładów „ciekawych” 

rozmów o ocenach w trakcie 

spotkań z rodzicami.  

Na pewno ocena wyraża nie 

tylko stopień opanowania wie-

dzy przez uczniów i ich zróżni-

cowanie. Ocena ma za zadanie 

pokazać również indywidualne 

potrzeby i przyczyny trudności, 

na jakie napotykają nasi ucznio-

wie. W przypadku zewnętrznego 

oceniania pozwala porównywać 

wyniki szkół, co jest dość proste, 

ale na pewno nie mówi zbyt wie-

le o wkładzie nauczycielskiej 

pracy w uzyskanie finalnych wy-

ników. To, jak uczeń jest przygo-

towany  chociażby do matury, to 

wypadkowa wielu czynników. 

W przypadku fizyki, którą 

uczniowie postrzegają jako 

przedmiot trudny, warto dobry-

mi ocenami zmotywować ich do 

większego zaangażowania, co 

przyczyni się do zaciekawienia 

przedmiotem i będzie motywo-

wać młodzież do lepszej pracy. 

Ocenianie powinno być też róż-

norodne, by dawało w miarę 

pełną informację dotyczącą na-

szych uczniów, obejmowało nie 

tylko prace pisemne i odpowie-

dzi ustne. W sytuacji niepowo-

dzeń szkolnych ucznia, co nie 
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wymaga zbytniego komentarza,  

należy zawsze umożliwić ucz-

niom poprawę oceny. Ważne są 

również ustalenia, jakie nauczy-

ciele podejmują z uczniami na 

początku roku szkolnego, aby ci 

byli świadomi naszych oczekiwań 

i wymagań wobec nich w toku 

wspólnej pracy. 

Szczególnie trudne jest oce-

nianie w trakcie nauczania zdal-

nego, o czym niedługo będziemy 

mogli się przekonać na egzami-

nach zewnętrznych. Oceny nasze 

w czasie takich zajęć nie zawsze  

są z oczywistych względów 

obiektywne i oddają prawdziwy 

wkład pracy naszych uczniów.  

 Na koniec tych rozmyślań 

nasuwa mi się główna refleksja:  

chciałbym, aby oceny, jakie sta-

wiamy, miały duży walor zachę-

cający młodzież do dalszej pracy 

i były bardziej różnorodne  

w formie. To jest sposób na 

„wymuszenie” większej aktyw-

ności uczniów, ta zaś w efekcie 

będzie sprzyjała osiąganiu przez 

uczniów lepszych wyników.  
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dr inż. Małgorzata Kwiatkowska 

doradca metodyczny  

przedmiotów zawodowych 

malgorzatakwiatkowska@cen.edu.pl 

Ocenianie w kształceniu zawodowym 

Ocenianie jest procesem i systemem, który ma wspomagać pra-

cę nauczycieli i rodziców nad sprawnym i mądrym wchodzeniem  

w życie młodego pokolenia. Ocenianie ma pomóc uczniowi, a po-

moc ta sprowadza się do następujących aspektów, jak (Kosińska 

2000): 

1. Poznanie własnych możliwości – poddając się ocenianiu, uczeń 

dowiaduje się, jaki posiada zakres wiedzy z danej dziedziny, jakie 

musi nabyć umiejętności i co jeszcze powinien zrobić, aby pod-

nieść swój poziom wiedzy. Wystawiając ocenę cyfrową, nauczy-

ciel informuje, jakie miejsce w skali 1-6 uczeń zajmuje pod 

względem posiadanych umiejętności i wiadomości. Ta informa-

cja jest rzetelna przy jednoczesnym stosowaniu komentarza do 

oceny cyfrowej i przy założeniu, że uczeń zna kryteria ocen na 

dany poziom. 

2. Rozwój psychospołeczny – ocena ma wpływ na określenie siebie 

w stosunku do innych osób w tej samej grupie społecznej. Uczeń 

otrzymujący ocenę słowną i cyfrową kontroluje swój status 

ucznia w grupie rówieśniczej i może zmieniać go, sterując swoim 

procesem uczenia się, podnosząc kwalifikacje i kompetencje. 

Tym samym oceniany może przejść do grupy społecznej o wyż-

szym statusie uczniowskim. Ocena może jednak spowodować 

obniżanie się lub podnoszenie statusu – zależnie od poczucia 

sprawiedliwego oceniania. Takie poczucie może zapewnić 

uczniowi stosowny komentarz nauczyciela, uzasadniający ocenę  
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i wskazujący właściwy i pożądany kierunek edukacyjnego działa-

nia. Wyjaśnienie przez nauczyciela zasadności wystawionej oce-

ny ma niewątpliwie wpływ na wszechstronny rozwój ucznia. 

Rozwijają się głównie wskaźniki sfery psychicznej, tj.: spostrze-

ganie, analiza dedukcji, logiczne myślenie, pamięć, orientacja itp. 

Dziecko musi jednak mieć świadomość, że jest w stanie sprostać 

takim wymaganiom i wie, co w tym zakresie powinno zrobić. 

Nadzieja na poprawę oceny może i powinna działać mobilizująco 

na zaangażowanie ucznia w naukę. 

3. Budowanie właściwej motywacji. Ocenianie może być i praw-

dopodobnie jest istotnym czynnikiem motywacyjnym. Wysta-

wienie i skomentowanie oceny przyczynia się do wzbudzenia 

nadziei, że może być lepiej przy spełnieniu określonych przez 

nauczyciela warunków oraz że poziom wiedzy, umiejętności i po-

staw plasuje się w adekwatnym miejscu skali ocen szkolnych. 

Motywacja do nauki oparta jest zawsze na poczuciu zadowolenia 

i nadziei werbalizowanej przez osobę znaczącą i kompetentną, 

czyli nauczyciela. Nieznaczący i niekompetentny, nauczyciel bez 

autorytetu nie będzie pozytywnie wpływał na motywację 

uczniów do nauki, do samorozwoju, do autokreacji. 

4. Kształtowanie zainteresowań. Odpowiedni komentarz do oce-

ny, zachęcający ucznia do pracy nad własna karierą, może mieć 

decydujący wpływ na ukierunkowanie, rozwój i utwierdzenie za-

interesowań związanych z danym przedmiotem, obszarem edu-

kacyjnym. Ocena może niestety także zniechęcić ucznia do na-

uki, do doskonalenia wiedzy i umiejętności. 

5. Nabywanie wiedzy. Stan wiedzy i umiejętności musi być co jakiś 

czas sprawdzany i oceniany, aby uczeń zdawał sobie sprawę  

z własnych możliwości predyspozycji oraz by mógł podnosić po-

ziom swoich kwalifikacji i kompetencji w danym zakresie (Kosiń-

ska 2000).  
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Kształcenie umiejętności praktycznych ma bardzo istotne zna-

czenie w edukacji, ale w kształceniu zawodowym jego rola jest 

szczególna. Umiejętności, które nabywamy, i te, które pozostają 

głęboko zakorzenione, to umiejętności, jak coś zrobić. Jak mówić, 

czytać, pisać, jeździć samochodem, obsługiwać komputer, stosować 

techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych, 

sporządzać szkice i  rysunki techniczne części maszyn i  urządzeń, 

posługiwać się przyrządami pomiarowymi, dokumentacją tech-

niczną, klasyfikować towary według określonych kryteriów, sprze-

dawać towary, sporządzać potrawy, napoje, projektować działania 

czy zarządzać zespołem ludzi. Kształcenie kompetencji zawodowych 

w  praktycznym działaniu, trafne diagnozowanie umiejętności prak-

tycznych uczniów, także w działaniu, zarówno w  trakcie nauki, jak  

i  na egzaminach jest kluczowym zadaniem szkoły branżowej (Szmi-

giel, Szaleniec 2017). 

Część praktyczna egzaminów przeprowadzana jest w formie jak 

najbardziej oddającej naturalne warunki przyszłej pracy. Zadania 

praktyczne są różnicowane na takie, których rezultatem jest wyrób 

np. dla kwalifikacji T.6  Sporządzanie potraw i  napojów jest to kon-

kretny zestaw potraw. Zatem ocenianie wytworów uczniów również 

odbywa się w charakterystyczny sposób. Ocenianie na zajęciach 

praktycznych, które ma być wstępem do tego, z czym uczniowie 

spotkają się podczas egzaminu zawodowego, musi uwzględniać 

czynności, które uczeń powinien wykonać, znając proces technolo-

giczny. Należy zatem na lekcjach zajęć praktycznych oceniać 

uczniów, z uwzględnieniem wszystkich aspektów pracy: organizacji 

stanowiska pracy, przebiegu procesu, higieny pracy, zagospodaro-

wania odpadów, sposobu ekspedycji. W codziennej pracy jako na-

uczyciele praktycznej nauki zawodu możemy korzystać z kryteriów 

opracowywanych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i wykorzy-

stywanych podczas egzaminów zawodowych.  
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Dzięki takiemu podejściu uczniowie będą mogli się oswoić z oce-

nianiem kryterialnym. Poniżej przykładowe zadanie egzaminacyjne  

z kryteriami oceny. 

Zadanie egzaminacyjne 

Na podstawie zamieszczonych receptur na cztery porcje, wyko-

naj po dwie porcje każdej z potraw: zrazów drobiowych duszonych  

z sosem warzywnym, kaszy na sypko i surówki z kapusty pekińskiej.  

Stanowisko do wykonania potraw masz przygotowane, większość 

surowców odważonych i odmierzonych zgodnie z recepturami na 

dwie porcje. Ilość kaszy jęczmiennej, śmietany i bułki pszennej czer-

stwej oblicz i odważ sam.  

Przygotuj do wydania dwa zestawy potraw. Dobierz do sporządzo-

nych potraw zastawę stołową i wyporcjuj w taki sposób, aby każdy 

zestaw zawierał gorące: zrazy drobiowe duszone z sosem warzyw-

nym, kaszę na sypko oraz schłodzoną surówkę z kapusty pekińskiej. 

Potrawy udekoruj.  

Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do 

ekspedycji potraw.  

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pra-

cy, bhp i ppoż., ochrony środowiska oraz systemu HACCP, GMP 

i GHP. Po zakończeniu pracy uporządkuj stanowisko.  
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Rysunek 15.  Rysunek 16. Rysunek 17. 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.  

Ocenie podlegać będą cztery rezultaty:  

 zrazy drobiowe duszone z sosem warzywnym,  

 kasza na sypko,  

 surówka z kapusty pekińskiej,  

 sposób wyporcjowania i wydania potraw oraz przebieg 

procesu     produkcji potraw. 
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Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny 

 

 
Rysunek 18. 

 

 

 
Rysunek 19. 
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Rysunek 20. 

 
Rysunek 21. 
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Platformy edukacyjne w nauczaniu języka angielskiego 
 

Technologia informacyjno- 

-komunikacyjna jest towarzy-

szem mojej pracy od wielu lat. 

Nie wyobrażam sobie efektyw-

nego nauczania bez udziału za-

sobów platform internetowych, 

które warto wykorzystać na lek-

cjach języka angielskiego. Z wła-

snego doświadczenia wiem, że 

nie ma nic gorszego w wielolet-

niej pracy nauczyciela niż rutyna, 

czyli odtwarzanie tej samej lekcji 

tą samą metodą przez lata. Dla-

tego staram się za wszelką cenę 

uatrakcyjniać swój warsztat pra-

cy tak, aby nie tylko pobudzić 

ciekawość moich uczniów i chęć 

rozwijania ich kompetencji klu-

czowych, niezbędnych w życiu 

każdego młodego człowieka, ale 

także, by poradzili sobie podczas 

najbardziej stresujących egzami-

nów, ale i w późniejszym życiu 

zawodowym. 

Przygotowując się do zajęć 

zawsze wybieram przydatne na-

rzędzia, które moi uczniowie 

chętnie wykorzystują w czasie 

lekcji. Oczywiście wszystko zale-

ży od umiejętności, którą w da-

nym momencie chcę rozwijać.  

W pierwszej kolejności staram 

się pomóc uczniom w poszerza-

niu ich zasobu słowno-

leksykalnego. W tym celu często 

wykorzystuję darmowe aplikacje 

mobilne. Najczęściej wybieram 

Quizlet
20

. Aplikacja ta nie tylko 

ułatwia błyskawicznie i łatwo 

przyswoić słownictwo poznane 

na lekcji, ale daje też możliwość 

doskonalenia wymowy i pisowni. 

W kolejno otwieranych zakład-

kach uczniowie mają możliwość 

przeglądania fiszek, zapisywania 

usłyszanych wyrazów lub fraz, 

                                                       
20

 https://quizlet.com/latest 

mailto:joannaslizewska@cen.edu.pl
https://quizlet.com/latest
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ćwiczenia pisowni i na końcu 

przetestowania zdobytych umie-

jętności. Stosowanie tej aplikacji 

na lekcjach znacznie poprawiło 

wyniki moich uczniów oraz 

sprawiło, że nauka stała się za-

bawą, która jest niezwykle pro-

duktywna. Odkąd korzystam  

z tej aplikacji, motywacja moich 

uczniów do nauki słownictwa 

wzrosła, a jej efekty widzę na te-

stach i egzaminach. Kolejnym 

narzędziem, które wykorzystuję 

do przyswajania słownictwa,  

a także kształcenia umiejętności 

gramatycznych, jest Kahoot
21

. 

Dzięki tej aplikacji uczniowie 

uczą się i bawią poprzez rywali-

zację, ćwiczą nowopoznane kon-

strukcje gramatyczne, czasowni-

ki nieregularne itp. Aplikacja  

Kahoot pozwala także na spraw-

dzenie się uczniów w realizacji 

miniprojektów, czy w przygoto-

waniach do konkursów. W tym 

roku przygotowywałam moich 

uczniów do wojewódzkiego kon-

kursu przedmiotowego z języka 

angielskiego i z moich wielolet-

nich obserwacji wynika, że  

                                                       
21 https://kahoot.com/ 

najtrudniejszą częścią konkursu 

jest test wiedzy o kulturze oraz 

historii krajów obszaru angloję-

zycznego. Zlecałam uczniom sa-

modzielne przygotowywanie qu-

izów z wiedzy o poszczególnych 

krajach anglojęzycznych, które 

rozwiązać mieli ich koledzy.  

W ten sposób sami wyszukiwali 

ciekawe informacje o kulturze, 

geografii i historii, a co za tym 

idzie, także o nich pamiętali.  

Poszukując odpowiedzi na 

pytanie: Jak przełamywać barie-

ry językowe uczniów i zachęcać 

ich do pisania i mówienia w języ-

ku angielskim?, od lat pracuję 

metodą projektu. Idealną prze-

strzeń do takich działań stwarza 

platforma eTwinning
22

. Co wię-

cej, program eTwinning dyspo-

nuje bogatym zasobem narzędzi 

TIK oraz oferuje szereg bezpłat-

nych szkoleń dla nauczycieli, 

dzięki którym mogą oni pozna-

wać i wykorzystywać nowocze-

sne technologie oraz metody do-

stosowane do własnego stylu 

pracy.  

                                                       
22 https://etwinning.pl/ 

https://kahoot.com/
https://etwinning.pl/
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Udział w projektach i wyko-

rzystanie TwinSpace (przestrzeni 

współpracy) danego projektu 

mobilizuje uczniów do kreatyw-

nego oraz efektywnego wykorzy-

stania TIK. TwinSpace oprócz 

możliwości czatu, video konfe-

rencji, a także forum dyskusyj-

nego, oferuje możliwość two-

rzenia stron na dokumentowanie 

efektów partnerstwa. Wśród 

najbardziej popularnych i lubia-

nych przeze mnie i moich 

uczniów narzędzi znalazła się 

wirtualna tablica – Padlet
23

, któ-

rą wykorzystuję do prezentowa-

nia pomysłów, plakatów, filmi-

ków. Do dokumentowania dzia-

łań i publikowania efektów 

współpracy uczniów korzystali-

śmy z narzędzi: Prezi
24

; Power-

Point,  Canva
25

, tworzyliśmy 

również książeczki, dokumenty 

online – Issuu
26

. Inną skuteczną 

formą doskonalenia umiejętno-

ści piśmienniczych były blogi – 

Blogger
27

.  

                                                       
23 https://padlet.com 
24 https://prezi.com 
25 http://www.canva.com 
26 http://issuu.com 
27 http://www.blogger.com 

Zapewne dla każdego na-

uczyciela, jak i dla mnie, praw-

dziwym koszmarem jest spraw-

dzanie kartkówek, testów, czy 

innych form pozyskiwania efek-

tów pracy uczniów. Z pomocą 

przyszło mi narzędzie Liverwork-

sheets
28

, niezwykle użyteczne  

w nauczaniu zdalnym. Dzięki 

niemu tworzę lub wykorzystuję 

przygotowane przez siebie  

i innych nauczycieli interaktywne 

karty pracy, testy i sprawdziany. 

Po zalogowaniu się na tej plat-

formie mamy możliwość wyko-

rzystania ciekawych ćwiczeń  

w różnorodnych formach, takich 

jak wypełnianie luk, łączenia  

i przesuwania elementów, za-

znaczanie, czy wypieranie po-

prawnych odpowiedzi oraz słu-

chanie i nagrywanie wypowiedzi. 

Poza tym narzędzie daje możli-

wość samodzielnego sprawdze-

nia pracy przez uczniów lub ode-

słanie jej bezpośrednio do na-

uczyciela. Nauczyciel może two-

rzyć własne klasy, grupy i przypi-

sywać do nich uczniów, ma też 

możliwość generowania kodów 

                                                       
28 https://www.liveworksheets.com/ 

https://padlet.com/
https://prezi.com/
http://www.canva.com/
http://issuu.com/
http://www.blogger.com/
https://www.liveworksheets.com/
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dostępu i tworzenia zeszytów 

ćwiczeń czy monitorowania po-

stępów nauki.  

W myśl zasad oceniania 

kształtującego nie wystarczy tyl-

ko testować uczniów, ale nie-

zbędnym elementem jest prze-

kazanie uczniowi konkretnych 

wskazówek wspierających pro-

ces jego uczenia się. Zastanawia-

jąc się, jak konstruktywnie przy-

gotować informację zwrotną, 

wpadłam na pomysł, aby wyko-

rzystać do tego celu formularze 

Google
29

. Rozwiązuję z moimi 

uczniami dowolny arkusz egza-

minacyjny i przygotowuję  

w formularzu Google kartę od-

powiedzi do egzaminu z klu-

czem, dzięki któremu uczeń od 

razu sprawdzi  poprawność swo-

ich odpowiedz. Moja rola spro-

wadza się do sprawdzenie pracy 

pisemnej w karcie odpowiedzi 

każdego ucznia i pozostawienia 

komentarza, według kryterium 

egzaminacyjnego.                                             

                                                       
29 
https://www.google.pl/intl/pl/forms/abo
ut/ 

Po uzyskaniu odpowiedzi od 

uczniów i sprawdzeniu wszyst-

kich zadań otwartych, poświę-

cam lekcję na anonimowy ko-

mentarz do wszystkich zadań, 

omawiamy wszystkie błędne od-

powiedzi oraz wszystkie odpo-

wiedzi dopuszczalne. Dzięki tej 

analizie uczniowie wiedzą, na co 

powinni położyć większy nacisk  

i jakie jeszcze umiejętności do-

skonalić,  czego musza się jesz-

cze nauczyć przed egzaminem 

ósmoklasisty. 

* 

To tylko niektóre z narzędzi, 

wykorzystywanych przeze mnie  

w czasie lekcji. Mam nadzieję, że 

Czytelnicy skorzystają z moich 

pomysłów i sugestii. W XXI w. 

nie wyobrażam sobie pracy na-

uczyciela bez wykorzystania plat-

form edukacyjnych i możliwości, 

które daje Internet. 

 

 

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
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Pytania i zadania otwarte; 8.6. Podsumowanie; 9. Rola egzami-

nu zewnętrznego; 9.1. Ocenianie naturalne i regulowane; 9.2. 

Obiektywizm egzaminów zewnętrznych; 9.3. Zadania zamknię-

te; 9.4. Efekt zwrotny egzaminów; 95. Podsumowanie; 10. 

Wspomaganie rozwoju ucznia; 10.1. Ewolucja psychologii 

kształcenia; 10.2. Ta para powinna się pogodzić! 10.3. Kompe-

tencja edukacyjna „Ocenianie szkolne”; 10.4 Podsumowanie. 

3. Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu: jak zapewnić 

uczniom sukces / Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Gri-

gorenko ; [tł. Anna Łagodzka]. - Łódź: Wydaw. Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2018. – S. 93-140: Jak integrować nauczanie z oce-

nianiem 

4. Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w kla-

sach IV-VIII: poradnik dla nauczycieli / Maria Gudro-Homicka. - 

Wwa: "Difin", 2019. – S. 205-209: Holistyczne sposoby ocenia-

nia – ocenianie kształtujące 

5. Nowoczesne nauczanie / Jarosław Kordziński. - Wwa: Wolters 

Kluwer Polska, 2022. – S. 220-249: Unikanie ocen 

6. Ocena kreatywności uczniów – wyzwanie dla systemu eduka-

cji / Jan Fazlagić. // W: Kreatywność w systemie edukacji / red. 
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7. Ocena z zachowania ucznia w klasach 1-3: szczegółowe kryte-

ria oceny z zachowania ucznia klas 1-3. // W: Dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojo-

wych i możliwości psychofizycznych uczniów: realizowanych  

w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na 

poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych:  

I etap edukacyjny / Renata Naprawa [et al.]. - Wyd. 3. - Gdańsk: 

"Harmonia", 2019. – S. 88-94 

8. Ocenianie kształtujące – ocenianie wspierające uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Urszula Skrzypczak. // 

W: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole / red. nauk.  

Iwona Chrzanowska, Grzegorz Szumski. - Dodr. - Wwa: Fund. 

Rozwoju Systemu Edukacji, 2019. – S. 228-234 

9. Ocenianie w szkole na cenzurowanym: badania, dylematy, in-

spiracje / red. nauk. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata  

Latoch-Zielińska, Iwona Morawska. - Lublin: Wydaw. Uniwersy-

tetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. – 372 s. 

Zawiera m.in.: I. Ocenianie w świetle wybranych koncepcji:  

M. Stoch. Ewaluacja jakościowa w konsensualnym kształceniu 

humanistycznym; A. Grodecka. Pomiar samowiedzy: szkolna au-

tocharakterystyka w dobie neuronauki; A. Morawska. Ocenia-

nie w szkole jako komunikacja interakcyjna; II. Ocenianie w ję-

zyku i praktyce edukacyjnej: M. Karwatowska, L. Tymiakin. Po-

woływanie się na autorytet jako sposób wzmacniania oceny (na 

przykładzie wypowiedzi uczniowskich); I. Kaproń-Charzyńska. 

Ocena oraz stymulowanie rozwoju kompetencji językowych 

i komunikacyjnych uczniów; Sylwia K. Gierczyk. Kilka uwag i re-

fleksji na temat oceniania z perspektywy młodego praktyka - 

nauczyciela języka polskiego; M. Mac. Rola samooceny; III. 

Ocenianie oceniania: J. Fiszbak. Ocenianie jako źródło lęków  
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specyficznymi trudności w uczeniu się: w poszukiwaniu opty-

malnego rozwiązania; M. Gajak-Toczek. Ocenianie na lekcjach 

języka polskiego w świadomości uczniów klas maturalnych;  

E. Wójcicka. Ocenianie i samorozwój ucznia w perspektywie 

edukacyjnej; Z. Czechowska. Ocenianie twórczości uczniów na 

lekcjach języka polskiego - szansa czy zagrożenie? 

10. Ocenianie wspierające w budowaniu jakości praktyki eduka-

cyjnej szkoły: edukacja, teoria i praktyka wychowania / Michał 

Kowalewski. - Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. 

 - 346 s.  

11. Przygotowanie i ocenianie zadań kształcących kreatywność  

i myślenie projektowe uczniów / Adam Kalbarczyk. // W: Kre-

atywność w systemie edukacji / red. nauk. Jan Fazlagić. - Dodr.  

- Wwa: Fund. Rozwoju Systemu Edukacji, 2020. – S. 66-78 

12. Szczegółowe kryteria wymagań oceny bieżącej dla uczniów 

klas 1-3. // W: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indy-

widualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych 

uczniów: realizowanych w ramach prowadzonych zajęć eduka-

cyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach 

specjalistycznych: I etap edukacyjny / Renata Naprawa [et al.].  

- Wyd. 3. - Gdańsk: "Harmonia", 2019. – S. 38-87 

13. Sztuka oceniania: motywowanie uczniów do rozwoju / Bożena 

Kubiczek. - Opole: Nowik, 2018. – 136 s. 

Zawiera: I. Ocenianie jako proces i system: 1. Ocenianie jako 

proces: pojęcie oceniania, funkcje oceniania, cele oceniania; 2. 

Ocenianie a systemy dydaktyczne: ocenianie w systemie huma-

nistycznym, ocenianie kształtujące w służbie systemu humani-

stycznego; 3. Ocenianie jako system; II. Psychologiczne pułapki 

oceniania: 1. Psychologiczne determinanty zachowań ludzkich: 

teoria atrybucji, efekt Pigmaliona, czyli samospełniająca się 
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przepowiednia (proroctwo), stereotypy, uprzedzenia; 2. Błędy 

poznawcze zakłócające obiektywizm oceniania; III. Różne 

aspekty obiektywizmu oceniania: obiektywizm osobisty, obiek-

tywizm dydaktyczny, obiektywizm punktowania; IV. Elementy 

pomiaru dydaktycznego: rys historyczny, definicja i założenia 

pomiaru dydaktycznego, rodzaje pomiarów osiągnięć uczniow-

skich, test osiągnięć szkolnych uczniów, zadanie testowe i jego 

formy. 

14. Zasady pracy i oceniania. // W: Dostosowanie wymagań edu-

kacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwo-

ści psychofizycznych uczniów: realizowanych w ramach prowa-

dzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edu-

kacje oraz na zajęciach specjalistycznych: II etap edukacyjny / 

Renata Naprawa [et al.]. - Wyd. 3. - Gdańsk: "Harmonia", 2019. 

– S. 48-58 

 

Artykuły z czasopism: 

1. Akademickie ocenianie i jego niezamierzone konsekwencje: od 

wymiaru ukrytego do nowej kultury oceniania / Dorota Pauluk. 

// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 2, s. 86-101 

2. Bez ocen, czyli jak? / Wiesława Mitulska. // Meritum. - 2021,  

nr 1 (60), s. 67-73 

3. Certyfikacja biegłości językowej w ujęciu kształtującym /  

Małgorzata Molska. // Języki Obce w Szkole. - 2020, nr 3,  

s. 85-91 

4. Feedback, czyli Informacja zwrotna / Tomasz Szwed. //  

Matematyka. - 2020, nr 1, s. 41-43 

Informacja zwrotna w ramach idei oceniania kształtującego. 

5. Formy i sposoby ewaluacji pracy uczniów na języku polskim  

w szkole bez stopni / Natalia Bielawska. // Meritum. - 2021, nr 1 

(60), s. 74-80 
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14. Kontrola wypracowań i narzędzia oceniania / Maria Madejowa. 

// Wychowawca. - 2018, nr 6, s. 20-22 
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wiu na przełomie XIX i XX wieku / Karolina Karpińska. //  

Matematyka. - 2018, nr 3, s. 34-39 

Zasady wystawiania ocen na świadectwach dojrzałości oraz 
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