
Przedmiotowy system oceniania 

Język łaciński i kultura antyczna 

kl. II gimnazjum 
1. Przedmiotowy system oceniania na zajęciach z języka łacińskiego i kultury antycznej 

jest zgodny ze Statutem Szkoły. 

2. Obowiązuje prowadzenie notatek – uczeń nie posiada podręcznika, zatem notatki i 

materiały otrzymane od nauczyciela są kluczowe. 

3.   Ocenie podlegają: 

- prace kontrolne 

- sprawdziany (dotyczą trzech ostatnich tematów lekcyjnych) 

- odpowiedzi ustne (dotyczą trzech ostatnich tematów lekcyjnych) 

- zadania domowe 

- aktywność na lekcji 

- referaty pisemne i ustne 

4.   Treści nauczania: 

- historia j. łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej i jej wpływ na kulturę 

europejską 

- podstawowe informacje o języku (zasady czytania) oraz sentencje, 

powiedzenia, przysłowia i słownictwo tematyczne 

- wybrane zagadnienia z życia codziennego, literatury i historii Greków i 

Rzymian 

- łacina współcześnie (pozostałości łaciny w języku polskim i innych 

współczesnych językach, skróty łacińskie używane dziś, modlitwy i pieśni 

łacińskie). 

 

Poziom wymagań / 

ocena 

Wymagania programowe 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

- znajomość podstawowych pojęć związanych z kulturą 

antyczną (np. politeizm, muzy, teatr, itp.) 

- znajomość zasad poprawnego czytania wyrazów łacińskich 

- zapamiętanie alfabetu łacińskiego 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna) 

- znajomość najważniejszych mitów greckich i rzymskich 

- znajomość liczebników głównych i porządkowych 1-10 i 

nazw miesięcy 

- zapamiętanie najważniejszych elementów życia codziennego, 

historii i literatury antycznej poznanych na lekcjach 

- umiejętność czytania tekstu z odpowiednią wymową 

- opanowanie podstawowego słownictwa i sentencji 

Wymagania 

rozszerzające (ocena 

dobra) 

- znajomość mitów i faktów poznanych na lekcjach 

- umiejętność czytania tekstu łacińskiego z odpowiednią 

wymową i akcentem 

- umiejętność samodzielnego zreferowania prostego tematu 

przedstawionego na lekcji 

- znajomość słownictwa i sentencji 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

- umiejętność swobodnego zreferowania dowolnego tematu 

przedstawionego na lekcji z wykorzystaniem odniesień do 

innych zagadnień omawianych na lekcjach 

- znajomość najważniejszych autorów z literatury i historii 

antycznej 

- umiejętność odnajdywania związku kulturowego między 



antykiem i nowożytnością 

Wymagania 

wykraczające (ocena 

celująca) 

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

- w pracach kontrolnych, sprawdzianach i odpowiedziach 

ustnych uzyskuje najwyższą liczbę punktów, które wynoszą 

100% i ponad 100% 

- dokonuje samodzielnych opracowań w różnej formie 

- bierze udział w konkursach mitologicznych i odnosi w nich 

sukcesy 

 

Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie spełnił wymagań koniecznych. 

5.   Tryb uzyskiwania oceny rocznej wyższej niż przewidywana: zgodnie ze Statutem Szkoły. 
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