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Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a także Rozporządzenia 
MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
(Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4. 

3. Statut Szkoły : Rozdział XIII Ocenianie Wewnątrzszkolne.  
4. Podstawa programowa. 
5. Samodzielnie opracowany program nauczania. 

Nauczanie języka łacińskiego odbywa się według programów:  

1. Język łaciński w naukach prawniczych 
2. Język łaciński w naukach medycznych 
3. Język łaciński i kultura antyczna (zakres podstawowy) 

Formy aktywności ucznia podlegające ocenie 

Odpowiedź ustna  

Polega na wykonaniu zadań sprawdzających: 
1. poprawność czytania i akcentowania tekstu łacińskiego 
2. umiejętność tłumaczenia zdań z łaciny na język polski 
3. znajomość zasad gramatyki 
4. umiejętność analizy logicznej zdania 
5. dostrzeganie łacińskich źródeł współczesnego słownictwa 

Nieprzygotowanie do odpowiedzi 

1. Uczeń może raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie („np”) po wywołaniu przez nauczyciela do od-
powiedzi ustnej.  

2. Prawo zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy: 
a. zapowiedzianych kontrolnych prac pisemnych  
b. zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych 

Pisemne prace kontrolne 

1. Kartkówki mogą być: 
a. niezapowiedziane 
b. zapowiedziane ustnie w czasie lekcji 
c. zapowiedziane przez wpisanie w dzienniku elektronicznym 

2. Sprawdziany są zapowiadane i wpisywane w dzienniku elektronicznym co najmniej tydzień wcześniej.  
3. Jeżeli uczeń opuścił pracę pisemną 

a. w miejscu oceny nauczyciel odnotowuje informację o nieobecności („nb”) 
b. nauczyciel wyznacza termin jej zaliczenia 

4. Jeżeli uczeń otrzymał z pracy pisemnej ocenę niedostateczną, może ją poprawić w terminie ustalonym z nau-
czycielem. 

5. Uczeń piszący pracę niesamodzielnie otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do jej poprawy. 
6. Prace pisemne oceniane są według skali procentowej. 

Aktywność 

1. Ocena bardzo dobrą za aktywność wystawiana jest po zsumowaniu czterech plusów. 
2. Plusy można uzyskać np. za: 

a. pracę na lekcji 
b. krótkie wypowiedzi 
c. zadanie domowe 

3. Ocena niedostateczna za aktywność wystawiana jest po zsumowaniu czterech minusów.  
4. Minusy można uzyskać np. za: 

a. brak zeszytu 
b. brak książki 
c. brak pracy na lekcji  
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Waga ocen 

1. Oceny mają różną wagę. 
2. Nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną półroczną i roczną w oparciu o: 

a. średnią ważoną ocen cząstkowych 
b. aktywność ucznia na lekcjach  
c. liczbę zaliczonych prac pisemnych 
d. terminy zaliczania prac pisemnych 

3. Ustalając ocenę końcową nauczyciel bierze pod uwagę ocenę za pierwsze półrocze.  

Formy aktywności ucznia i waga ich ocen: 

Forma aktywności Waga 

samodzielna praca dodatkowa z tekstem 6 

udział w konkursach przedmiotowych, Olimpiadzie Języka Łacińskiego 6 

sprawdzian 5 

odpowiedź ustna 4 

kartkówka 3 

pisemna praca na lekcji (indywidualnie) 3 

pisemna praca na lekcji (w parach) 2-3 

dyktando 2 

aktywność 2 

zadanie domowe 1 

referaty, prezentacje  1 

gazetka ścienna 1 

 

Skala ocen z prac pisemnych 

Punkty procentowe Wartość Ocena 

>100 6  celujący 

94-100 5  bardzo dobry 
90-93 4,75 - bardzo dobry 

87-89 4,5 +dobry 
79-86 4  dobry 
76-78 3,75 - dobry 

72-75 3,5 +dostateczny 
64-71 5 dostateczny 

60-63 2,75 - dostateczny 

57-59 2,5 + dopuszczający 
50-56 2 dopuszczający 

0-49 1 niedostateczny 

Ogólne kryteria oceny 

1. poprawna wymowa i akcentowanie czytanego tekstu 
2. poprawność tłumaczenia tekstu na język polski 
3. znajomość słownictwa 
4. rozpoznawanie zapożyczeń z języka łacińskiego w języku polskim i językach obcych 
5. znajomość form gramatycznych i składni w zakresie przerobionego materiału 
6. umiejętność analizy zdania (rozpoznawanie form i struktur gramatycznych) 
7. umiejętność posługiwania się słownikiem i innymi zalecanymi środkami dydaktycznymi 
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Szczegółowe kryteria oceny 

1. Na ocenę dopuszczającą (wymagania konieczne) uczeń powinien: 
a. poprawnie wymawiać i akcentować tekst łaciński; 
b. poprawnie zapisywać tekst łaciński 
c. rozpoznawać podmiot i orzeczenie w zdaniach przerobionego na lekcji tekstu  
d. korzystać ze środków dydaktycznych w stopniu podstawowym (np. odszukać w podręczniku po-

trzebne informacje, znajdować słowa w słowniku łacińsko-polskim) 
e. samodzielnie wykonywać proste zadania 
f. znać niektóre słowa, skróty, zwroty, sentencje 
g. wiedzieć, w których dziedzinach nauki pomocna jest znajomość łaciny 

 
2. Na  ocenę  dostateczną (wymagania podstawowe) uczeń powinien: 

a. spełniać wymagania na ocenę dopuszczającą 
b. rozpoznawać i tworzyć formy morfologiczne (często poprawnie) 
c. dość sprawnie korzystać ze środków dydaktycznych programu (podręcznik, słownik, słownik wyra-

zów obcych) 
d. samodzielnie wykonywać zadania o niewielkim poziomie trudności 
e. znać podstawowe słownictwo, skróty, zwroty, sentencje 
f. dostrzegać wpływ języka łacińskiego na współczesne języki 
g. znać podstawowe pojęcia związane z cywilizacją antyczną (np. politeizm, kalokagathia, Arkadia, koń 

trojański) 
 

3. Na ocenę dobrą (wymagania rozszerzające) uczeń powinien: 
a. spełniać wymagania na ocenę dostateczną 
b. opanować słownictwo i większość struktur gramatycznych 
c. sprawnie korzystać ze środków dydaktycznych  
d. biegle wykonywać zadania o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie podejmować się zadań 

trudniejszych i przekrojowych 
e. znać pojęcia związane z cywilizacją antyczną 
f. logicznie myśleć 
g. wykazywać zainteresowanie przedmiotem i aktywnie uczestniczyć w lekcjach 

 
4. Na ocenę bardzo  dobrą (wymagania dopełniające) uczeń powinien: 

a. spełniać wymagania na ocenę dobrą 
b. mieć oceny z wszystkich zadań 
c. opanować słownictwo, skróty, zwroty, sentencje i struktury gramatyczne 
d. bezbłędnie wykonywać proste zadania, samodzielnie radzić sobie z trudnymi, problemowymi (wy-

kazywać się umiejętnością samodzielnego przekładu nowego tekstu łacińskiego na język polski) 
e. formułować wypowiedź ustną zgodnie z zasadami poprawności językowej 
f. rozumieć korelację łaciny z różnymi dziedzinami 
g. dostrzegać związki kulturowe między antykiem i nowożytnością  
h. uczestniczyć z powodzeniem w konkursach 
i. chętnie podejmować pracę w grupie, pomagać w nauce innym uczniom  

 
5. Na ocenę celującą (wymagania wykraczające) uczeń powinien:  

a. spełniać wymagania na ocenę bardzo dobrą 
b. mieć bardzo dobre oceny z wszystkich zadań 
c. samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania, wykraczając poza program szkolny, np. 

i. dokonać przekładu tekstu z łaciny na język polski (tekst długości około 360 słów w ciągu 
jednego półrocza) 

ii. odnosić sukcesy w konkursach przedmiotowych i Olimpiadzie Języka Łacińskiego 
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Aneks 

1. Nauczyciel może realizować nauczanie zdalne, wykorzystując internetowe narzędzia, m. in.: 
a. platformę Microsoft Office 365 
b. e-dziennik  
c. formularze Google 
d. Testportal.pl 
e. Epodreczniki.pl 

2. W sytuacji nauczania zdalnego nauczyciel będzie oceniał wiedzę i umiejętności ucznia  w formie: 
a. odpowiedzi ustnej online 
b. testów online 
c. pracy w grupie w czasie lekcji 
d. ćwiczeń indywidualnych w czasie lekcji 
e. pracy indywidualnej w domu 

3. Waga ocen w czasie nauczania zdalnego nie zmienia się. 


