
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA  

POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH  

Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

DLA UCZNIÓW LICEUM 

ELEMENTY ŁACINY 

 Na ocenę śródroczną/roczną składają się: 

- oceny z krótkich odpowiedzi ustnych i pisemnych (kartkówki) sprawdzających wiedzę uczniów 

dotyczącą trzech ostatnio omawianych zagadnień 

- oceny ze sprawdzianów lub testów sprawdzające znajomość większej części materiału 

- oceny z zadań domowych 

- oceny za aktywność na lekcjach  

- oceny z referatów 

- oceny z recytacji sentencji, fragmentów liryki antycznej lub innych tekstów pisanych w języku 

łacińskim 

 

W okresie uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch np. (bez podawania przyczyn), które mogą być 

równoznaczne z brakiem zadania, jeśli trudność przewiduje uzyskanie całościowej oceny. Każde 

kolejne nieprzygotowanie lub brak zadania jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

I Sprawdziany wiadomości 

Pisemne prace mają formę ćwiczeń gramatycznych, tłumaczenia pojedynczych zdań lub całych 

fragmentów tekstu. 

W okresie zależnie od ilości godzin w klasie zostanie przeprowadzone od 1-3 pisemnych 

sprawdzianów wiadomości, które nauczyciel zapowiada przynamniej z tygodniowym wyprzedzeniem.  

Nauczyciel podaje także zakres materiału obowiązującego na sprawdzianie. 

Uczniowie, którzy na sprawdzianie otrzymali oceny niedostateczne mają możliwość poprawienia 

sprawdzianu w ciągu 2 tyg. od daty ich oddania przez nauczyciela.  

Uczniowie nieobecni w dniu sprawdzianu na lekcji mają obowiązek napisania go na najbliższej lekcji 

po powrocie do szkoły. 

Skala ocen ze sprawdzianów i kartkówek przewidziana dla uczniów liceum jest następująca: 

 dop – 50%-56% 

+ dop-57%-63% 

dost-64%-70% 

+dst-71%-77% 

db-78%-84% 



+db-85%-91% 

bdb-92%-98% 

+bdb-99%-100% 

II Wymagania na poszczególne oceny w zakresie oceniania wypowiedzi ustnych :  

- celujący – uczeń posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania, 

wykonuje dodatkowe zadania, które potwierdzają jego umiejętności językowe.  

Jednym z warunków uzyskania oceny celującej jest udział w Olimpiadzie Języka Łacińskiego lub 

osiągnięcie  bardzo dobrych wyników w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Antyku. 

 

-bardzo dobry - ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował poznawany na lekcjach materiał 

w takim stopniu, że w zasadzie nie popełnia błędów gramatycznych i fonetycznych czy leksykalnych. 

Uczeń zna słownictwo łacińskie, zna formy podstawowe i bezbłędnie dokonuje odmian konkretnych 

wyrazów, potrafi samodzielnie tłumaczyć teksty korzystając z drobnych uwag ze strony nauczyciela, 

potrafi bezbłędnie określać formy wyrazów występujących w tekście lub samodzielnie koryguje błędy 

i pomyłki, na które zwróci uwagę nauczyciel, zauważa i tłumaczy w sposób właściwy konstrukcje 

składniowe charakterystyczne dla języka łacińskiego; 

-dobry – ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który sporadycznie popełnia błędy leksykalne, gramatyczne i 

fonetyczne (maksymalnie 3-4 błędy). Uczeń taki potrafi tłumaczyć teksty i dokonywać odmian 

wskazanych wyrazów, nie popełnia błędów w wymowie, zna zasady gramatyczne i umie je 

zaprezentować, ale potrzebuje pomocy nauczyciela w tłumaczeniu bardziej skomplikowanych 

fragmentów tekstu,  zauważaniu i przekładaniu na język polski trudniejszych konstrukcji 

składniowych; 

-dostateczny - ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wymagania 

programowe w danej klasie, popełnia jednak błędy gramatyczne, fonetyczne i leksykalne, często 

korzysta z pomocy nauczyciela zarówno przy dokonywaniu odmian, jak i przy tłumaczeniu zdań 

zauważaniu i objaśnianiu konstrukcji gramatycznych czy ustalaniu form podstawowych wyrazów; 

-dopuszczający - ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który dysponuje niewielkim zasobem 

słownictwa, struktur gramatycznych, popełnia błędy fonetyczne,  nie potrafi dokonać samemu odmian 

wyrazów, ani określić ich form w zdaniu, czyni liczne błędy w tłumaczeniu. Zna nazwy niektórych 

konstrukcji gramatycznych, ale nie potrafi zauważać ich w tekście, ani przetłumaczyć na bez pomocy 

nauczyciela; 

-niedostateczny - ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści programowych 

przewidzianych na danym poziomie, nie posiada znajomości słownictwa, struktur gramatycznych czy 

zasad wymowy. Nie jest w stanie wykorzystać pomocy nauczyciela do przetłumaczenia tekstu czy 

dokonania odmiany. 

 

III Kartkówki  

Są to krótkie wypowiedzi pisemne sprawdzające wiedzę uczniów z ostatnio przerabianego materiału 

(najczęściej słownictwo lub odmiany wyrazów), mogą być zapowiadane lub nie. Uczeń ma prawo 

poprawić zapowiedzianą kartkówkę napisaną na ocenę niedostateczną w terminie do 2 tygodni po 

oddaniu przez nauczyciela. Skala ocen z kartkówek jest identyczna ze skalą ocen ze sprawdzianów i 

testów. 



 

IV Inne oceny: 

Aktywność – w zależności od trudności omawianego i ćwiczonego materiału uczeń może na lekcjach 

otrzymywać oceny lub plusy za aktywność. Cztery plusy za aktywność na lekcji są równe ocenie 

bardzo dobrej, trzy minusy za aktywność na lekcji są równe ocenie niedostatecznej. 

Zadania domowe – podobnie jak w przypadku oceny z aktywności uczniowie mogą otrzymać oceny 

lub plusy za wykonane zadania domowe. Zasady oceniania są identyczne, jak w przypadku oceny z 

aktywności, chyba że trudność zadania pozwala na otrzymanie całościowej oceny. O skali trudności 

informuje nauczyciel w trakcie jego zadawania. 

Referaty – za zrobienie ciekawego referatu uczeń może otrzymać dodatkową ocenę. Jeśli wiadomości 

przekazane przez ucznia wykraczają poza materiał omawiany na lekcjach, a  forma ich przekazu jest 

interesująca i motywująca do zdobywania dalszej wiedzy dla słuchaczy, uczeń może otrzymać nawet 

ocenę celującą. 

Recytacja – w ciągu roku uczniowie mają możliwość otrzymania oceny za recytację krótkiego 

fragmentu liryki antycznej lub współczesnych tekstów pisanych po łacinie. Oceniany jest stopień 

pamięciowego opanowania  recytowanego tekstu, a także sposób przekazu.   

   

 

 

 

 

 


