
 

 

 
Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące nr 32 
 

ul. Abramowskiego 4 
02-659 Warszawa 
tel. 22 852 06 08 

liceum@monnetinternationalschool.pl 

 
Prywatne Gimnazjum nr 33 

 
 

ul. Abramowskiego 4 
02-659 Warszawa 
tel. 22 852 06 08 

gimnazjum@monnetinternationalchool.pl 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa  

nr 95 
 

ul. Chełmska 23 
01-017 Warszawa 
tel. 48 506 542 763 

sp@monnetinternationalschool.pl 

 
Międzynarodowe Przedszkole  

Misia Paddingtona 
 

ul. Górska 7 
00-740 Warszawa 
tel. 22 841 15 72 

przedszkole@monnetinternationalschool.pl 

 

MYP 
 

INFORMATOR DLA 
RODZICÓW 
I UCZNIÓW 

 
 

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 33 W WARSZAWIE 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące nr 32 
 

ul. Abramowskiego 4 
02-659 Warszawa 
tel. 22 852 06 08 

liceum@monnetinternationalschool.pl 

 
Prywatne Gimnazjum nr 33 

 
 

ul. Abramowskiego 4 
02-659 Warszawa 
tel. 22 852 06 08 

gimnazjum@monnetinternationalchool.pl 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa  

nr 95 
 

ul. Chełmska 23 
01-017 Warszawa 
tel. 48 506 542 763 

sp@monnetinternationalschool.pl 

 
Międzynarodowe Przedszkole  

Misia Paddingtona 
 

ul. Górska 7 
00-740 Warszawa 
tel. 22 841 15 72 

przedszkole@monnetinternationalschool.pl 

 
Spis tre ści: 

1. Misja Szkoły ……………………………………………………………………  3 

2. Zasady rekrutacji do 

MYP…………………………………………………………...........….............  4 

3. Ogólne założenia i model 

programu…………………………………………………...............................  5 

4. Ogólne zasady 

oceniania……………………………………………………………...........….   8 

5. Charakterystyka poszczególnych grup przedmiotowych i kryteriów 

oceniania................................………………............................................. 10 

A. Język polski……………………………………………………….............. 10 

B. Języki obce: język angielski, hiszpański, 

francuski)…………………………..........................................…..........    11 

C. Historia i geografia)……………………………………………….......….  14 

D. Technika i informatyka……………………………………………........... 20 

E. Matematyka…………………………………………………………......… 23 

F. Plastyka…………………………………………………………….........… 24 

G. Nauki przyrodnicze.....................................…………………........……. 26 

H. Wychowanie fizyczne……………………………………….................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące nr 32 
 

ul. Abramowskiego 4 
02-659 Warszawa 
tel. 22 852 06 08 

liceum@monnetinternationalschool.pl 

 
Prywatne Gimnazjum nr 33 

 
 

ul. Abramowskiego 4 
02-659 Warszawa 
tel. 22 852 06 08 

gimnazjum@monnetinternationalchool.pl 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa  

nr 95 
 

ul. Chełmska 23 
01-017 Warszawa 
tel. 48 506 542 763 

sp@monnetinternationalschool.pl 

 
Międzynarodowe Przedszkole  

Misia Paddingtona 
 

ul. Górska 7 
00-740 Warszawa 
tel. 22 841 15 72 

przedszkole@monnetinternationalschool.pl 

 
1. Misja Szkoły 

Filozofia Naszej Szkoły akcentuje interdyscyplinarne podejście do kształcenia 

Uczniów, tak aby stawali się Oni społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie 

myślącymi obywatelami, zdającymi sobie sprawę z różnorodności świata. Naszą 

misją jest rozbudzać ciekawość Uczniów, tak by mogli czerpać radość z uczenia 

się przez całe życie. Dobrze zbilansowany program pozwala im dowiadywać się, 

jak szanować inne kultury, jak również wspierać własne opinie i idee. Skupiamy się 

na rozwoju Uczniów – społecznym , fizycznym , emocjonalnym  i kulturalnym , 

jako wzmocnieniu ich drogi naukowej. 

Definiujemy międzynarodową edukację jako wielopoziomowy, ciągły proces, 

pomagający Uczniom zrozumieć i reagować na nowe wyzwania stawiane przez 

współczesny świat. Jest to wspólna cecha programów stworzonych w zgodzie z 

międzynarodowymi standardami i metodami nauczania. Wszystkie programy 

wprowadzane w Naszej Szkole dążą do zwiększania wrażliwości Ucznia na 

potrzeby innych. Pomagają one także młodym ludziom znaleźć ich miejsce w 

międzynarodowej wspólnocie i rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami 

globalnej społeczności. 

Dążymy do rozwijania w Uczniach: 

• wrażliwości na doznania innych, 

• cech charakteru opisanych w sylwetce Ucznia IBO, 

• postaw, które są ważnym elementem programu, 

• umiejętności podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań jako 

rezultatu procesu uczenia się. 
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2. Zasady rekrutacji 

Przyjęcie do Prywatnego Gimnazjum nr 33 realizującego Middle Years Programme 

uwarunkowane jest określonymi zasadami. Zasady te obowiązują w przypadku 

rozpoczęcia przez Ucznia nauki we wszystkich klasach Naszego Gimnazjum.  

 

Zasady rekrutacji: 

• Zdany przynajmniej na 50 % test z języka angielskiego, sprawdzający 

następujące umiejętności: formułowanie wypowiedzi pisemnej, rozumienie 

tekstu, rozumienie ze słuchu;  

• Zdany przynajmniej na 50 % test z wiedzy ogólnej, ułożony na podstawie 

obowiązującej podstawy programowej zrealizowanej na niższym szczeblu 

edukacji dziecka; 

• Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Dyrektora 

Szkoły i Koordynatora MYP dotyczącej zainteresowań Ucznia, jego 

osiągnięć, planów na przyszłość; 

• Wypełnienie formularza aplikacyjnego (dostępnego na stronie Szkoły); 

• Uiszczenie opłat: za egzamin i wpisowej; 

• Zaakceptowanie przez Rodziców misji Szkoły, statutu Szkoły, systemu 

oceniania, kodu zachowania; 

• Podpisanie przez Rodziców umowy o kształcenie Ucznia; 

• Złożenie kompletu dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, wyniku testu kompetencji, podania i zdjęcia. 
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3. Ogólne zało żenia i model programu 

International Baccalaureate Organization (IBO)  oferuje szkołom na całym 

świecie realizację trzech programów: Primary Years Programme (PYP), Middle 

Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP).  

Celem wszystkich trzech etapów jest wykształcenie Ucznia, który będzie łączył w 

sobie następujące cechy (IB learner profile) : 

 - dociekliwość, 

 - otwartość 

- komunikatywność, 

 - refleksyjność; 

 - opiekuńczość 

- współczucie, 

 - ciekawość świata, 

- chęć pogłębiania wiedzy 

- uczciwość. 

 

W MYP-ie przeznaczonym dla Uczniów w wieku 11-16 lat wyróżnia się osiem  grup 

przedmiotowych:  

- Język   polski, 

- Język      angielski, 

- Historia               i               geografia, 

- Biologia,               chemia               i              fizyka, 

-  Matematyka, 

- Informatyka           i        technika, 

- Sztuka, 

- Wychowanie         fizyczne. 
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rys. model IB MYP 

 

Kładziony jest nacisk na korelację poszczególnych przedmiotów, zdobywana przez 

Ucznia wiedza ma układać się w jedną całość, naucza się jej w sposób 

holistyczny, podkreślając związki między poszczególnymi przedmiotami. Aby tak 

było, wyznaczono sześć tzw. obszarów aktywności (global contexts ), czyli miejsc, 

w których spotykają się różne przedmioty. Należą do nich: 

- Personal and cultural expression   (Jaka jest natura i cel ekspresji twórczej?) 

- Globalization and Sustainability  (W jaki sposób wszystko jest ze sobą 

powiązane?) 

- Identities & Relationships   (Kim jestem? Kim jesteśmy?) 

- Orientation in Space and Time    (Jakie jest znaczenie pojęć "gdzie" i "kiedy"?) 
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- Fairness & Development   (Jakie są konsekwencje naszego człowieczeństwa?) 

- Scientific & Technical Innovation   (Jak rozumiemy światy,  w których żyjemy?) 

 

 
rys. Global context  

 
 

Odpowiedzialność za wyniki nauczania jest wspólna, obejmuje Ucznia i 

nauczyciela, którzy współpracują dla osiągnięcia wspólnego celu, czyli jak 

najlepszych efektów wspólnie podejmowanych wysiłków. Zajęcia organizowane 

przez nauczyciela służą przede wszystkim kształceniu umiejętności poprzez 

praktykę i działanie, kładą nacisk na samodzielne, krytyczne i twórcze myślenie 

każdego Ucznia, dlatego tak ważne jest stawianie przed Uczniami zadań 

problemowych, które zmuszą ich do aktywności, z wykorzystaniem różnorodnych 

form pracy i pomocy dydaktycznych. Uczniowie najefektywniej zdobywają wiedzę i 

umiejętności kiedy: rozumieją cel omawianego zagadnienia, potrafią powiązać go z 

realnym życiem, mają możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, 

rozumieją kryteria oceniania i otrzymują konstruktywną informację zwrotną, czują 

się bezpiecznie – ich pomysły, opinie są zauważane i szanowane.  
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4. Ogólne zasady oceniania 

W programie MYP każda grupa przedmiotowa posiada jasno sprecyzowane 

kryteria oceniania, właściwe dla każdego rodzaju prac, z którymi spotka się Uczeń 

na poszczególnych przedmiotach. Praca Ucznia – inaczej niż w programie polskim 

– kończy się podaniem przez nauczyciela informacji zwrotnej, jaki poziom osiągnął 

Uczeń w danym kryterium. Maksymalny poziom, jaki Uczeń może osiągnąć w 

każdym z kryteriów na każdym przedmiocie, to 8.  

Dopiero na koniec semestru czy roku szkolnego poziomy uzyskane przez Ucznia z 

każdego kryterium są sumowane i przeliczane na ocenę w siedmiostopniowej skali 

(1-7).  

 

Zakres punktów na poszczególne oceny w skali MYP: 

 
 

 

O
cena M

Y
P

 

J
ęzyk polski

 

angielski, 

francuski,
 

hiszpa
ń

ski 

M
atem

atyka
 

G
eografia, 

historia
 

B
iologia, 

chem
ia, fizyka

 

Inform
atyka, 

technika
 

S
ztuka

 

W
ychow

anie 

fizyczne
 

1 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 

2 6 - 10 6 - 10 6 -10 6 - 10 6 -10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 

3 11 - 15 11 - 15 11-15 11 - 15 11 -15 11 - 15 11 - 15 11 - 15 

4 16 - 20 16 - 20 16 - 20 16 - 20 16 - 20 16 - 20 16 - 20 16 - 20 

5 21 - 24 21 - 24 21-24 21 - 24 21 - 24 21 - 24 21 - 24 21 - 24 

6 25 - 28 25 - 28 25- 28 25 - 28 25 - 28 25 - 28 25- 28 25 - 28 

7 29 - 32 29 - 32 29 - 32 29 - 32 29 - 32 29 - 32 29 - 32 29 - 32 
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Co oznaczaj ą konkretne oceny w skali MYP? 
 
Ocena Opis  
1 Minimalny  poziom osiągnięcia celów 

2 Bardzo ograniczone  osiągnięcie celów. Uczeń ma trudności z 

rozumieniem wymaganej wiedzy i umiejętności i nie umie 

zastosować jej w znanych sytuacjach, nawet z pomocą 

nauczycielki/nauczyciela. 

3 Ograniczone  osiągnięcie większości celów. Uczeń demonstruje 

ograniczone rozumienie wymaganej wiedzy i umiejętności i potrafi 

ją zastosować w znanych sytuacjach tylko z pomocą 

nauczycielki/nauczyciela. 

4 Zdobycie wiadomości i umiejętności na dobrym poziomie , 

umiejętność ich stosowania w normalnych sytuacjach. Okazjonalne 

dowody na umiejętność analizy, syntezy, ewaluacji. 

5 Dogł ębne  zapoznanie się z materiałem i nabycie wymaganych 

umiejętności, stosowanie ich w różnorodnych sytuacjach. Uczeń 

zazwyczaj wykazuje się umiejętnością analizy, syntezy, ewaluacji, 

natomiast okazjonalnie demonstruje oryginalność i głębię w 

prezentowaniu wiedzy. 

6 Dogł ębne  zapoznanie się z materiałem i nabycie wymaganych 

umiejętności, stosowanie ich w bardzo różnorodnych sytuacjach. 

Uczeń wykazuje się umiejętnością analizy, syntezy, ewaluacji, 

natomiast zazwyczaj także demonstruje oryginalność i głębię w 

prezentowaniu wiedzy. 

7 Dogł ębne  zapoznanie się z materiałem i nabycie wymaganych 

umiejętności, stosowanie ich bezbłędnie w bardzo różnorodnych 

sytuacjach. Doskonałe  umiejętności analizy, syntezy, ewaluacji. 

Praca Ucznia jest najwyższej jakości. 
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5. Charakterystyka poszczególnych grup przedmiotowy ch (cele, tre ści, 

kryteria oceniania) 

 

A. JĘZYK A - JĘZYK POLSKI  

Celem nauczania j ęzyka ojczystego jest: 

• Przygotowanie Uczniów do swobodnego komunikowania się w mowie i 

piśmie 

• Wykształcenie w Uczniach świadomości języka ojczystego i jego znaczenia 

w życiu osobistym, społecznym, kulturalnym 

• Kształtowanie świadomości międzynarodowej i wrażliwości na odmienne 

kultury 

• Rozwijanie umiejętności krytycznego i kreatywnego analizowania literatury.  

 

Kryteria oceniania 

Na języku polskim stosujemy 4 kryteria oceniania postępów ucznia. 

 
Kryterium A  Analiza Maksimum 8 

Kryterium B  Organizacja Maksimum 8 

Kryterium C  Budowanie tekstu Maksimum 8 

Kryterium D  Użycie języka Maksimum 8 

 
 
Za pomocą kryterium A , czyli analizy, sprawdzamy: 
 
- w jakim stopniu uczeń potrafi zanalizować określony tekst kultury; 

- czy uczeń potrafi go zidentyfikować, osadzić w odpowiednim kontekście, znaleźć 

podobieństwa i różnice z innymi tekstami kultury; 

- umiejętność posługiwania się odpowiednią terminologią; 

- umiejętność budowania uargumentowanej wypowiedzi na temat analizowanego 
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dzieła. 

 

Za pomocą kryterium B , czyli organizacji, sprawdzamy: 
 
- w jakim stopniu uczeń potrafi zbudować poprawną wypowiedź (ustną i pisemną); 

- stopień dopasowania struktury wypowiedzi do tematu, jej spójność i logiczność; 

- umiejętność użycia narzędzi formatowania (techniczne). 

 

Za pomocą kryterium C , czyli tworzenia tekstu, sprawdzamy: 

- w jaki sposób uczeń zaangażował się w tworzenie tekstu wypowiedzi; 

- poprawność procesu analitycznego, właściwy dobór stylu i argumentacji;  

 - umiejętność myślenia i wyobraźnię uczniów.  

 
 
Za pomocą kryterium D, czyli  użycia języka, sprawdzamy: 

- zakres umiejętności językowych ucznia w mowie i piśmie; 

- poprawność gramatyczną, ortograficzną, stylistyczną i interpunkcyjną 

zakres stosowanego słownictwa; 

- umiejętność właściwego stosowania niewerbalnych środków przekazu.  

 

B. JĘZYK B – JĘZYKI: ANGIELSKI, FRANCUSKI, 

HISZPAŃSKI 

Celami nauczania oraz uczenia si ę nowo żytnego j ęzyka obcego s ą: 

• umożliwienie Uczniowi efektywnego używania języka obcego jako 

praktycznego sposobu komunikacji oraz zapewnianie solidnej podstawy 

umiejętności komunikacyjnych potrzebnych w dalszej nauce, pracy i 

wypoczynku; 

• umożliwienie Uczniowi zrozumienie natury języka oraz procesu uczenia się 

języka (proces ten obejmuje elementy językowe, kulturowe i społeczne); 
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• umożliwienie Uczniowi zapoznania się z różnorodnymi tekstami, zarówno 

literackimi jak i publicystycznymi;  

• umożliwienie Uczniowi wglądu w kulturę społeczności krajów mówiących 

danym językiem obcym; 

• zachęcanie do poznania, zrozumienia i uświadomienia sobie punktów widzenia 

ludzi z różnych kręgów kulturowych;  

• promowanie zaangażowania w życie innych społeczności; 

• pokazanie i umożliwienie dostępu do różnorodnych źródeł informacji; 

• rozbudzanie ciekawości i zainteresowania nauką języka obcego.  

 

Pod koniec nauki przedmiotu Ucze ń będzie potrafił: 

• przekazywać informacje, pomysły i opinie; 

• rozumieć postawy oraz konkretne informacje wyrażane ustnie i pisemnie; 

• określić główną myśl oraz znaleźć informacje dodatkowe, a także wyciągać 

wnioski z tekstów zarówno ustnych jak i pisanych; 

• rozumieć i właściwie używać struktur gramatyczno-leksykalnych; 

• pytać o informacje oraz udzielać informacji zarówno w kontekście pisemnym 

jak i ustnym; 

• aktywnie angażować się w mówienie w języku obcym stosując poprawną 

wymowę i intonację; 

• brać udział w formalnych i nieformalnych sposobach komunikacji. 

 

Realizowane zagadnienia: 

1. CZŁOWIEK – dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia, emocje, 

zainteresowania. 

2. DOM – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia. 

3. SZKOŁA  – przedmioty nauczania, życie szkoły. 

4. PRACA – popularne zawody, miejsce pracy. 

5. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE  – członkowie rodziny, koledzy,  



 

 

 
Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące nr 32 
 

ul. Abramowskiego 4 
02-659 Warszawa 
tel. 22 852 06 08 

liceum@monnetinternationalschool.pl 

 
Prywatne Gimnazjum nr 33 

 
 

ul. Abramowskiego 4 
02-659 Warszawa 
tel. 22 852 06 08 

gimnazjum@monnetinternationalchool.pl 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa  

nr 95 
 

ul. Chełmska 23 
01-017 Warszawa 
tel. 48 506 542 763 

sp@monnetinternationalschool.pl 

 
Międzynarodowe Przedszkole  

Misia Paddingtona 
 

ul. Górska 7 
00-740 Warszawa 
tel. 22 841 15 72 

przedszkole@monnetinternationalschool.pl 

przyjaciele, czynności życia rodzinnego, formy spędzania czasu wolnego. 

6. ŻYWIENIE – artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne. 

7. ZAKUPY I USŁUGI  – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, 

korzystanie z usług. 

8. PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA  – środki transportu, orientacja w terenie, 

zwiedzanie. 

9. SPORT – popularne dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy. 

10. ZDROWIE – samopoczucie, choroby, ich objawy i zapobieganie. 

11. Elementy wiedzy o kraju obszaru nauczanego j ęzyka  oraz o kraju 

ojczystym z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki 

integracji europejskiej. 

Kryteria oceniania  

Postępy w językach obcych oceniamy w systemie MYP za pomocą 4 kryteriów. 

 

 

Kryterium A Rozumienie tekstu mówionego i przekazu 

wizualnego 

 

Maksimum 8 

Kryterium B Rozumienie tekstu pisanego i przekazu 
wizualnego 

Maksimum 8 

Kryterium C Komunikacja w odpowiedzi na tekst mówiony, 

pisany i przekaz wizualny 

Maksimum 8 

Kryterium D Stosowanie języka w mowie i piśmie 

 

Maksimum 8 

  

Za pomocą kryterium A sprawdzamy, czy Uczeń potrafi: 

- identyfikować podstawowe fakty, treści, główne myśli i informacje dodatkowe; 

- rozpoznawać podstawowe konwencje literackie; 

- analizować tekst mówiony i przekaz wizualny określając myśli, opinie i poglądy 

oraz formułując własną odpowiedź na tekst. 
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Za pomocą kryterium B sprawdzamy, czy Uczeń potrafi: 

- identyfikować podstawowe fakty treści, główne myśli i informacje dodatkowe; 

- rozpoznawać podstawowe aspekty formy i stylu oraz intencje autora; 

- analizować tekst pisany i przekaz wizualny, określając myśli, opinie i poglądy 

oraz formułując własną odpowiedź na tekst. 

 
Za pomocą kryterium C sprawdzamy, czy Uczeń potrafi: 

- odnieść się do prostych i krótkich informacji w tekście mówionym, pisanym i 

przekazie wizualnym; 

- uczestniczyć w prostej i przećwiczonej rozmowie z użyciem werbalnych i 

niewerbalnych środków przekazu; 

- używać podstawowych zwrotów, aby wyrazić uczucia, przekazać myśli i 

informacje w typowych sytuacjach życia codziennego; 

- komunikować się z odbiorcą. 

 

Za pomocą kryterium D sprawdzamy, czy Uczeń potrafi: 

-  wyrażać myśli w mowie i piśmie, stosując podstawowe słownictwo, struktury 

gramatyczne i konwencje oraz poprawnie wymawiać i intonować; 

- organizować podstawowe informacje i stosować różnorodne podstawowe łączniki 

logiczne; 

- dostosować język do kontekstu. 

 

C. GEOGRAFIA I HISTORIA 

O nauce geografii - wst ęp 

Celem nauczania geografii jest pokazanie Uczniom współczesnego świata – wielu 

jego obliczy. Pokazanie wzajemnych relacji i współzależności między ludźmi i 

miejscami oraz regionami, w których przyszło im żyć i pracować. Zwracanie uwagi 

na ciągłe zmiany zachodzące w świecie (w krajach, w regionach, w miastach i w 

najbliższej okolicy). Pokazywanie wpływu procesów globalnych na obraz 

przestrzennego zagospodarowania i na zjawiska zachodzące w społeczeństwie i w 
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środowisku naturalnym w skali lokalnej. Uświadomienie Uczniom, że społeczne i 

kulturowe zróżnicowanie przestrzeni geograficznej przekłada się na wybory 

dokonywane przez jednostki i grupy społeczne.  

 

Cele nauczania w geografii 

1. Uświadomienie Uczniom, że geografia i historia są naukami, które integrują 

nauki przyrodnicze z naukami społecznymi i humanistycznymi. 

2. Kształtowanie u Uczniów postaw zrozumienia i przyjaźni w stosunku do innych 

grup społecznych, grup etniczno-kulturowych i narodów. 

3. Kształtowanie u Uczniów postawy odpowiedzialności za środowisko globalne, 

narodowe, jak i regionalne. 

4. Kształtowanie u Uczniów takich cech osobowości, jak: poczucie tożsamości 

terytorialnej oraz „Jestem obywatelem świata”. 

5. Kształtowanie u Uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie”.  

6. Rozwijanie umiejętności myślenie przyczynowo - skutkowego prowadzącego do 

rozumienia zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w środowisku 

przyrodniczym, gospodarce, życiu społecznym. 

7. Kształcenie u Uczniów wyczucia zmienności zachodzących w świecie zarówno 

w czasie, jak i przestrzeni. 

8. Pokazanie praktycznego wymiaru wiedzy geograficznej, czyli zbliżenie 

przedmiotu szkolnego do życia.  

8. Zdobycie przez Uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów w sferze otaczającego 

go regionu jak i globu. 

 

Ogólne tre ści nauczania z geografii   

Geografia w MYP należy do grupy nauk humanistycznych. Założenia programowe 

MYP są realizowane równolegle z polską podstawą programową. Ponieważ 

standardy nauczania i wymagane osiągnięcia są takie same w obu programach, 
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dlatego też korzystamy z polskich programów nauczania. Zakres wiedzy z 

geografii jest realizowany wg podręcznika: „Planeta Nowa”, Wyd. Nowa Era.  

Ogólne tre ści nauczania z geografii obejmuj ą następujące działy tematyczne: 

1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. 

2. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa. 

3. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. 

4. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski. 

5. Ludność Polski. 

6. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski. 

7. Regiony geograficzne Polski. 

8. Sąsiedzi Polski – zróżnicowanie geograficzne, przemiany. 

9. Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka. 

10. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. 

 

Ogólne tre ści nauczania z historii 

O nauce historii - wst ęp 

Nauczanie historii w gimnazjum stawia przed sobą kilka celów. Po pierwsze dąży 

się do wzbudzenia w Uczniach zainteresowania przeszłością zarówno świata, 

Europy i Polski, jak i własnego miasta czy rodziny. Bardzo istotnym zadaniem 

historii jest rozwijanie umiejętności historycznego myślenia i krytycznej lektury 

tekstów źródłowych. Prowadzić ma to do lepszego zrozumienia współczesnego 

świata poprzez odczytywanie w nim śladów przeszłości. Istotnym tego elementem 

jest dostrzeganie zależności pomiędzy dziejami poszczególnych krajów (przede 

wszystkim Polski) z dziejami Europy. Do osiągnięcia powyższych celów niezbędne 

jest stałe poszerzanie bazy faktograficznej i kształcenie umiejętności krytycznej 

pracy z materiałami źródłowymi oraz dostrzegania związków przyczynowo-

skutkowych. 
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Cele nauczania historii 

- Kształtowanie świadomości różnic i podobieństw między ludźmi, ich tradycjami i 

środowiskiem, w którym żyją; 

- Kształtowanie rozumienia interakcji i wzajemnych zależności między jednostką, 

społeczeństwem i środowiskiem naturalnym; 

- Kształtowanie rozumienia jak działają systemy powstałe w ramach 

społeczeństwa (takie jak np. państwo, naród, rodzina itp.); 

- Kształtowanie dbałości o dobrostan społeczności ludzkich i środowiska 

naturalnego; 

- Kształtowanie odpowiedzialnych obywateli potrafiących działać w świecie 

globalnym; 

- Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia;  

- Pogłębianie rozumienia relacji między jednostką, społeczeństwem i środowiskiem 

naturalnym, w którym żyją. 

 

Ogólne tre ści nauczania z historii 

Historia w ramach programu MYP prowadzona jest zgodnie z polską podstawą 

programową, która realizowana jest równolegle do wymagań programu MYP. 

Uczniowie są przygotowywani do zdawania egzaminu z gimnazjalnego z historii i 

WOS pod koniec III klasy gimnazjum. Ogólne treści nauczania z historii ułożone są 

w porządku chronologicznym rozbitym na cztery lata i obejmują następujące działy 

tematyczne: 

I klasa gimnazjum (2 rok MYP) 

1. Starożytność. 

2. Średniowiecze. 

II klasa gimnazjum (3 rok MYP) 

3. Epoka nowożytna od połowy XV wieku do Rewolucji Francuskiej 

III klasa gimnazjum (4 rok MYP) 

4. XIX wiek. 

5. I wojna światowa. 
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I klasa liceum (5 rok MYP) 

6. Dwudziestolecie międzywojenne. 

7. II wojna światowa. 

8. Świat powojenny ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski do przełomu 

1989 roku.  

Poszczególne działy rozbite są na  tzw. unity i zawierają treści związane zarówno z 

historią Polski, jak również historią powszechną.  

 

Metody pracy 

1. Stosowanie różnego rodzaju form ćwiczeniowych (z mapą, ilustracjami, tekstem 

źródłowym), metody aktywnych (m.in. graficznego zapisu, decyzyjnych, metody 

problemowej, dyskusji), metod waloryzacyjnych, eksponujących. 

2. Stosowanie porównań – odnoszenie poznawanych cech, zjawisk do np. innego 

kraju, Polski, własnego regionu. 

3. Stosowanie obserwacji bezpośrednich np. lekcji i zajęć w terenie, wycieczek. 

4. Wykorzystywanie nowoczesnych metod prezentacji treści (użycie tzw. nowych 

technologii) 

5. Unikanie stylu encyklopedyczno-schematycznego, tj. przekazywania nadmiernej 

ilości niepowiązanych ze sobą informacji. 

6. Stosowanie metody integracji między przedmiotowej, w celu rozwiązywania 

problemu na różnych płaszczyznach.  

 

Ocena pracy Ucznia 

- Wypowiedzi ustne - ocena tej formy, obejmuje umiejętność prezentacji przed 

określoną publicznością opracowanego przez siebie materiału.  

- Udział w dyskusji – oceniane jest głównie formułowanie argumentów oraz ustne 

prezentacje opracowanego tematu. 

- Ocena prac pisemnych obejmuje: pisemne sprawdziany, tzw. kartkówki z jednej 

lub z kilku ostatnich lekcji, sprawdziany testowe oraz inne opracowania pisemne.  
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- Ocena pisemnych prac domowych obejmuje ocenę np.:, samodzielnie 

przygotowanych materiałów na podstawie Internetu i innych źródeł wiedzy.  

- Ocena postawy Ucznia. Ocenie podlega stosunek Ucznia do obowiązków 

szkolnych, stosunek do innych Uczniów i osób dorosłych, w tym do nauczycieli, 

umiejętność pracy w grupie, tolerancja wobec innych, świadomość 

odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i własne postępowanie. 

 

Kryteria oceniania  

Postępy w historii i geografii  oceniamy w systemie MYP z pomocą 4 kryteriów. 

 

Kryterium A  Wiedza i jej rozumienie Maksimum 8 

Kryterium B  Badanie Maksimum 8 

Kryterium C  Komunikacja Maksimum 8 

Kryterium D  Myślenie krytyczne  Maksimum 8 

 

Kryterium A   dotyczy znajomości i zrozumienia faktografii. W jego ramach 

sprawdzane jest to, na ile uczeń potrafi posługiwać się terminologią i słownictwem 

właściwym dla przedmiotu w odpowiednim kontekście. Równie ważne jest 

stworzenie prawidłowego opisu, wyjaśnienie mechanizmów stojących za 

wydarzeniami i posłużenie się odpowiednimi przykładami.  . 

 

Kryterium B    stawia ucznia w roli badacza przeszłości. Szczególnie ważna jest 

tutaj umiejętność formułowania pytania badawczego, tworzenia i realizowania 

planu prowadzenia badania, stosowanie wybranych metod do zbierania danych i 

wyciągania z nich wniosków oraz umiejętność dokonania ewaluacji swojej pracy. 

 

Kryterium C    pozwala ocenić, do jakiego stopnia uczeń potrafi komunikować się 

zarówno w mowie, jak i piśmie, tak strukturyzując swoją wypowiedź, by 

odpowiadała ona oczekiwanemu stylowi i odbiorcy. Ocenie podlegać będzie także 
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odpowiednie dokumentowanie źródeł informacji wykorzystywanych przez ucznia, a 

więc odpowiednio wykonane przypisy i przygotowywanie bibliografii. 

 

W ramach Kryterium D  uczeń oceniany będzie pod kątem tego, do jakiego 

stopnia potrafi poradzić sobie z analizą różnorodnych materiałów oraz syntezą 

zawartych w nich informacji. Istotne w ramach tego kryterium jest także 

sprawdzenie, czy uczeń potrafi dostrzegać i interpretować różne perspektywy 

patrzenia na przeszłość i rozumieć ich wpływ na postrzeganie przeszłości. 

 

C. INFORMATYKA 
 
Rozwój technologii informacyjnej dał początek głębokim zmianom w 

społeczeństwie. Inaczej niż dawniej pozyskujemy i przetwarzamy informacje, 

porozumiewamy się z innymi, pracujemy i rozwiązujemy problemy. Ważne jest 

radzenie sobie w trudnych sytuacjach, rozwój myślenia i planowania. MYP dąży do 

dostarczenia Uczniom pomocy i kontekstu, stawia Uczniów przed problemem do 

rozwiązania, aby mogli docenić rolę techniki informacyjnej w życiu codziennym, nie 

bali się podejmować wyzwań i rozwiązywać problemów. 

 

Kurs technologii informacyjnej ma za zadanie: 

- mobilizować Uczniów do myślenia twórczego i praktycznego, aby mogli Oni 

rozwiązywać problemy związane z technologią informacyjną; 

- zachęcać Uczniów do badania roli techniki informacyjnej w kontekście 

historycznym i współczesnym; 

- wychowywać Uczniów w świadomości obowiązków, jakie niesie ze sobą 

podejmowanie decyzji i działania związane z technologią informacyjną. 

Podczas trwania kursu oczekuje się, że Uczniowie będą rozwiązywali problemy, 

korzystali z wiedzy związanej z technologią informacyjną. Ważne jest 

projektowanie, planowanie i ocena własnego działania, tworzenie i efekt końcowy 

(rozwiązanego problemu).  
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Uczniowie będą uczyli się korzystać z różnych źródeł informacji, oceniać źródła – 

ich przydatność w rozwiązaniu problemu. Będą uczyli się wykorzystywać źródła w 

pracy oraz przekazywać informację (np. omawiając projekt). 

Rozwiązanie problemu wymaga użycia pewnych materiałów, które mogą różnić się 

ze względu kulturę, położenie geograficzne i dostępne zasoby. Uczniowie powinni 

nauczyć się analizować materiały, poddawać je krytyce, przetwarzać za pomocą 

technologii informacyjnych dla własnych potrzeb, odrzucać nieprzydatne.  

Prace i zdobywane doświadczenia mają za zadanie mobilizować Uczniów do 

zadawania pytań, badania i nawiązywania kontaktów ze środowiskiem. 

Wykorzystywanie swojej wiedzy i umiejętność poszukiwania jej, analizowania i 

przetwarzania na ma celu naukę i późniejszą łatwość radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach. 

 

 

Zagadnienia programowe 

Działy: 

- Zastosowanie komputera w życiu codziennym (na bieżąco); 

- System operacyjny (na bieżąco); 

- Podstawy grafiki (np. GIMP); 

- Edytory tekstu; 

- Multimedia (np. Microsoft Office Power Point); 

- Internet i sieci; 

- Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Office Excel); 

- Elementy baz danych (Microsoft Office Access); 

- Algorytmy (Logo, element C++); 

- Tworzenie stron w języku HTML. 
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Kryteria oceniania 

Na informatyce stosujemy 4 kryteria oceniania postępów Ucznia: 

 

Kryterium A Szukanie rozwiązania problemu 

badawczego 

Maksimum 8 

Kryterium B Tworzenie planu projektu Maksimum 8 

Kryterium C Praca nad projektem Maksimum 8 

Kryterium D Ocena projektu Maksimum 8 

 
 
Za pomocą kryterium A sprawdzamy umiejętność wyszukiwania rozwiązań 

problemu badawczego oraz konkretnego uzasadniania wybranego rozwiązania. 

Za pomocą kryterium B  sprawdzamy umiejętność tworzenia planu projektu (w 

formie papierowej lub elektronicznej). 

Za pomocą kryterium C  sprawdzamy przebieg kolejnych etapów pracy nad 

projektem w wybranym systemie operacyjnym / programie. 

Za pomocą kryterium D  sprawdzamy  zgodność projektu z konspektem pracy 

oraz oceniamy propozycje ulepszenia projektu.  

 
 

D. MATEMATYKA 
 

Matematyka w MYP, podobnie jak w programie polskim, ma przygotować Ucznia 

do: 

1. umiejętnego stosowania terminów, pojęć matematycznych niezbędnych w życiu 

i dalszej nauce; 

2. wyszukiwania i stosowania informacji; 

3. wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności; 
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4. stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów; 

5. analizowania, dyskutowania, opisywania oraz oceniania wyników własnych 

działań i doświadczeń; 

6. w szczególności 

- logicznego myślenia, samodzielności w poszukiwaniu rozwiązania oraz 

poprawności rachunkowych, 

- elementów historii matematyki i jej głównych twórców. 

Matematyka w MYP kładzie szczególny nacisk na samodzielne rozwiązywanie 

problemów dotyczących sytuacji praktycznych oraz rozwój umiejętności 

dokonywania analizy i oceny prezentowanych rozwiązań. 

 

Kryteria oceniania 

Na matematyce stosujemy 4 kryteria oceny postępów Ucznia. 

 

Kryterium A Wiedza i rozumienie  Maksimum 8 

Kryterium B Wybór strategii badawczej Maksimum 8 

Kryterium C Komunikacja Maksimum 8 

Kryterium D Zastosowanie matematyki w życiu 

codziennym 

Maksimum 8 

 

Za pomocą kryterium A  sprawdzamy, czy Uczeń zna i rozumie idee 5 głównych 

gałęzi matematyki, czy umie zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w 

różnorodnych życiowych sytuacjach. 

Za pomocą kryterium B  sprawdzamy, czy Uczeń właściwie dobiera sposób do 

rozwiązania matematycznego problemu, wyciąga wnioski, wyjaśnia zależności. 

Za pomocą kryterium C  sprawdzamy, czy Uczeń właściwie stosuje język 

matematyczny, umie przedstawić wiedzę w różnorodny sposób i wyjaśnić sposób 

rozwiązania problemu.  

Za pomocą kryterium D  sprawdzamy, czy Uczeń umie wyjaśnić sensowność 
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wybranego sposobu rozwiązania problemu, wyjaśnić zastosowanie w realnych 

sytuacjach, dokonać ewaluacji wybranej metody. 

 
F. SZTUKA 
Sztuka, wchodząc w skład programu nauczania MYP, ma za zadanie stymulować 

wyobraźnię ucznia, rozwijać zarówno zdolności postrzegania, jak i umiejętność 

twórczego i analitycznego myślenia. Zajęcia mają za zadanie przygotować ucznia 

do odbioru różnych form sztuk plastycznych, a także do wyrażania siebie i 

własnych pomysłów / uczuć poprzez twórczość. Zaangażowanie w dziedzinę 

sztuki ma  zachęcić uczniów do badania dzieł sztuki w ich kontekście kulturowym i 

historycznym, aby tym samym rozbudzić w uczniach ciekawość, dociekliwość  i 

wrażliwość na otaczający świat. Obcowanie ze sztuką wzmacnia poczucie własnej 

tożsamości, a także czyni z uczniów świadomych estetycznie, krytycznych 

uczestników współczesnej kultury. 

 

Cele nauczania sztuki w MYP obejmuj ą: 

• tworzenie i prezentację sztuki;  

•rozwijanie umiejętności specyficznych dla dyscypliny sztuk plastycznych;  

•zaangażowania w proces twórczego poszukiwania i (samo-)poznawania; 

•umiejętność skutecznego łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką twórczą;  

•zrozumienie związku między dziełem sztuki a jego kontekstem (kulturowym, 

historycznym, społecznym i osobistym); 

•umiejętność formułowania własnej interpretacji, twórczej odpowiedzi czy refleksji 

na temat sztuki;  

• pogłębienie wiedzy o otaczającym świecie. 

Standardy kształcenia sztuki w MYP w znacznej mierze pokrywają się ze 

standardami narodowego programu nauczania plastyki w gimnazjum. Dodatkowo 

MYP zobowiązuje nas do wprowadzania właściwej realizowanym dziedzinom 

sztuki terminologii angielskiej, realizacji zadań interdyscyplinarnych i 
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podporządkowania nauczania obszarom aktywności. Na lekcjach sztuki wspieramy 

także realizację unitów interdyscyplinarnych. 

 

Kryteria oceniania 

W ramach Visual art stosujemy 4 kryteria oceniania: 

 

Kryterium A Wiedza i rozumienie Maksimum 8 

Kryterium B Rozwijanie umiejętności Maksimum 8 

Kryterium C Twórcze myślenie Maksimum 8 

Kryterium D Własna odpowiedź 

twórcza 

Maksimum 8 

 

Za pomocą kryterium A sprawdzamy: 

 • czy uczniowie rozumieją wybrane formy sztuki, charakterystyczne dla nich 

pojęcia, metody; 

 • czy potrafią rozpatrywać dzieła sztuki w przynależnym im kontekście i w 

oderwaniu od niego 

 oraz  

• czy potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę we własnej twórczości. 

 

Za pomocą kryterium B sprawdzamy: 

 • w jakim stopniu uczniowie nabywają i rozwijają umiejętności i techniki z zakresu 

sztuk plastycznych 

oraz  

• czy zdobyte doświadczenie potrafią twórczo wykorzystać. 

 

Za pomocą kryterium C sprawdzamy: 

 • czy uczniowie potrafią powziąć i zrealizować klarowny zamiar artystyczny;  

• czy potrafią  wziąć pod uwagę różne sposoby jego realizacji  
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oraz  

• czy potrafią przedstawić kolejne etapy procesu kreacji (od wstępnych pomysłów 

do rozwiązania końcowego). 

 

Za pomocą kryterium D sprawdzamy: 

 • w jaki sposób uczeń potrafi wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę i 

doświadczenie do nowych zadań,  

• stopień wrażliwości ucznia na otaczający świat, który wpływa/inspiruje dokonania 

artystyczne. 

 

G. Nauki przyrodnicze – BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA 
 
Celem tej grupy przedmiotowej jest danie Uczniom możliwości: 

• rozwijania ciekawości poznawczej i zainteresowania nauką i przyrodą 

•  rozwijania umiejętności stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym 
kształceniu, 

• zrozumienia treści, idei, praw naukowych, 

• wyszukiwania i stosowania informacji naukowej, 

• wykazywania i opisywania faktów, związków i zależności, w szczególności 
przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych, 

• stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania 
problemów, 

•  rozpoznawania możliwości i ograniczeń w wykorzystaniu nauki  

• rozwijania świadomości wpływu środowiska na zdrowie, 

• kształtowania postawy proekologicznej, 

• rozwijania umiejętności pracy w zespole, wspólnego rozwiązywania 
problemów, 

• rozumienia wpływu innych dziedzin życia, warunków społecznych, 
ekonomicznych, politycznych, kulturowych itp. na rozwój nauki, 
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•  uświadamiania przyczyn i skutków rozwoju nauk. 

  

Realizowane zagadnienia: 

1. „Idea zmiany”: chemiczne i fizyczne przemiany, siły fizyczne (elektryczna, 

magnetyczna, grawitacji), prawa fizyczne, homeostaza, cykle przemian, 

rozmnażanie, mutacje, zmienność genetyczna.  

2. „Idea energii”: fotosynteza i oddychanie, przepływ energii w ekosystemie, 

przemiany pomiędzy energią potencjalną, kinetyczną, cieplną i 

mechaniczną, przewodnictwo cieplne, elektryczność, fale, efekt cieplarniany 

i zmiany klimatu. 

3. „Idea struktur, systemów, zależności”: model atomu, stany materii, siły 

międzycząsteczkowe, właściwości gazu, reakcje chemiczne i fizyczne, 

rozpuszczalność, prawo zachowania masy, substancje chemiczne w życiu 

człowieka, struktura chemiczna DNA i RNA, budowa i funkcje komórek 

roślinnych i zwierzęcych, różnorodność biologiczna, klasyfikowanie 

organizmów, ewolucja i dobór naturalny, układ słoneczny, teorie powstania 

świata. 

 

Kryteria oceniania 

W ramach grupy przedmiotów przyrodniczych (fizyka, biologia i chemia) stosujemy 

4 kryteria oceniania. 

 

Kryterium A Wiedza i rozumienie Maksimum 8 

Kryterium B Badanie i projektowanie Maksimum 8 

Kryterium C Przetwarzanie i ocena Maksimum 8 

Kryterium D Znaczenie nauki w życiu codziennym Maksimum 8 
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Za pomocą kryterium A  sprawdzamy:  

- umiejętność rozwiązywania problemów badawczych poprzez zastosowanie pojęć 

naukowych w sytuacjach typowych i nietypowych; 

- umiejętność naukowego wnioskowania; 

- umiejętność interpretowania informacji naukowych. 

 

Za pomocą kryterium B  sprawdzamy: 

- umiejętność wskazywania lub samodzielnego określania problemu badawczego- 

umiejętność przewidywania przebiegu doświadczenia; 

- umiejętność analizy wpływu wybranych czynników na przebieg doświadczenia;  

 - umiejętność projektowania doświadczeń przyrodniczych. 

 

Za pomocą kryterium C sprawdzamy: 

- umiejętność gromadzenia, przetwarzania, interpretacji danych naukowych,  

- umiejętność oceny przydatności informacji; 

-umiejętność formułowania wniosków dotyczących oceny metody badawczej. 

 

Za pomocą kryterium D  sprawdzamy: 

- umiejętność określania sposobów zastosowania nauki w rozwiązywaniu 

typowych i nietypowych problemów i zagadnień przy wpływie określonych 

czynników; 

-  umiejętność stosowania poprawnego języka naukowego w komunikacji,  

- umiejętność dokumentacji źródeł. 

 

H. WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Cele wychowania fizycznego:  

1) Rozwijanie świadomości w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia, 

wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny, ogólne usprawnienie ruchowe i 
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uodpornienie na niekorzystne bodźce środowiska. 

2) Rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej: 

zdrowotnej, sportowej, rekreacyjno - hedonistycznej oraz wyposażenie Uczniów 

w wiedzę i umiejętności umożliwiające im aktywne uczestnictwo w tych formach 

ruchowych. 

3) Ukształtowanie postawy odpowiedzialności za rozwój i sprawność oraz 

potrzeby ustawicznego działania dla zachowania i pomnożenia zdrowia, 

harmonijnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. 

4) Promowanie świadomości międzykulturowej, rozwój intelektualny, emocjonalny  

i społeczny Uczniów. 

Kryteria oceniania 

Podczas zajęć w-f uczniowie są oceniani za pomocą 4 kryteriów. 
 

Kryterium A Użycie wiedzy Maksimum 8 

Kryterium B Kompozycja ruchu Maksimum 8 

Kryterium C Pokaz Maksimum 8 

Kryterium D Umiejętności społeczne i osobiste 

zaangażowanie 

Maksimum 8 

 
Za pomocą kryterium A  sprawdzamy, czy Uczeń zna i rozumie zagadnienia z 

zakresu strategii, technik , zasad gier oraz edukacji zdrowotnej. 

Za pomocą kryterium  B  sprawdzamy, czy Uczeń potrafi konstruować i opisywać 

plan poprawy sprawności fizycznej oraz zdrowia.  

Za pomocą kryterium C  sprawdzamy umiejętności Ucznia podczas wykonywania 

elementów technicznych gier oraz uczestnictwa w grze, takie jak:  skuteczność,  

kontrola, koordynacja, wyczucie czasu, szybkość, użycie miejsca, płynność ruchu, 

dostosowanie do różnych sytuacji. 

Za pomocą kryterium D  sprawdzamy podejście Ucznia do przedmiotu, 

wypełnianie obowiązków,  zaangażowanie, rozwój osobisty i społeczny w sporcie 

oraz umiejętność współpracy w grupie.  


