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I. Uczeń podlega klasyfikacji dwa razy w roku: 

 a. I semestr – klasyfikacja śródroczna 

 b. II semestr – klasyfikacja końcoworoczna. 

 Ocena końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen za semestr I i II)  

II. Pomiar osiągnięć ucznia, odbywa się za pomocą następujących narzędzi:  

1. Testy pisemne: przewidziane na całą jednostkę lekcyjną i zapowiadane z 2-tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 a. zawierają różne formy zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia (pytania otwarte, 

pytania zamknięte, analiza fragmentów wybranych aktów prawnych w zakresie mediacji, schematy 

do uzupełnienia, etc…), 

 b. uczniowie zobowiązani są do uczestniczenia w teście.  

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest do nadrobienia zaległości-

przystąpienie do testu w ciągu 2 tygodni od pierwszej daty testu,  

c. nieuzasadniona nieobecność i brak oceny z testu pozbawia ucznia możliwości uzyskania wyższej 

oceny semestralnej,  

d. zapowiedziane testy są wpisywane do e - dziennika lekcyjnego. 

 2. Kartkówki: obejmujące treści z trzech ostatnich lekcji: 

 a. maksymalnie 20-to minutowe  

b. obowiązkowe i niezapowiadane  

3. Odpowiedzi ustne: 



 a. uczeń może być zapytany na każdej lekcji z trzech ostatnich zajęć,  

b. podczas odpowiedzi ocenie podlega zawartość merytoryczna, argumentacja, wyrażanie sądów, 

uzasadnianie. 

4. Aktywność ucznia na lekcji: jest ważnym elementem przy wystawieniu oceny semestralnej i 

końcoworocznej: 

a. podczas aktywnej pracy na lekcji uczeń otrzymuje plusy. Otrzymane 3 plusy, nauczyciel wpisuje 

jako ocenę bdb (5) 

b. podczas braku aktywnej pracy na lekcji uczeń może otrzymać  minus. Otrzymane 3 minusy, 

nauczyciel wpisuje jako ocenę ndst (1) 

III. Procentowa skala ocen (% ilości punktów) dotycząca sprawdzianów:  

0% – 29% Niedostateczny (1)  

30% – 49% Dopuszczający (2)  

50% – 69% Dostateczny (3)  

69% – 89% Dobry (4)  

90% – 95% Bardzo dobry (5)  

Powyżej 95% Celujący (6) 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MEDIACJE 

I. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a. pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać prostych zadań, odpowiedzieć na zadane 

pytania,  

b. nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań niezbędnych do dalszego kształcenia,  

c. nie jest systematyczny, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.  

II. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

a. przy pomocy nauczyciela jest wstanie wykonać proste polecenia i zadania,  

b. poprawnie z pomocą nauczyciela potrafi rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, 

zjawiska, procesy, dokumenty, etc…,  

c. współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań,  



d. posiada minimum wiedzy,  

e. wykazuje chęć do współpracy. 

III. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 a. rozumie polecenia, instrukcje, omawiane zagadnienia,  

b. potrafi zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je 

prezentować,  

c. rozumie omawiane zagadnienia,  

d. samodzielnie i poprawnie wykonuje proste zadania,  

e. umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,  

f. aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych.  

IV. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a. rozumie polecenia i instrukcje,  

b. w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie, 

 c. chętnie pracuje w grupie, 

 d. jest aktywny na zajęciach,  

e. umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje w praktyce, 

 f. potrafi uogólniać i formułować wnioski, 

 g. zajmować stanowisko w kwestiach spornych i bronić swoich poglądów,  

h. wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką.  

V. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a. ma bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających,  

b. wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz dodatkową literaturą dotyczącą omawianych treści, 

c. umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować,  

d. bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

e. potrafi posługiwać się wcześniej wprowadzonymi pojęciami, terminami w określonych sytuacjach, 

f. uzasadnia własne poglądy i stanowiska,  



g. dostrzega związki przyczynowo - skutkowe,  

h. potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów.  

VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 a. wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i 

specjalistyczną zgodną z omawianą tematyką zajęć,  

b. uczestniczy w projektach, konkursach, olimpiadach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać 

wyróżniające wyniki,  

c. posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program,  

d. wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy,  

e. jest zainteresowany tym co dzieje się w Polsce, Europie i na świecie,  

f. umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się bardzo poprawnym językiem. 


