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Jak duży (pozytywny) wpływ na osiągnięcia uczniów mają następujące czynniki? 

Czynnik Wysoki Średni mały 

Motywacja uczniów    

Powtarzanie klasy    

Zapewnienie oceny kształtującej    

Informacja zwrotna    

Pozytywne relacje nauczyciel – uczeń    

Zajęcia pozalekcyjne     

Uczenie się w małych grupach    

Praca domowa    

Cele stanowiące wyzwanie    

Liczebność klasy    

Indywidualizacja nauczania    

Szkoły społeczne    

Zaangażowanie rodziców    

Doskonalenie nauczycieli    

Wpływ rówieśników    

Wiedza merytoryczna nauczycieli    

Samoocena    

Podział uczniów na grupy wg zdolności    
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NaCoBeZu 
 

 
Nacobezu to dość swobodnie utworzony skrót od 
sformułowania „na co będę zwracać uwagę”. Wzorowany 
jest na angielskim odpowiedniku wilf pochodzącym od słów 
„what I’m looking for”. 

 
Cele lekcji a nacobezu  

Cel to kierunek, w jakim zmierzymy, zaś nacobezu to droga. 
Ta droga może być różna. Gdy cel brzmi: „Poznasz 
kompozycję utworu X", można go osiągnąć na różne sposoby. 
Zależnie od tego, co chcemy akcentować, wybieramy co 
umieścić w nacobezu. 
Nacobezu to dokładne wytyczne dla ucznia, wskazówki, 

czego uczeń musi się nauczyć. Przy podanym wyżej celu, możemy wymienić: 
znajomość cech gatunkowych noweli, wskazanie wydarzenia, które stanowi punkt 
kulminacyjny w "Latarniku" Sienkiewicza, zredagowanie planu wydarzeń 
przedstawionych w utworze, znajomość definicji pojęcia "retrospekcja". 
Dla rozdzielania celów i nacobezu najważniejsze jest, by przy ich formułowaniu 
zadawać sobie właściwe pytania: 
Pytanie o cele:  

 po co chcę tego uczyć?,  

 po co mamy się tego uczyć? 
Pytania o nacobezu:  

 co będę chciała sprawdzać?,  

 o co spytam na sprawdzianie? 
Pytania te pokazują, że cele i nacobezu nie są tożsame, bo funkcja, którą ma pełnić 
podawanie celu jest zupełnie inna niż ta, której służy nacobezu. 
 

Cel jest po to, by rozumieć, po co się czegoś uczę jako uczeń i po co tego uczę jako 
nauczyciel. 
Nacobezu ma uzmysłowić, czego dokładnie uczeń ma się nauczyć, co ma umieć, czego 
nauczyciel będzie od uczniów wymagał. 
Nacobezu to nasz sposób na określenie, czy cel (lekcji lub kilku lekcji) został 
osiągnięty! 
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Kiedy (jak często) stosować nacobezu? 
 

„Nacobezu jest elementem oceniania, który ma ułatwić sprawdzenie, czy cel został 
osiągnięty. Skoro tak, to powinno ono towarzyszyć każdemu celowi, czyli występować 
tam, gdzie uważamy, że warto podać cele.” (Danuta Sterna) 
 

Nacobezu do sprawdzianu jest absolutnie konieczne, ale powinno powstawać 
stopniowo, jako wymagania do kolejnych lekcji czy umiejętności, które ćwiczymy. 
Nacobezu do lekcji ułatwia późniejsze skonstruowanie go do sprawdzianu. 
 
Ocenianie tylko tego, co było zapowiedziane w nacobezu! 
Poprzez nacobezu zawarł z uczniami umowę, z której wynika, że będzie zwracał 
uwagę tylko na to, co zapowiedział. Jeżeli zauważa błąd popełniony w pracy ucznia, 
który nie był ujęty w nacobezu poprawia go ale nie ocenia! 
Jeśli natomiast uczeń zrobi/napisze coś więcej niż było podane w nacobezu, to należy 
go docenić, pochwalić za to w informacji zwrotnej. 
 

Warto na samym początku roku szkolnego umówić się z uczniami, według jakich 
nadrzędnych zasad będziemy oceniać ich pracę. Warto ustalić z nimi precyzyjne 
zasady oceny poszczególnych aktywności. Przed konkretnym zadaniem trzeba 
przypomnieć zasady nadrzędne i podać szczegółowe nacobezu (dotyczące zakresu 
sprawdzanej wiedzy i umiejętności) 

 
Wielkość i treść nacobezu. 

Obszerność nacobezu zależy od tego, do czego jest to nacobezu formułowane. 
Co innego, jeśli nacobezu jest do lekcji, a co innego, jeśli do klasówki. 
Liczba celów lekcji i liczba nacobezu nie może być za duża. 
Przy formułowaniu nacobezu powinna nam przyświecać zasada „less is more”. 
Zawsze zastanówmy się 

 co nasi uczniowie naprawdę muszą wiedzieć po lekcji? 

 czy może są zagadnienia, które utrwalą się przy innym temacie? 

 z czego zrobię klasówkę w przyszłości? 

„Dobrze jest pamiętać przy układaniu nacobezu, że jeśli nie będzie ono za wielkie, 
to uczniowie będą się w stanie nauczyć wszystkiego, czego oczekujemy i będą 
mogli osiągnąć sukces. A to spowoduje, że będą chcieli dalej się uczyć. 
Warto więc zaryzykować małe nacobezu!” (Danuta Sterna) 

 Nacobezu musi być zrozumiałe dla uczniów! 
„Formułując nacobezu pomyślmy o najsłabszym uczniu w klasie, czy zrozumie on tak 
sformułowane nacobezu? Dobrym pomysłem jest konstruowanie nacobezu wraz z 
uczniami, wtedy problem niezrozumiałości znika.” (Danuta Sterna) 
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Dostosowanie nacobezu do poziomu uczniów 
Nauczyciel formułuje nacobezu dla wszystkich uczniów w klasie. Czy jednak powinien 
mieć te same wymagania i oczekiwania wobec każdego ucznia? 
Jeśli powinien indywidualizować nauczanie, to może również powinien różnicować 
nacobezu? Czy jest to wykonalne w klasie, w której mamy zarówno uczniów bardzo 
zdolnych, jak i z dysfunkcjami? 
Nacobezu określa umiejętności i wiedzę, które chcielibyśmy, aby opanowali 
wszyscy uczniowie.  

„W informacji zwrotnej udzielanej uczniowi oceniamy, czy udało mu się ten cel 
osiągnąć, a także mamy możliwość dodatkowej motywacji ucznia poprzez wskazanie 
mu możliwości dalszego rozwoju. Informacja zwrotna pozwala na docenienie wkładu 
pracy uczniów, którym opanowanie wszystkich kryteriów przyszło trudniej i którzy 
musieli poświęcić temu więcej czasu.” (Danuta Sterna) 

Można z wybitnie uzdolnionymi uczniami podpisać kontrakt na „szóstkę” i wówczas 
dodawać nacobezu, na zasadzie indywidualnego toku nauczania. 
Przygotowywania się nauczyciela do lekcji i wymyślenie oraz zapisanie nacobezu 
pochłania nauczycielowi czas, ale to bardzo przydaje się  na lekcji powtórzeniowej, 
ponieważ  mamy już gotowy materiał do sprawdzianu. 
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Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące 
Ocena opisowa a informacja zwrotna 
 

Ocenianie kształtujące a ocena sumująca. 
 

Ocena kształtująca, to taka ocena, która pomaga uczniowi uczyć się, wskazuje, co już 
zostało osiągnięte, a co i jak należy poprawić. W ocenianiu kształtującym uczeń 
otrzymuje mniej ocen-stopni, a częściej informację zwrotną od nauczyciela, czy 
kolegi. 
 
Natomiast ocena sumująca, to ocena określająca efekt: poziom wiedzy ucznia z 
danego tematu na końcu procesu uczenia się. Wiadomo, że ocena sumująca ma 
znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do 
stopnia. Podczas gdy ocenianie sumujące ma na celu podsumowanie wiedzy 
uzyskanej przez ucznia po zakończeniu procesu uczenia się, ocenianie kształtujące ma 
towarzyszyć procesowi uczenia się i go wspomagać.  
 
Przykłady wyróżnionych przez uczniów, nauczycieli i rodziców „wad oceniania 
tradycyjnego” :  

 ocenianie niemal wyłącznie osiągnięć poznawczych (intelektualnych), 
 dominacja encyklopedyzmu, 
 koncentrowanie na błędach, brakach i potknięciach, 
 słabo informuje o jakości osiągnięć, 
 nie wskazuje postępów ucznia, 
 arbitralne, wyłącznie nauczycielskie (bierny uczeń), 
 przerost znaczenia stopni („uczenie się dla stopni”), 
 identyfikowane z karą lub nagrodą, 
 słabo ukierunkowujące uczenie się, 
 wątpliwie motywujące do uczenia się, 
 silnie obciążone lękiem, 
 pośpieszne i powierzchowne, 
 słabo analizowane i praktycznie niezmienianie od lat. 

 
 
 
 
 
 

Ocenianie kształtujące nie oznacza likwidacji oceny 

podsumowującej. Możliwe są trzy warianty ocenienia jednej pracy lub 
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wypowiedzi: 

1. tylko ocena kształtująca (wyrażona informacją zwrotną)  

2. tylko ocena sumująca ( podana stopniem) 

3. obie oceny  

 
Ocena podsumowująca może być także wykorzystana w kształtujący sposób. W 
pewnym zakresie, różnica pomiędzy oceną podsumowującą i oceną kształtującą 
zależy od sposobu jej wykorzystania. Przygotowany przez nauczyciela sprawdzian na 
koniec jakiegoś działu nauczania może służyć do rozliczenia uczniów z wykonania 
pracy i jednocześnie dostarczyć nauczycielowi i uczniom informacji o tym, czego 
uczniowie mają się jeszcze nauczyć. Nie ma żadnej przeszkody, aby wyniki 
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (ocenianie podsumowujące) były 
analizowane i używane dla uzupełnienia oceny kształtującej. 

Podstawą oceny kształtującej jest informacja zwrotna uwzględniająca to, co uczeń 
zrobił dobrze, jak też to, co powinien zrobić inaczej. Zawiera ona również wskazówki – 
w jaki sposób uczeń ma poprawić pracę i jak się dalej może rozwijać. We 
współczesnej pedagogice ceni się kształtowanie procesu nauczania, a nie tylko 
osiągnięty efekt. Ocenę sumującą stosujemy w ocenianiu kształtującym również, 
jednak nie tak często i intensywnie. 

 
Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące stosuje również ocenianie sumujące! 

 
Ocena opisowa a informacja zwrotna 

 
Ocena opisowa jest przeważnie oceną sumującą, gdyż występuje jako opinia o 
umiejętnościach i wiedzy ucznia, po zrealizowaniu pewnej partii materiału, działu lub 
na koniec semestru czy roku szkolnego.  
Jeśli informacja zwrotna występuje na zakończenie, jako podsumowanie, to nie może 
ona jednocześnie zawierać wskazówek – jak poprawić to, co już zakończyliśmy. 
Czasami możemy liczyć na to, że uczeń podejdzie refleksyjnie do naszej oceny 
opisowej i nasze nauczycielskie wskazówki zacznie realizować przy następnym dziele 
lub w następnym semestrze. Jednak nie można na to liczyć. Będziemy się starać 
towarzyszyć uczniowi informacją zwrotną w trakcie jego procesu uczenia się.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja zwrotna (IŻ) przeważnie nie jest jednorazowa, ma dalszy ciąg. Uczeń 

otrzymuje od nauczyciela komentarz, zawierający cztery 
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elementy i poprawia swoją pracę według  wskazówek nauczyciela. 
Cztery elementy IZ: 

1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia [++] 
2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony 

ucznia [-] 
3. wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę [D] 
4. wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej [f] 

 
Trzeba uwzględnić również taką poprawę, która nie przebiega dokładnie według 
naszych wskazówek, ale jest wykonana według indywidualnego pomysłu ucznia. Po 
poprawieniu uczeń oddaje nam swoją pracę do powtórnego sprawdzenia. 
Sprawdzamy pracę powtórnie (czasami tylko poprawione fragmenty) i po raz drugi 
dajemy uczniowi informacje zwrotną. Taki dialog dotyczący jednej pracy ucznia może 
odbyć się kilkakrotnie, aż do momentu gdy nauczyciel i uczeń będą zadowoleni z 
efektów wspólnej pracy. Dobrze jest, gdy nasi uczniowie przyzwyczają się do dialogu z 
nami dotyczącego ich pracy i taka „wymiana listów” stanie się normą.  
 
Czy łączyć stopień i komentarz do pracy ucznia jednocześnie?  
Z badań zawartych w książce „Jak oceniać, aby uczyć” (pod redakcją Paula Blacka, 
Tłumaczenie: Joanna Dutkiewicz, Wyd. CEO, 2006r) wynika, że nie jest korzystne 
łączenie informacji zwrotnej ze stopniami. Jeśli uczniowie otrzymują stopień, to nie 
zwracają uwagi na komentarz nauczyciela. Zamiast analizować uwagi nauczyciela, 
uczeń porównuje własny stopień ze stopniami otrzymanymi przez innych uczniów i 
wówczas komentarz-recenzja oraz wskazówki nauczyciela przestają być ważne. Liczy 
się tylko to, na jaki stopień ocenił mnie nauczyciel i jak wypadłem na tle innych.  
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Dziesięć zasad oceniania kształtującego 

 
Ocenianie kształtujące:  

 jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem, 

 uwzględnia to, w jaki sposób uczniowie się uczą, 

 jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego - od planowania po 
końcową ocenę osiągnięć, 

 jest zgodne z najlepszymi zasadami dydaktyki, 

 buduje indywidualne relacje nauczyciel - uczeń, 

 wpływa na motywację ucznia, 

 wymaga - już na etapie planowania - precyzyjnego określenia kryteriów sukcesu 
(nacobezu),  

 daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoją pracę i w jaki 
sposób mogą się rozwijać, 

 uczy oceny koleżeńskiej i samooceny, 

 jest właściwe na każdym etapie kształcenia i w stosunku do każdego ucznia - 
niezależnie od jego poziomu osiągnięć. 

 

Zasada 1  
Ocenianie kształtujące powinno być powiązane z dobrym planowaniem nauczania 
i uczenia się. 
Nauczyciel planując lekcję, przede wszystkim określa jej cele i kryteria oceniania. Przekazuje 
je uczniom i ściśle się do nich stosuje. Zaplanowany jest również sposób przekazywania 
uczniom informacji zwrotnej na temat ich pracy. Informacja ta zawiera cztery elementy: 

 co uczeń zrobił dobrze, 

 co należy poprawić, 

 jak należy poprawić, 

 wskazówki, jak uczeń ma się daje rozwijać.  
 
Taka informacja pomaga uczniowi uczyć się i pozwala mu być aktywnym i odpowiedzialnym 
uczestnikiem własnego procesu uczenia się.  
 
Zasada 2  
Ocenianie kształtujące koncentruje się na tym, w jaki sposób uczniowie się uczą. 
Nauczyciel uzyskuje od uczniów informację na temat tego, co pomaga im się uczyć i planuje 
lekcje z uwzględnieniem tych informacji. Uczniowie są równie świadomi tego, czego, jak  
i tego, jak się uczą. I nauczyciel i uczniowie koncentrują się na procesie, a nie na samym 
wyniku końcowym. 
 
 

 



 „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”  
Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet III, Działanie 3.5. 

Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-026/13 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
Zasada 3  
Ocenianie kształtujące jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego -  
od planowania po ocenę osiągnięć. 
Informacja zwrotna - przekazywana uczniom przez nauczyciela - jest stałym elementem 
procesu nauczania. Dzięki niej uczniowie mogą na bieżąco poprawiać i doskonalić swoją 
pracę i - w konsekwencji - osiągają lepsze efekty i wyniki nauczania.  
 
Zasada 4  
Ocenianie kształtujące jest zgodne z najlepszymi zasadami dydaktyki. 
Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące planuje, obserwuje proces uczenia się, analizuje  
i interpretuje uzyskane informacje o przebiegu procesu i jego wynikach, przekazuje uczniom 
informację zwrotną dotyczącą ich pracy i osiągnięć. Uczy również uczniów samooceny  
i oceny koleżeńskiej. To niezbędne umiejętności skutecznego nauczania.  
 
Zasada 5  
Ocenianie kształtujące buduje indywidualne relacje nauczyciela z uczniem. 
Nauczyciel zdaje sobie sprawę, jaki wpływ na ucznia, jego wiarę we własne siły i zapał mają 
przekazywane przez niego komentarze, oceny i opinie. Informacje zwrotne kierowane do 
ucznia mają charakter indywidualny, są konstruktywne i dotyczą nie osoby, lecz rezultatów 
jej pracy. Dzięki stosowaniu oceniania kształtującego nauczyciel zawiera z uczniem 
indywidualny kontrakt, który pomaga mu się uczyć. 
 
Zasada 6 
Ocenianie kształtujące motywuje uczniów do nauki. 
Wbrew obiegowym sądom porównywanie osiągnięć poszczególnych uczniów z osiągnięciami 
ich kolegów oraz tworzenie wszelkiego rodzaju rankingów nie motywuje, lecz często 
zniechęca do uczenia się. Ocenianie skupiające się na postępach i osiągnięciach, a nie na 
podkreślaniu niepowodzeń, zachęca uczniów do nauki. Ocenianie chroni autonomię ucznia, 
dostarcza mu konstruktywnej informacji zwrotnej, w efekcie - ułatwia mu kierowanie własną 
nauką. 
 
Zasada 7  
Ocenianie kształtujące wymaga już na etapie planowania precyzyjnego określenia 
kryteriów sukcesu (nacobezu).   
Nauczyciel planuje kryteria sukcesu i przekazuje je uczniom.  Dotyczą one każdej szkolnej 
aktywności. Są podawane do każdej lekcji, sprawdzianu, pracy domowej i pracy podczas 
lekcji. Kryteria sukcesu powinny być podane w języku zrozumiałym dla ucznia tak, aby mogły 
służyć też samoocenie i ocenie koleżeńskiej. Nauczyciel oceniając pracę ucznia, 
konsekwentnie zwraca uwagę tylko na nacobezu, czyli na to, co wcześniej ustalił z uczniami.   
 
Zasada 8  
Uczniowie otrzymują konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoją pracę i w jaki 
sposób mogą się rozwijać, 
Uczniom potrzebne są informacje i wskazówki, by mogli zaplanować następny krok w 
uczeniu się. Nauczyciel wskazuje silne strony ucznia i doradza, jak je rozwijać; wyraźnie  

i konstruktywnie informuje o stronach słabych i o tym, jak można je eliminować; 
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stwarza uczniom możliwość poprawienia własnej pracy. 
 
Zasada 9 
Ocenianie kształtujące powinno rozwijać uczniowską zdolność do samooceny tak,  
by służyło refleksji i samodzielnemu decydowaniu o własnej nauce. 
Samodzielny uczeń potrafi kształtować swój proces uczenia się: zdobywać nowe 
umiejętności i wiedzę oraz zaplanować dalsze etapy nauki. Droga do samodzielności 
prowadzi przez rozwijanie umiejętności samooceny. Nauczyciel zachęca do niej i wyposaża 
ucznia w stosowne umiejętności. 
Zasada 10 
Ocenianie kształtujące jest właściwe na każdym etapie kształcenia i w stosunku  
do każdego ucznia, niezależnie od jego poziomu osiągnięć. 
Ocenianie kształtujące można stosować na wszystkich polach nauczania - począwszy od 
nauczania początkowego aż do nauki na wyższej uczelni. Nauczyciel zauważa i docenia 
osiągnięcia uczniów i umożliwia każdemu z nich osiągnięcia na najwyższym dostępnym dla 
niego poziomie.  
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OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE  realizowane w Szkole Podstawowej w Karolinie 

. Oprac. Anna Krawczuk 

 

 

Ocena koleżeńska.  

To informacja zwrotna otrzymana przez ucznia od kolegi/koleżanki. 
 

Technika „dwie gwiazdy i jedno życzenie” - prostsza forma informacji zwrotnej: 

 Dwie gwiazdy = dwie dobre strony pracy 

 Życzenie = coś, co można by zrobić lepiej lub inaczej 

 
Ocena koleżeńska zmniejsza rywalizację uczniów, co wpływa pozytywnie na proces uczenia się. 

Uczniowie widzą, że ocena koleżeńska służy poprawie ich pracy, jest oceną kształtującą, a nie 

sumującą i, co ważne, nie jest wykorzystywana do porównywania wyników, a do ustalenia 

kolejnych kroków uczenia się. 

Ocena koleżeńska służy doskonaleniu informacji zwrotnej i może przynieść wiele korzyści: 

o Uczniowie stają się bardziej samodzielni, odpowiedzialni za swoją naukę oraz zaangażowani 
w proces uczenia się. 

o Uczniowie lepiej rozumieją, czego się uczą i po co. 
o Wzrasta u uczniów poczucie własnej wartości, pewności siebie i motywacji do nauki. 
o Uczniowie wiedzą, czego jeszcze nie opanowali i czego muszą się jeszcze nauczyć. 
o Nauczyciel może wraz z uczniami planować osiąganie przez uczniów założonych celów. 
o Nauczyciel oszczędza czas poświęcany na poprawianie prac uczniów. 
o Korzyści będą tym większe, im lepiej zaplanujemy i nauczymy uczniów udzielania oceny 

koleżeńskiej. Skuteczność i obiektywność tej formy IZ zależy od zrozumienia przez uczniów 
idei oceny koleżeńskiej, precyzji schematu oceniania oraz stopnia opanowania odpowiedniej 
techniki udzielania informacji zwrotnej. Jednak najważniejszą sprawą jest wytłumaczenie 
uczniom, czemu służy ocena koleżeńska oraz uzyskanie ich zgody na jej stosowanie. 
Uczniowie muszą się przekonać, że ta metoda pomaga im się uczyć. Dobrze jest 
poinformować również rodziców uczniów o tej metodzie i powodach jej stosowania. 

 

Ustalenie NaCoBeZu do oceny koleżeńskiej czyli schematu oceniania 
 

Warto zastanowić się, kiedy możemy zastosować ocenę koleżeńską. Może ona 
dotyczyć np.: polecenia zadanego podczas lekcji, pracy domowej, ćwiczenia utrwalającego, it 

Zarówno autor jak i odbiorca oceny koleżeńskiej powinni skupić się na tym, czy praca 
jest napisana zgodnie z ustalonym nacobezu. Ważne są też wnioski wynikające z tego 
porównania, które maja pomóc w dalszym uczeniu się.  

Aby móc stosować ocenę koleżeńską uczniowie muszą wiedzieć, co podlega ocenie. 
Najlepiej, gdy ustalimy go wspólnie z uczniami i przed wykonaniem zadanej uczniom pracy.  
Korzystnie jest na początek wybierać do pracy proste zadania, aby schemat oceniania był 
krótki i precyzyjny.  

Dobrym pomysłem może okazać się wywieszony w widocznym miejscu w klasie spis 
zasad dotyczących przeprowadzania oceny koleżeńskiej. Dzięki temu uczniowie 
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stopniowo uświadamiają sobie sens takiego oceniania.   
Przykład: 

Uczymy się obiektywnie oceniać, czyli: 

o pamiętamy, że oceniając pracę  kolegi/koleżanki pomagamy jemu/jej w nauce, 

o oceniając pracę, bierzemy pod uwagę tylko to, co zostało ujęte w nacobezu, 

o formułujemy ocenę koleżeńska tak, aby nikogo nie raniła, a dawała rzetelną 

informację pomagającą się uczyć. 

 
Sprawdzoną formą pomocną dla ucznia przy ocenie koleżeńskiej jest  formularza z 

następującymi rubrykami: 

NACOBEZU (poszczególne punkty) 

 

Dobrze i dlaczego? Niedobrze i jak trzeba poprawić? 

Sugestie na przyszłość:  

 

 

Przykładów schematów oceniania jest wiele. Dostosowuje się je do poziomu kształcenia i 

stopnia zaawansowania uczniów w pracy z oceną koleżeńską i samooceną. Poniżej przedstawiamy 

propozycje uczestników poprzednich edycji kursu. 

1. Edukacja wczesnoszkolna: 

1. Nacobezu:  

Uzupełnisz tekst trudnościami ortograficznymi 

Przepiszesz zdania do zeszytu. 

2. Schemat oceniania: 

Czy praca domowa została zrobiona? 

Czy wyrazy zostały poprawnie uzupełnione? 

Czy zdania są przepisane do zeszytu? 

Czy pismo jest staranne? 

 

2. Przyroda, kl. 6: 

1. Nacobezu: 

o Wyszukasz w dostępnych Ci źródłach dowodów na zmiany w krajobrazie. 

o Wymienisz źródła, z jakich korzystałeś. 

o Podasz co najmniej 3 przykłady zmian w wybranych krajobrazach wywołane siłami 

przyrody i co najmniej 3 wywołane działalnością człowieka. 

o Przedstawisz je czytelnie i przejrzyście na schemacie, na którym umieścisz stan pierwotny  

i obecny każdego z wybranych krajobrazów w formie opisów, ilustracji, rysunków, zdjęć 

itp. 
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o Ułożysz i zapiszesz końcową tezę, wniosek wynikający z Twoich rozważań, dotyczący 

zasięgu i skutków opisanych zmian. 

o Postarasz się, aby Twoja praca była estetyczna. 

2. Schemat oceniania: 

o Czy podał przykłady zmian w wybranych krajobrazach wywołanych siłami przyrody  

i wywołanych działalnością człowieka? Ile do każdego rodzaju? (3 / mniej / więcej). 

o Jakie są podane przykłady? (np. przekonujące / obrazowe / trafne / mało znaczące 

/błędne). 

o Czy przykłady zostały/nie zostały przedstawione na schemacie? W jaki sposób zostały 

przedstawione? ( np. czytelnie / mało czytelnie / nieczytelnie/  przejrzyście / zawile / 

niezrozumiale?). 

o Dla ilu z przedstawionych przykładów stanu pierwotnego i obecnego uczeń umieścił 

opis / ilustrację / rysunek / zdjęcie (jeden sposób przedstawienia lub więcej)? 

o Czy opisy (ilustracje, rysunki, zdjęcia) były trafne i wyczerpujące. Jeśli nie, czego w 

nich zabrakło? 

o Czy uczeń zapisał końcową tezę i czy dotyczyła ona zasięgu i skutków opisanych 

zmian? 

o Czy i dlaczego przyjęta teza jest trafnym, wyczerpującym wnioskiem wynikającym 

z rozważań ucznia.  

o Czy praca jest estetyczna? Jeśli nie, co wymaga poprawy? 

 

Check – lista – technika oceny koleżeńskiej z listą kontrolną 
 
Uczniowie dokonują oceny koleżeńskiej pracy kolegi, używając dokładnej listy 

kontrolnej, przygotowanej wspólnie wcześniej w klasie. Lista kontrolna musi zawierać 
konkretne punkty, np.: „Czy wypisano dane i szukane, czy zastosowano wzór skróconego 
mnożenia, czy wynik jest prawidłowy, czy zapisano odpowiedź?” itp. W liście kontrolnej nie 
ma osobistych uwag oceniającego. Taka lista może być używana do wielu prac, ale też można 
tworzyć osobną listę kontrolną dla jednej pracy.  

Praca wraz z komentarzem wraca do autora, który ją poprawia i dopiero poprawioną 
oddaje nauczycielowi do oceny.  

Ocena koleżeńska w formie IZ powinna jednak dążyć do pełnej informacji zwrotnej, 
czyli zawierającej cztery elementy: 

 Co kolega zrobił dobrze? 

 Co powinien poprawić? 

 Jak należy poprawić? 

 Wskazówki dla rozwoju. 
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OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE  realizowane w Szkole Podstawowej w Karolinie 

Oprac. Anna Krawczuk 

 

Przykłady pytań kluczowych 

Edukacja wczesnoszkolna 

Dlaczego niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów, a inne nie? 

Co stałoby się, gdyby pory roku zmieniły kolejność? 

Co stałoby się, gdyby na Ziemi zabrakło wody? 

Dlaczego jesienią liście drzew zmieniają kolor? 

Dlaczego wiewiórkę trudniej jesienią zauważyć w parku? 

Dlaczego należy jeść śniadanie? 

Co należy jeść, aby być zdrowym? 

Jak zachować bezpieczeństwo w drodze do szkoły? 

Co to znaczy, że Polska jest niepodległa? 

Kogo nazywamy patriotą? 

Dlaczego każdy Polak powinien poznać historię swojego kraju? 

Dlaczego godłem Polski jest Biały Orzeł? 

Dlaczego ilustracje w książkach dla dzieci są bardzo ważne? 

Po co  ludzie obserwują pogodę? 

Jak powstaje deszcz? 

Dlaczego drzewa przygotowują się do zimy? 

Dlaczego zwierzęta przygotowują się do zimy? 

Co sprawia, że wieczór wigilijny jest taki niezwykły? 

 

JĘZYK POLSKI 

Co to znaczy czytać ze zrozumieniem? 

Kim byli szlachetni rozbójnicy? 

Dlaczego święta są ważne w naszym życiu? 

Jak napisać instrukcję? 

Jaką funkcję spełniają plakaty? 

O kim powiemy, że jest patriotą? 

Po co ludzie piszą listy? 

Którą z postaci literackich chciałbyś być? 

Po co czytać książki, jeżeli mamy streszczenia i filmy? 

Jak zasada podpowiada? 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Dlaczego język angielski jest tak popularny w świecie? 

Czy to dobrze, że w języku polskim pojawiło się dużo słów angielskich? 

Is the Red Sea a sea? - Czy Morze Czerwone jest morzem? 

Which American holidays do we celebrate in Poland? - Które ze świąt amerykańskich  obchodzimy w 
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Polsce? 

Why English is an international language?  Dlaczego język angielski jest językiem 
międzynarodowym? 

Czy słowa meet i meat mają ze sobą coś wspólnego? 

Why is New York called „The Big Apple”?  – Dlaczego Nowy York jest nazywany „Wielkim Jabłkiem”? 

What do the appearance description and the cake recipe have in common?  - Co ma wspólnego opis 
wyglądu z przepisem na ciasto? 

What do children look for in the White House Garden  on Easter Monday?  - Czego szukają dzieci w 
ogrodzie Białego Domu w Lany Poniedziałek? 

 

MATEMATYKA 

Czy znasz ułamki właściwe, których suma licznika i mianownika wynosi 10? 

Czy wiesz jaką powierzchnię ma mój pokój, w którym układam klasówki? Podpowiem Ci, jest 
kwadratem którego obwód wynosi 20m. 

Czy mrówka waży 0,000000003t? 

Jak zmieścić miasto w zeszycie? 

Czy znasz wielokąt który nie ma przekątnych?  Mieszka w prostej i półprostej, to jasne jak słońce. 
Możesz zmierzyć jego długość, bo ma aż dwa końce. 

Czy dorosły słoń może ważyć 3000000g? 

Co trzeba zrobić, żeby na podstawie zdjęcia i podanej skali obliczyć wysokość Kolumny Zygmunta w 
Warszawie? 

W jaki sposób na podstawie mapy obliczyć odległość z Kalisza do Warszawy? 

 

PRZYRODA 

Z czego jest zbudowana ziemia? 

Czy w okolicach biegunów istnieje życie? 

Dlaczego ludzie szukają nowych źródeł energii? 

Czy przez lupę można zobaczyć komórki cebuli? 

Czy trawa farbuje papier? 

Czy roślina może żyć bez ziemi? 

Jak woda dociera do czubka drzewa? 

Co tak naprawdę parzy w pokrzywie? 

Dlaczego jedne ptaki odlatują do ciepłych krajów, a drugie nie? 

Dlaczego jedne zwierzęta zasypiają, a inne nie? 

W jaki sposób gotowalibyśmy bez wody? 

Co ma wspólnego kosmos z patelnią? 

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

Dlaczego króla Kazimierza nazwano Wielkim? 

Dlaczego wiek XVI nazywamy "złotym wiekiem" w Rzeczypospolitej? 

Dlaczego pierwsze państwa powstawały nad wielkimi rzekami? 

Czy demokracja jest najlepszym sposobem rządzenia? 

Czy I wojnę światową można nazwać pierwszą wojną techniczną? 

Czy wszyscy ludzie są równi? 
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Na czym polegała "złota wolność szlachecka"? 

W jaki sposób osiągnięcia naukowo techniczne XIX wieku zmieniły życie ludzi? 

Dlaczego chronimy zabytki? 

 

MUZYKA 

Dlaczego W.A. Mozart to geniusz muzyczny wszechczasów? 

Dlaczego W.A. Mozarta, L.van Beethovena, J. Haydna nazywamy klasykami wiedeńskimi? 

Jakie ważne fakty historyczne z dziejów Polski można skojarzyć z tekstami pieśni? 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Co decyduje o szybkości w pływaniu? 

Od czego zależy skuteczność podania lub celność rzutu do kosza? 

 

 

INNE – propozycje pytań…. 
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ZADAWANIE PYTAŃ 

Bez dobrych pytań nie ma uczenia. Uczenie polega  na zadawaniu pytań – ktoś zadaje pytania nam 
lub sami je sobie zadajemy. 
 

PYTANIA KLUCZOWE 

to pytania, które: 
o pokazują uczniom szerszą perspektywę zagadnienia, 
o są ściśle związane z celem lekcji, 
o zawierają w sobie główną problematykę lekcji, 
o mają spowodować zainteresowanie ucznia tematem, 
o odpowiedź na te pytania uczeń powinien uzyskać podczas jednej lub cyklu lekcji. 

Pytania kluczowe powinny: 
o podkreślać cele uczenia i przyspieszać ich realizację, 
o wzbudzać chęć uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
o angażować wszystkich uczniów, stawiać im wyzwanie, 
o zachęcać uczniów do samodzielnego myślenia i poszukiwania odpowiedzi, 
o zachęcać do uzasadniania poglądów i sposobu rozumowania. 

 
Co trzeba zrobić, aby stworzyć dobre pytanie kluczowe? 

o uzmysłowić sobie, jaki jest cel lekcji, 
o zastanowić się, jak ten cel łączy się z szerszą wiedzą o świecie, 
o pomyśleć, jakie pytanie mogłoby zainteresować uczniów i zachęcić ich do 

poszukiwania odpowiedzi. 

Pytanie kluczowe może dotyczyć kilku lekcji, jednego działu lub być związane tylko z jedną 
lekcją. Uczniowie wraz z nauczycielem mogą poszukiwać odpowiedzi w ciągu jednej lub kilku 
lekcji. Stawiamy je w początkowej fazie, umożliwiając uczniom poszukiwanie odpowiedzi w 
trakcie zajęć. Najważniejsze, by byli oni zainteresowani uzyskaniem odpowiedzi na to 
pytanie. Czasami znalezienie 
odpowiedzi jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe, ale do tego wniosku muszą uczciwie 
dojść sami uczniowie. 

Pytanie kluczowe nie może mieć formy zamkniętej, bo nie służy sprawdzeniu wiedzy. 
Pytanie kluczowe nie służy temu, by uczniowie przeszli drogę, którą zaplanował nauczyciel. 
Daje możliwość poznania drogi myślenia ucznia. Pytania kluczowe służą bardziej 
zaciekawieniu i zaangażowaniu uczniów w lekcję, ale nie zawsze muszą prowadzić do 
jednoznacznej odpowiedzi. 

 
Różnorodne cele pytania kluczowego 

Zadajemy pytania kluczowe, żeby: 
o zachęcić uczniów do samodzielnego rozwiązywania nietypowych problemów, 

o Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi, żeby mieć pewność, że uczeń 
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potrafi logicznie przedstawić drogę swojego rozumowania.  
o Chcielibyśmy również mieć pewność, że pytanie, które zadajemy, zrealizuje 

założone przez nas cele.  
 

 
TECHNIKA „ROZMOWA W PARACH” 

Praca w grupach pomaga: 
o przezwyciężyć uczniom nieśmiałość, 
o przygotowuje ich do płynnej wypowiedzi na forum klasy,  
o daje możliwość wypowiedzenia się wszystkim, a nie tylko jednej osobie.    

Dobrze jest, jeśli przy zmianie pytania zmieniają się pary, przy 
czym zmiana par nie jest dowolna. Można zastosować formę przesiadania się uczniów z 
rzędów po prawej (bądź po lewej stronie nauczyciela) o jedno miejsce.  Po każdej konsultacji 
w parach nauczyciel losuje osobę (osoby), która wypowie się na forum.   

„PARTNER DO ROZMOWY” 

Technikę rozmowy w parach można połączyć z techniką „partner 
do rozmowy”. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że pierwsza osoba z pary mówi minutę, a 
dopiero na znak dany przez nauczyciela głos ma osoba druga. Technika ta uniemożliwia 
rozmowy nie na temat oraz uczy trudnej sztuki słuchania. Po rozmowie w parach można 
poprosić uczniów o przedstawienie opinii zasłyszanej od kolegi z pary.    Przed stosowaniem 
tej techniki pomocne byłoby wyjaśnienie uczniom celu rozmowy w parach i ustalenie takich 
jej zasad, aby dawała jak najlepsze efekty. Można je wywiesić na stałe w sali i podczas 
uczniowskich „pogaduszek" się do nich odwołać.     
Wykorzystujemy technikę „rozmowy w parach” głównie w sytuacjach, gdy odwołujemy się 
do zadawanie uczniom pytań, zachęcających do myślenia, a nie tylko sprawdzających wiedzę. 

WPROWADZANIE ZASADY NIEPODNOSZENIA RĄK  

Nauczyciel zawsze decyduje, którego z uczniów wybrać do odpowiedzi i dzięki temu unika 
sytuacji, w której zawsze zgłaszają się ci sami uczniowie, a pozostali nie mają odwagi zabrać 
głosu lub zajmują się innymi kwestiami niż tematem zajęć czy zadanym pytaniem.  
W przypadkach edukacji wczesnoszkolnej, gdy dzieci koniecznie głośno chcą odpowiedzieć 
warto pozwolić wszystkim, którzy znają odpowiedź wykrzyczeć odpowiedź „WIEM” (można 
równocześnie z podniesieniem ręki. 

Jak reagować na błędne wypowiedzi ucznia? 

Warto uczniom pozwolić błądzić, ponieważ: Uczniowie czują się wtedy bezpieczniejsi i łatwiej 
podejmują ryzyko odpowiedzi, łatwiej im się myśli, gdy nie wisi nad nimi perspektywa 
krytyki.   
Nauczyciel reaguje, gdy odpowiedź jest błędna np. „To nie jest dobra odpowiedź, ale 
zastanówmy się wspólnie, czy możemy twoim sposobem myślenia dojść do celu”.     Na 
pytanie o datę np. bitwy pod Grunwaldem „To nie jest właściwa data”. Nauczyciel (albo inny 
uczeń) podaje prawidłową datę.  Dodanie osobistego komentarza krytykującego ucznia jest 
niepożądane, ponieważ może być bardzo destrukcyjne dla ucznia. 

Wydłużenie czas oczekiwania na odpowiedź ucznia  

o daje szansę uczniom słabszym,  
o pozwala przygotować odpowiedź lepiej przemyślaną,  
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o pozwoli tę odpowiedź zapisać.  

Prowadząc zajęcia z uczniami zawsze trzeba myśleć o tym, że nie „nauczyciel uczy”, ale 
„uczeń się uczy, a nauczyciel mu w tym pomaga”.  Pomaga dając czas na myślenie i zadając 
mądre, kształcące pytania. Trzymanie się kolejności: pytanie, czas na zastanowienie 
(ewentualnie w parach), wskazanie ucznia odpowiadającego bardzo usprawnia lekcję, 
mobilizując do pracy całą klasę.   

 
Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym – zasady: 

1. Czas oczekiwania na odpowiedź ucznia >5s. 
2. Ustalanie odpowiedzi w parach 
3. Zasada niepodnoszenie rąk 
4. Uczenie się na błędach. 

 


