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I. OCENIE PODLEGAJĄ ELEMENTY:  

 stopień opanowania materiału  

 umiejętności:  

a) rozumienie nauczanych treści,  

b) stosowania motywów taktycznych,  

c) stosowania motywów strategicznych,  

d) prowadzenia zapisu gry szachowej  

e) analizowania gry własnej, oraz partii historycznych  

f) umiejętność współpracy z innymi uczniami  

g) formy aktywności  

 aktywność w trakcie zajęć,  

 systematyczność uczęszczania na lekcje,  

 podejmowanie dodatkowych działań związanych z grą w szachy 

(konkursy, liga szachowa, zawody szachowe reprezentowanie szkoły).  

 

II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:  

Po zakończeniu działu nauczyciel sprawdza umiejętności ucznia w zakresie:  

 przyswojenia materiału prezentowanego podczas realizowanych 

lekcji,  

 praktyczna umiejętność gry i stosowania motywów strategicznych             

i taktycznych,  

 umiejętność prowadzenia zapisu partii szachowej. 

 

GRA PRAKTYCZNA:  

Wykonywanie zadań (motywów taktycznych i strategicznych, otwarć 

szachowych), oraz gra w szachy w oparciu o ćwiczenia wykonywane za 

pomocą szachownicy i bierek.  

 

PRACA NA LEKCJI:  

Regularne wykonywanie zadań, aktywność na lekcji, przygotowanie na 

lekcji, mające na celu sprawdzenie systematyczności pracy, oraz wsparcie 

w przyswajaniu poszczególnych tematów.  

  

  

  

  

  

  



OCENIANIE:  

 

Celujący  

Uczeń spełnia wymagania obowiązujące na ocenę bardzo dobrą, a ponadto 

wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, wykazuje się wiedzą 

z zakresu dziedziny szachów ponad przeciętny poziom. Uczeń spełnia 

wymagania obowiązujące na ocenę bardzo dobrą, a ponadto rozgrywa 

z powodzeniem turniej pozaszkolny. Uczeń jest ponadprzeciętnie aktywny, 

zaangażowany w akcje społeczne i sportowe, często przyjmuje rolę lidera.  

 

Bardzo dobry  

Uczeń posługuje się nazewnictwem fachowym, potrafi prowadzić notację 

szachową. Zna tradycję i historię szachów. Zna programy szachowe, oraz 

strony internetowe służące doskonaleniu gry w szachy. Ocenia przydatność 

umiejętności gry w szachy dla własnego rozwoju. Uczeń potrafi poprawnie 

wykonywać większość zadań praktycznych, stosować podstawowe motywy 

taktyczne, a także rozgrywać wybrane debiuty według schematu. Ponadto 

potrafi prowadzić analizę własnej partii. Uczeń wykazuje się dojrzałą 

postawą sportową, jest bardzo aktywny na różnych polach działalności, przy 

czym jego aktywność wykracza poza ramy szkoły, do której uczęszcza.  

 

Dobry  

Uczeń spełnia wymogi konieczne, posługuje się nazewnictwem fachowym, 

potrafi prowadzić notację szachową. Zna programy szachowe 

wykorzystywane do doskonalenia gry. Uczeń potrafi poprawnie wykonywać 

większość zadań praktycznych, a także stosować podstawowe motywy 

taktyczne, a także rozgrywać wybrane debiuty według schematu. Uczeń 

przejawia dużą aktywność, często inicjuje różne przedsięwzięcia, a ponadto 

podejmuje się działań wykraczających poza zaangażowanie klasy, do której 

przynależy.  

 

Dostateczny  

Uczeń spełnia wymogi konieczne, a ponadto posługuje się nazewnictwem 

fachowym: m.in. szach, skoczek, hetman, roszada. Uczeń potrafi poprawnie 

wykonywać większość zadań praktycznych, a także stosować podstawowe 

motywy taktyczne. Uczeń wykazuje się przeciętną aktywnością, bierze 

jednak udział w projektach klasowych i sumiennie wykonuje przydzielone 

mu zadania.  

 

Dopuszczający  

Uczeń spełnia wymogi konieczne. Uczeń potrafi wykorzystać większość 

prostych zadań praktycznych. (poprawne ruchy figur, matowanie) Uczeń 

sam nie przejawia nadmiernej aktywności, ale wykonuje większość zadań 

zleconych przez nauczyciela.  



Niedostateczny  

Uczeń nie wykazuje się nawet podstawowa znajomością pojęć związanych  

z przedmiotem edukacja przez szachy. Ma duże braki w podstawowej 

wiedzy. Nie umie z pomocą nauczyciela stosować prostych motywów 

taktycznych. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi poprawnie rozłożyć 

szachownicy. Nie podejmuje prób poprawy stanu swojej wiedzy 

i umiejętności , zarówno samodzielnie czy tez przy pomocy nauczyciela. 

Brak pozytywnych ocen z aktywności. 

  


