
 

Zasady oceniania 

Celem niniejszego dokumentu jest zapoznanie Rodziców i Uczniów z ocenianiem 

w Middle Years Programme. Zasady oceny w  MYP zostały opracowane zgodnie 

z publikacjami IBO. 

1. Filozofia i zasady oceny. 

2. Cele oceniania. 

3. Ocenianie w praktyce. 

4. Oceniania kształtujące (formative). 

5. Ocenianie  podsumowujące (summative). 

6. Kryterium  „P”. 

7. Formy oceny. 

8. Ocenianie klasyfikacyjne w MYP. 

 

1. Filozofia i zasady oceny. 

 

Non scholae, sed vitae discimus 

Podstawowym aspektem oceny jest dostarczenie informacji zwrotnych dla rodziców, 

nauczycieli i uczniów na temat umiejętności, osiągnięć i postępów uczniów, a następnie 

ustalenie  kierunku dalszej pracy. Ocenianie  jest  traktowane jako nieocenione źródło 

informacji niezbędnych w procesie modyfikacji i doskonalenia procesu  nauczania i uczenia 

się. 

Wszystkie aspekty uczenia się muszą być monitorowane i oceniane, aby zapewnić 

uczniom, nauczycielom i rodzicom  informacje o postępach w zakresie osiągania  celu 

programu MYP. 

 

Nasza szkoła  pragnie tworzyć   zindywidualizowane  środowisko uczenia się, 

w którym program nauczania odzwierciedla potrzeby każdego ucznia. Ocenianie  musi 

być dostosowane do potrzeb  i możliwości ucznia. 



2. Cele oceniania. 

 

Nasz system oceniania ma na celu dostarczenie uczniom, nauczycielom i innym stronom 

przemyślanej informacji zwrotnej dotyczącej wszystkich aspektów nauki w MYP. 

Wymaga to  regularnego i konstruktywnego  oceniania przyczyniającego się pozytywnie 

do procesu nauczania. 

 

Ocena w  MYP promuje: 

• doskonalenie się, 

• radość z uczenia się, 

• samoocenę i wzajemną ocenę  przy aktywnym wsparciu wszystkich nauczycieli, 

• wzajemne porozumienie między uczniem a nauczycielem w zakresie  celów, tempa uczenia 

się i zdobywania wiedzy, a także umiejętności krytycznych, 

• umiejętności wyrażania się, współpracy i pomocy  innym, 

• oczekiwanie  postaw etycznych i refleksyjnych. 

 

3. Praktyczne aspekty oceniania. 

Nauczyciele przedstawiają jasne zasady  oceniania na wszystkich etapach MYP. 

Dla nauczycieli i uczniów ważne jest zrozumienie, że ocena jest zindywidualizowana, 

dostosowana do  procesu uczenia się i standardów programowych. 

 

• Kryteria oceniania  zostaną przekazane uczniom na  każdym przedmiocie  na początku  roku 

szkolnego. To zachęci ich do refleksji i samooceny, poznają swoje mocne i słabe strony.   

• Oceny służą  do sprawdzania  wiedzy i umiejętności. 

• Ocenianie  zostanie przeprowadzone  zgodnie z zasadami uczciwości akademickiej 

(Assesment Policy). 

• W MYP obowiązują  oceny kształtujące (formative assessments) i podsumowujące 

(summative assessments).  Są  one wykorzystywane w codziennej praktyce, aby dać 

informację zwrotną na temat postępów w nauce.  

 

 



4. Ocena  kształtująca (formative assessment). 

Ocenianie kształtujące  ma miejsce w trakcie realizacji materiału w obrębie jednego działu. 
Ocena kształtująca  ma wagę 0 i  może być wpisana przez nauczyciela do dziennika w postaci 

np. punktów procentowych, punktów, plusów  itd.  
 

Ocenianie formatywne nie ma wpływu na ocenę semestralną i końcoworoczną, co daje 

uczniom możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności bez ponoszenia konsekwencji w 

przypadku porażki, stąd waga 0. 

Ocenianie kształtujące   pomaga w procesie nauczania, dostarcza informacji potrzebnych 

do zaplanowania kolejnych etapów nauczania, dając regularne i częste informacje zwrotne 

w trakcie procesu uczenia się, wzmacnia  motywację  i entuzjazm do nauki, pozwala 

na refleksję i samoocenę oraz daje możliwość osiągnięcia sukcesu. 

Dzięki ocenie kształtującej  uczniowie i  nauczyciele mogą  zastanowić się nad skutecznością 

uczenia się i wspólnie modyfikować proces nauczania. 

Uczniowie i nauczyciele muszą budować relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu, gdyż tylko 

wtedy ocenianie kształtujące może być skuteczne. 

 
 
 

5. Ocena podsumowująca  (summative assessment).  

Ocenianie podsumowujące ma najczęściej miejsce pod koniec działu/ modułu (unit).                                 

Jego celem jest jasna informacja o stopniu opanowania przez uczniów założonych 

na początku działu umiejętności i wiadomości. Uczniowie mają możliwość 

zademonstrowania  swoich osiągnięć, a nauczyciele i rodzice  mogą ocenić skuteczność 

procesu uczenia się i nauczania. 

 

 

● Ocena podsumowująca  w MYP ma charakter kryterialny.  
● Ocenianiu podlegają cztery obszary nauczania, jakie uczeń powinien opanować                           

w ramach zajęć z poszczególnych grup przedmiotowych. 
● Każdy obszar  jest  oceniony według skali punktowej 0-8.  
● Każdy obszar powinien podlegać ocenie przynajmniej raz w semestrze. 
● Szczegółowe kryteria wymagań są inne dla każdego roku MYP, a uczniowie są o nich 

powiadamiani przed dokonaniem każdego pomiaru osiągnięć ucznia. 
● Nauczyciele informują  z  wyprzedzeniem o formach oceny podsumowującej. 
● Wymaga  się od uczniów pracy zgodnej z zasadami uczciwości  akademickiej. 
● Oceny są wystawiane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i zasadami 

MYP.  
● Oceny mają wagę 1. 



 

Kryteria dotyczą następujących obszarów umiejętności: 

a) język polski 
A – analiza i interpretacja 
B – kompozycja 

C – tworzenie wypowiedzi 
D – język i styl 

b) języki obce (język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański) 
A – rozumienie tekstów mówionych i wizualnych 
B – rozumienie tekstów pisanych i wizualnych 

C – komunikacja w nawiązaniu do tekstów mówionych, pisanych i/lub wizualnych (pisanie 

i/lub mówienie) 

D – używanie języka ustnie i/lub pisemnie (pisanie i/lub mówienie) 

c) nauki przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka) 
A – stosowanie wiedzy naukowej 
B – projektowanie doświadczeń 
C – przetwarzanie danych pomiarowych i wnioskowanie 

D – tworzenie wypowiedzi na tematy naukowe 

d) matematyka 
A – wiedza i rozumienie pojęć 
B – tworzenie i użycie strategii 

C – komunikacja 
D – zastosowanie matematyki w życiu codziennym 

e) nauki społeczne (historia, geografia, wiedza o społeczeństwie) 
A – wiedza i rozumienie 

B – badanie 
C – komunikacja 
D – myślenie krytyczne 

f) nauki techniczne (informatyka, technika) 
A – dociekanie i analiza 

B – rozwijanie pomysłów 
C – kreatywność rozwiązań 
D – ewaluacja oceny 

g) sztuka (plastyka, muzyka, teatr, wiedza o kulturze) 
A – wiedza i rozumienie 

B – rozwijanie umiejętności 

C – myślenie kreatywne 
D – reagowanie, odpowiadanie 

h) wychowanie fizyczne 
A – wiadomości związane ze sportem, kulturą fizyczną 
B – planowanie oraz realizacja zadań ruchowych związanych z gimnastyką, tańcem 

oraz fitnessem 
C – umiejętność wykonania techniczno-taktycznych elementów 
D – umiejętności ruchowe w grach, we fragmentach gier. 

 
 
 
 

 



6. Kryterium „P”. 

Ze  względu na konieczność realizowania  w klasach MYP polskiej podstawy programowej 

i przestrzegania przepisów polskiego prawa oświatowego, uczniowie muszą  przystąpić  

do polskiego egzaminu gimnazjalnego. 

Aby przygotować uczniów do tego egzaminu i wykształcić wymagane umiejętności 

i wiadomości, wprowadza się pomocniczą ocenę tzw.  kryterium „P”. 

Ocenie „P” podlegają te formy sprawdzania wiadomości, które nie mieszczą się w kryteriach 

MYP, a są ważne dla opanowania polskiej podstawy programowej i przygotowania do 

państwowego egzaminu gimnazjalnego. Mogą to być np. testy diagnostyczne, próbne 

egzaminy gimnazjalne, sprawdziany powtórkowe do egzaminu gimnazjalnego. Ocenie „P” 

podlegają też osiągnięcia w konkursach oraz inne wskazane przez nauczyciela  formy 

sprawdzania wiadomości i umiejętności. O charakterze tej oceny nauczyciel informuje 

uczniów z wyprzedzeniem. 

 

Kryterium „P” ma wagę 1. 

 

7. Formy oceny. 

 

W MYP ocenie podlegają: 

● projekty indywidualne, 

● projekty opracowane w grupie, 

● dzienniki projektu, 

● raporty, 

● prezentacje ustne, 

● obserwacje umiejętności, 

● zadania,  

● zadania domowe, 

● eseje, 

● kreatywne pisanie, 

● testy, 

● wywiady, 

● filmy, 

● badania, 

● karty pracy, 

● sprawozdania z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, 

● sprawdziany praktyczne, 

● gotowy produkt  itd. 

 



 

 

8. Ocenianie klasyfikacyjne w MYP. 

● Nauczyciel wystawia ocenę roczną w skali 0-8 za  każde kryterium  (A, B, C, D, P). 

Nie jest to średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych, tylko nota, która uwzględnia  

wyniki i postęp ucznia. 

● Następnie sumuje oceny kryterialne i przelicza je na ocenę klasyfikacyjną według 

tabeli: 

 

Ocena klasyfikacyjna Suma z kryteriów A,B,C,D,P 

1 niedostateczny 0 -11 

2 dopuszczający 12 - 19 

3 dostateczny 20 - 27 

4 dobry 28 - 33 

5 bardzo dobry 34 - 37 

6 celujący 38 - 40 

 

 

9. Reporting MYP grades 

● Every semester students will receive an individualized MYP report containing the 

following information: 

○ semester/year marks for each criteria A, B, C, D, 

○ description of the basis for each mark,  

○ IB grade on the 1-7 scale common to all IB programs (A+B+C+D), 

○ final classification grade on the Polish scale of 1-6 (A+B+C+D+P). 

● The table below presents the grade boundries for giving the IB grade, based on the 

table in the Reporting student achievement section in MYP: From Principles Into 

Practice. 

 

Grade 
Boundary 
guidelines 

1-5 1 

6-9 2 

10-14 3 

15-18 4 

19-23 5 

24-27 6 

28-32 7 

 


