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Rozdział I 
Ocenianie zachowania 
 

1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli  

i uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych, a w szczególności: 

1) wywiązywania się z obowiązków ucznia; 

2) postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałości o honor i tradycję szkoły; 

4) dbałości o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywania szacunku innym osobom; 

8) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, wulgarności. 

3. W klasach I - III oceny klasyfikacyjne zachowania są opisowe i uwzględniają stopień 

spełniania kryteriów określonych w ust. 2, a w szczególności: 

1) w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: 

a) przygotowanie do zajęć, 

b) aktywność na zajęciach, 

c) wywiązywanie się z powierzonych zadań i zobowiązań, 

d) samodzielność, wytrwałość w dążeniu do celu, 

e) umiejętność pracy w grupie, 

f) punktualność. 

2) w zakresie postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej: 

a) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

b) stosunek do rówieśników, 

c) poszanowanie mienia szkolnego i własności prywatnej, 

d) udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

3) w zakresie dbałości o honor i tradycję szkoły: 

a) zachowanie podczas uroczystości szkolnych, 

b) przestrzeganie obowiązujących na terenie szkoły ustaleń dotyczących stroju 

codziennego, galowego i sportowego, 

c) poszanowanie symboli narodowych i szkolnych. 

4) w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: 

a) dbanie o kulturę słowa w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi, 

5) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) przestrzeganie funkcjonujących w szkole regulaminów, zasad bezpieczeństwa, 

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i podczas zabaw, 

c) stosowanie się do poleceń nauczycieli i personelu szkoły, 

6) w zakresie godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: 

a) poszanowanie godności i przestrzeni osobistej innych osób, 

b) przestrzeganie zasad zachowania podczas wyjść i wycieczek, 

7) w zakresie okazywania szacunku innym osobom: 

a) stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

b) szanowanie przekonań i poglądów innych osób, 

8) w zakresie przeciwstawiania się przejawom przemocy, agresji, wulgarności: 

a) reagowanie w sytuacjach konfliktowych, 
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b) prezentowanie właściwej postawy wobec agresji, wulgarności. 

4. Uczniowie klas I-III co miesiąc dokonują samooceny, a wychowawcy uwzględniają ją 

oceniając zachowanie ucznia w indywidualnych kartach monitorowania zachowania.  

5. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

6. Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w dzienniku elektronicznym  

i dokumentacji wychowawcy oddziału. 

7. Uczniowie klas IV-VIII są oceniani przez wychowawców trzy razy w każdym półroczu: 

w I półroczu w październiku i grudniu, do 15 każdego miesiąca oraz w styczniu, a w II 

półroczu w marcu i maju, do 15 każdego miesiąca oraz w czerwcu, przy czym oceny 

styczniowa i czerwcowa są ocenami śródroczną i roczną. 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe (uczeń posiada opinię/orzeczenie/zaświadczenie 

lekarskie wskazujące na trudności w zakresie pełnej kontroli emocji swojego 

zachowania), uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie.  

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli uczących w danym oddziale oraz uwzględnieniu opinii innych nauczycieli  

i pracowników szkoły, wyrażonej w uwagach odnotowanych w dzienniku oraz opinii 

ocenianego ucznia. 

1) Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według następującego trybu: 

a) na bieżąco wszyscy nauczyciele mogą wpisywać uczniom do dziennika 

elektronicznego uwagi, pochwały lub nagany i są do tego zobligowani, 

b) pozostali pracownicy mają prawo do wyrażania opinii własnej do 

wychowawcy oddziału najpóźniej do dnia wystawienia proponowanych ocen 

klasyfikacyjnych, przekazując je ustnie; wychowawca ma obowiązek 

uwzględnić je, wystawiając proponowaną ocenę zachowania, 

2)  Zasięganie opinii ocenianego ucznia odbywa się na godzinie zajęć  

z wychowawcą w formie pisemnej, co wychowawca potwierdza stosownym 

zapisem w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności 

ocenianego ucznia w danym dniu, zasięganie opinii winno odbyć się w innym 

terminie zaproponowanym przez wychowawcę.  

3)  Imienne, indywidualne karty oceniania zachowania uczniów przygotowuje 

wychowawca oddziału i przechowuje w dokumentacji wychowawcy, stanowią 

one podstawę do dyskusji nad proponowaną śródroczną i roczną klasyfikacyjną 

oceną zachowania ucznia na zebraniu zespołu klasowego i mogą być 

udostępniane rodzicom na zasadach określonych w statucie. 

4)  Wszelkie uwagi nauczycieli na temat zachowania uczniów oddziału zgłaszane 

w czasie zebrań zespołu, o którym mowa w ust.61 pkt.3 zostają 

zaprotokołowane wraz z ostateczną oceną zachowania ucznia proponowaną 

przez wychowawcę. 
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5) Wychowawca ma prawo wystawić uczniowi ocenę zachowania wyższą lub 

niższą o jeden stopień niż ocena wynikająca z przyjętej skali punktowej 

przedstawionej w ust.16. 

6)  W przypadku łamania przepisów prawa oraz rażącego naruszenia szkolnych 

zasad i regulaminów, a w szczególności przejawiania zachowań agresywnych  

i przemocowych, zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób, wandalizmu  

i celowego niszczenia mienia, kradzieży, przyjmowania lub rozprowadzania 

substancji psychoaktywnych oraz fotografowania lub nagrywania pracowników 

szkoły w czasie wykonywania obowiązków służbowych, a także 

upowszechniania wizerunku uczniów i pracowników szkoły w dostępnych 

mediach, wychowawca może wystawić uczniowi ocenę nieodpowiednią lub 

naganną z pominięciem przyjętego kryterium punktowego przy każdym okresie 

poddawanym ocenie. 

7) Wychowawca podejmuje tę decyzję po konsultacji z zespołem klasowym  

i osobami, których dobra zostały naruszone, pedagogiem szkolnym oraz 

dyrektorem. 

11. Jeżeli uczeń otrzyma 15 i więcej uwag negatywnych ocena z zachowania nie może być 

wyższa niż poprawna. 

12. Uczeń, który nie udziela się aktywnie na rzecz społeczności klasowej lub szkolnej nie 

może uzyskać oceny wzorowej z zachowania (reprezentowanie szkoły w konkursach  

i zawodach, wolontariat, praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu 

Klasowego).  

13. Za każdorazowe rażące zachowanie ucznia i nie przestrzeganie zasad w szkole 

wychowawca stosuje ujemną punktację przedstawioną w tabeli.  

14. Wychowawca sumę przyznanych punktów ujemnych odejmuje od sumy punktów 

dodatnich uzyskanych przez ucznia w okresie poddawanym ocenie.  

15. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału do ustalenia klasyfikacyjnej oceny 

zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli 

uczących w tym oddziale. 

16. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV - VIII odbywa się według systemu 

punktowego, szczegółowych kryteriów przedstawionych w tabeli: 
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Tłustym drukiem wyszczególniono punkty ujemne. W punkcie 3 punktacja: 4,2,0.  

Kryteria podlegające ocenie  

Ucznia obowiązuje: 

Bez zastrzeżeń - 2 punkty 

 

Uczeń: 

Bez zastrzeżeń lub częściowe 

uchybianie zasadom – 1 punkt 

Uczeń: 

Uchybianie zasadom – 0 

punktów 

Uczeń: 

Rażące uchybianie zasadom – 

punkty ujemne 

Uczeń: 

Frekwencja i punktualność  

1 Systematyczne 

uczęszczanie na zajęcia 

edukacyjne, 

usprawiedliwianie 

nieobecności zgodne 

z obowiązującymi 

zasadami, niechodzenie 

na wagary. 

Systematycznie uczęszcza 

do szkoły, nie ma godzin 

nieobecnych 

nieusprawiedliwionych, 

usprawiedliwia 

nieobecności 

w określonym w statucie 

terminie. 

Systematycznie uczęszcza do 

szkoły, ma nie więcej niż 

1 dzień nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub dostarcza 

usprawiedliwienia  

z opóźnieniem.  

Niesystematycznie 

uczęszcza na zajęcia, ma 

więcej niż 1 dzień 

nieusprawiedliwiony. 

- Celowo opuszcza pierwsze lub 

ostatnie lekcje.(-2pkt za każde 

trzy opuszczone lekcje).  

- Chodzi na wagary. 

 (-2pkt za każde trzy opuszczone 

lekcje.) 

2 Punktualne przychodzenie 

na zajęcia. 

Jest punktualny, może 

mieć do 3 spóźnień w 

okresie podlegającym 

ocenie. 

Stara się być punktualny, może 

mieć do 6 spóźnień 

w okresie podlegającym 

ocenie. 

Spóźnił się od 6 do 10 

w okresie podlegającym 

ocenie. 

Spóźnił się więcej niż 10 razy 

otrzymuje (-2pkt). 

Kultura osobista  

3 Niezakłócanie przebiegu 

zajęć przez niewłaściwe 

zachowanie i stosowanie 

się do regulaminu 

spożywania posiłków 

w stołówce szkolnej. 

(4 punkty) 

Zawsze zachowuje się 

właściwie. Stosuje się do 

regulaminu. 

( 2 punkty) 

Przeszkadza w prowadzeniu 

zajęć, trzykrotnie otrzymał 

uwagę nauczyciela 

Albo źle zachowuje się 

w stołówce szkolnej, otrzymał 

maksimum 3 uwagi. 

(0 punktów) 

Często przeszkadza 

w prowadzeniu zajęć lub 

nie stosuje się do 

regulaminu, ma  do 5 uwag. 

Za niewłaściwe zachowanie lub 

zakłócanie przebiegu zajęć za 

każde 5 uwag otrzymuje 

(-1pkt). 

4 Przestrzeganie zasad 

kultury współżycia, 

w tym właściwego 

zwracania się do 

kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników 

szkoły. 

Przestrzega zasad kultury 

słowa w relacjach 

z dorosłymi i uczniami. 

Stosuje zwroty 

grzecznościowe. 

Nie używa wulgaryzmów. 

Przestrzega kultury słowa, 

rzadko stosuje formy 

grzecznościowe, nie używa 

wulgaryzmów. 

Nie przestrzega kultury 

słowa, nagminnie nie 

stosuje zwrotów 

grzecznościowych, używa 

wulgaryzmów. 

Używa wulgaryzmów otrzymuje 

(-2pkt). 

Samokształcenie i aktywność  
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5 Rzetelna praca nad 

poszerzeniem wiedzy  

i umiejętności. 

Zawsze pracuje rzetelnie 

na miarę swych 

możliwości. 

Wykonuje zadania 

dodatkowe. 

Wykazuje się inicjatywą. 

Kreatywnie działa na 

rzecz samokształcenia. 

Zazwyczaj pracuje rzetelnie na 

miarę swych możliwości. 

Dąży do uzyskania lepszych 

ocen. 

Pracuje niesystematycznie, 

nie uczestniczy w zajęciach 

dodatkowych, na które 

został zapisany. 

 

6 Aktywne uczestniczenie 

w zajęciach. 

 ----- Pracuje aktywnie sam 

i w grupie. 

Nie jest aktywny, nie 

współpracuje z zespołem 

lub grupą. 

 

BHP  

7 Dbałość o schludny 

i estetyczny wygląd, 

przestrzeganie zasad 

higieny, noszenie 

odpowiedniego stroju 

uczniowskiego i obuwia 

na zmianę. 

 ----- Zawsze wygląda schludnie  

i estetycznie, zmienia obuwie, 

przestrzega zasad higieny. 

Nie dba o higienę i estetykę 

wyglądu, jego strój jest 

niewłaściwy, wyzywający, 

nie zmienia obuwia 

Posiadający minimum 3 uwagi 

dotyczące niewłaściwego 

wyglądu (makijaż, fryzura, 

wyzywający strój) otrzymuje 

(-2pkt). 

8 Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas 

zajęć. 

Reagowanie na uwagi 

i polecenia nauczycieli. 

 ----- Zawsze przestrzega zasad 

i reaguje na uwagi nauczycieli. 

Nie przestrzega ustalonych 

zasad. 

Nie zastosował się do uwag 

nauczyciela. 

Posiadający do 3 uwag 

dotyczących nieprzestrzegania 

ustalonych zasad otrzymuje 

(-1pkt), powyżej 3 uwag 

otrzymuje 

(-2pkt). 

9 Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas 

przerw. 

Reagowanie na uwagi 

i polecenia nauczycieli. 

 ----- Zawsze przestrzega zasad 

i reaguje na uwagi nauczycieli. 

 

Nie przestrzega ustalonych 

zasad. 

Nie zastosował się do uwag 

nauczyciela. 

Posiadający do 3 uwag 

dotyczących nieprzestrzegania 

ustalonych zasad otrzymuje 

 (-1pkt), powyżej 3 uwag 

otrzymuje (-2pkt). 
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10 Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas 

wyjść i wycieczek 

szkolnych, Reagowanie 

na uwagi i polecenia 

nauczycieli. 

 ----- Zawsze przestrzega zasad 

i reaguje na uwagi nauczycieli. 

 

Nie przestrzega ustalonych 

zasad. 

Nie zastosował się do uwag 

nauczyciela. 

Posiadający do 3 uwag 

dotyczących nieprzestrzegania 

ustalonych zasad otrzymuje 

 (-1pkt), powyżej 3 uwag 

otrzymuje (-2pkt). 

11 Przestrzeganie ustalonych 

warunków korzystania 

z telefonów 

komórkowych 

i innych urządzeń 

elektronicznych, 

w szczególności zakazu 

samowolnego używania 

ich w trakcie zajęć 

lekcyjnych. 

 ----- Zawsze przestrzega 

regulaminu. 

 Łamie obowiązujące zasady 

ujęte w regulaminie korzystania 

z telefonów komórkowych, m.in. 

w czasie lekcji bawi się 

telefonem, wysyła sms-y, dzwoni 

do kolegów lub korzysta 

z innych urządzeń 

elektronicznych. 

Ignoruje uwagi i polecenia 

nauczyciela. (-4 pkt) 

12 Przestrzeganie zakazu 

samowolnego 

filmowania, robienia 

zdjęć, nagrywania 

dźwięku podczas całego 

pobytu w szkole, 

niestosowanie żadnych 

form cyberprzemocy. 

 ----- Nigdy nie stosuje żadnych 

form cyberprzemocy, nie łamie 

zakazu. 

 Złamał obowiązujący zakaz. 

( -4pkt) 

Wartości  

13 Wykazywanie szacunku 

dla tożsamości 

indywidualnej, 

kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej. 

 

Uczeń wykazuje 

szacunek dla tożsamości 

indywidualnej, 

kulturowej, narodowej, 

regionalne 

 i etnicznej. 

 Uczeń nie szanuje 

odmiennych tożsamości 

indywidualnych, 

kulturowych, narodowych, 

regionalnych 

i etnicznych. 

Posiadający do 3 uwag 

dotyczących braku szacunku dla 

tożsamości indywidualnej, 

kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej 

otrzymuje (-1pkt), powyżej 3 

uwag (-2pkt). 
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14 Wykazywanie postawy 

szacunku dla symboli 

narodowych, 

zachowywanie się w 

każdej sytuacji w sposób 

godny młodego 

obywatela Polski 

 i ucznia szkoły. 

 ----- Zawsze przejawia zachowanie 

godne i pełne szacunku. Jest 

młodym patriotą. 

Zachowuje się w sposób 

niegodny obywatela Polski 

i ucznia szkoły 

Wykazuje lekceważącą 

postawę wobec tradycji 

narodowych 

i ceremoniału szkoły, 

niewłaściwie zachowuje się 

podczas uroczystości 

szkolnych 

Posiadający do 3 uwag 

dotyczących braku szacunku dla 

symboli narodowych otrzymuje 

(-1pkt), powyżej 3 uwag (-2pkt).  

15 Noszenie stroju galowego 

na wszystkich 

uroczystościach 

szkolnych oraz 

uroczystościach, na 

których uczeń 

reprezentuje szkołę. 

 ----- Zawsze nosi strój galowy. Nie nosi stroju galowego 

podczas uroczystości  

i w wyznaczonych dniach. 

 

Postawy  

16 Unikanie agresywnych 

zachowań. 

Nie prezentuje (ani 

fizycznych, ani 

psychicznych, ani agresji 

słownej) zachowań 

agresywnych. 

Stara się panować nad 

emocjami. 

 Zdarzyło mu się zachować 

agresywnie, ale pracuje nad 

zmianą swojego 

zachowania. 

 

Przejawiający zachowania 

agresywne (agresja fizyczna, 

psychiczna, słowna) zarówno 

wobec uczniów jak 

i nauczycieli, pracowników 

obsługi otrzymuje (-2pkt). 

17 Nieprowokowanie 

sytuacji konfliktowych, 

 ----- Nie prowokuje sytuacji 

konfliktowych. 

Dba o bezpieczeństwo 

i zdrowie, 

własne oraz kolegów 

Sprowokował sytuację 

konfliktową. 

Naraża zdrowie 

i bezpieczeństwo własne 

oraz kolegów. 

 



str. 10 
 

18 Zakaz dokuczania, 

ośmieszania  

i prześladowania innych. 

Bezwzględnie stosuje się 

do zakazu. 

Wszystkim okazuje 

szacunek. 

 

 ----- Dokucza, ośmiesza, 

prześladuje. Nie szanuje 

innych. 

Posiadający do 3 uwag 

dotyczących nieprzestrzegania 

zakazu ośmieszania, dokuczania 

i prześladowania otrzymuje 

(-1pkt), powyżej 3 uwag 

(-2pkt). 

19 Odrzucanie negatywnych 

wzorców zachowań, 

wystrzeganie się nałogów 

(palenia papierosów, 

środków 

psychoaktywnych, 

alkoholu. 

 ----- Nie ulega nałogom. Ulega nałogom, Namawiał 

innych do palenia, brania 

dopalaczy lub picia 

alkoholu. 

Stwierdzono, że palił (-2pkt); 

spożywał alkohol (- 2pkt); 

stosował środki psychoaktywne. 

(- 2pkt) 

 

20 Postępowanie zgodne  

z zasadami tolerancji, 

szanowanie poglądów  

i przekonań innych ludzi. 

 ----- Jest tolerancyjny, zawsze 

szanuje poglądy 

i przekonania innych. Godnie 

traktuje innych, przeciwdziała 

wykluczeniu. 

Okazał brak szacunku dla 

poglądów, przekonań, 

postawy innego ucznia, 

podjął działania 

zmierzające do 

wykluczenia kogoś 

z zespołu. 

 

21 Godne reprezentowanie 

szkoły na zewnątrz, 

udział w konkursach, 

zawodach, akcjach. 

 ----- Reprezentuje szkołę, 

podejmując działania 

o charakterze naukowym, 

sportowym, artystycznym, 

społecznym, charytatywnym. 

Nie podejmuje na zewnątrz 

szkoły aktywności w żadnej 

dziedzinie, nie reprezentuje 

jej. 
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22 Dbałość o wspólne dobro, 

ład i porządek w szkole; 

szanowanie mienia 

szkolnego i prywatnego 

w tym także 

podręczników  

i innych książek 

otrzymanych  

z biblioteki szkolnej 

(Uczeń nie śmieci, nie 

niszczy, nie kradnie) 

 ----- Zawsze dba o ład i porządek w 

szkole, pomaga nauczycielowi 

organizować miejsce pracy, 

szanuje mienie szkolne i 

prywatne w tym także 

podręczniki 

i inne książki otrzymanych 

z biblioteki szkolnej. 

Łamie zasadę dbałości 

o ład i porządek. 

Reaguje lekceważąco na 

prośby i uwagi nauczyciela, 

 

Zdewastował mienie szkoły, 

dopuścił się na terenie szkoły 

kradzieży otrzymuje (-4pkt).  

23 Aktywna działalność na 

rzecz zespołu klasowego. 

Wolontariat 

 ----- Wykazuje się inicjatywą, 

pomysłowością w pracach na 

rzecz klasy, zleconych lub 

podjętych samodzielnie, dba 

o wystrój pracowni. 

Udziela pomocy koleżeńskiej 

lub ją organizuje. 

Wzorowo wywiązuje się 

z pełnionych funkcji 

i współpracuje 

z samorządem uczniowskim. 

Prezentuje postawę bierną, 

obojętny na potrzeby 

innych, niechętnie 

uczestniczy w pracach na 

rzecz klasy i akcjach 

samorządu uczniowskiego. 

 

24 Aktywna działalność na 

rzecz społeczności 

szkolnej. Wolontariat 

Samodzielnie podejmuje 

inicjatywy na rzecz 

społeczności szkolnej, 

organizuje, wdraża i 

realizuje swoje pomysły, 

często poświęcając swój 

czas wolny. Podjął co 

najmniej dwie różne 

formy aktywności na 

rzecz społeczności 

szkolnej 

Podjął chociaż jedną z form 

aktywności na rzecz szkoły. 

(Udział w akcjach, projektach, 

zbiórkach, uroczystościach 

szkolnych, debatach, pracach 

społecznych, dokumentowaniu 

życia szkoły, pracach 

w zespole redakcyjnym 

gazetki szkolnej, pracach 

samorządu uczniowskiego) 

Nie podejmuje żadnej 

aktywności związanej 

z działaniami na rzecz 

szkoły. 
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Ocena/punkty: 

Wzorowe 35-33 

Bardzo dobre 32-30 

Dobre 29-25 

Poprawne 24-18 

Nieodpowiednie 17-13 

Naganne 12 i mniej 
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Rozdział II 
 
Język polski klasy IV-VIII 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 
 Kształcenie literackie i kulturowe – analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 Kształcenie językowe. 

 Tworzenie wypowiedzi 

 Samokształcenie 

 

Obszary podlegające ocenie 

Wypowiedzi ustne:  czytanie tekstów,  

 recytowanie, 

 kilkuzdaniowa wypowiedź, 

 dialog, 

 opowiadanie, 

 prezentacja. 

Prace pisemne:  odpowiedź na pytania, 

 rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń, 

 sprawdziany godzinne (prace klasowe, testy), sprawdziany krótkie - 10 

– 15 min. (kartkówki) 

 redagowanie tekstu użytkowego (ogłoszenie, zaproszenie, 

zawiadomienie, instrukcja itp.) 

 redagowanie formy literackiej 

Prace praktyczne:  niewerbalny wytwór pracy (np. album, słownik, plakat, komiks), 

 praca plastyczna, 

 utwór wokalny. 

Prace domowe  Nauczyciel wystawia ocenę wg kryterium z punktu ocena prac 

stylistycznych lub przyjętego NaCoBeZu.  

 Uczeń, który nie wykonał trzykrotnie pracy domowej uzyskuje ocenę 

niedostateczną. 

Praca na lekcji 

(aktywność) 

 W czasie jednej jednostki lekcyjnej nauczyciel może nagrodzić 

aktywną pracę oceną. Może on też ocenić zaangażowanie ucznia 

plusem, których suma da odpowiednią ocenę według przyjętej skali: 7 

(+) bardzo dobry. Jeśli uczeń nie pracuje podczas zajęć (nie wykonuje 

zadań, ćwiczeń, nie zapisuje tematu lekcji), otrzymuje minus (-). Trzy 

minusy za brak pracy na zajęciach skutkują oceną niedostateczną. 

Praca metodą 

projektu 

Podczas oceny realizacji projektu uwzględniane będą: 

 poprawność i terminowość wykonania przydzielonych zadań 

 pomysłowość i własna inicjatywa 

 wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji, w tym korzystanie  

z zasobów biblioteki szkolnej 

 współdziałanie w zespole, pomoc innym członkom grupy 

 samodzielność i zaradność podczas realizacji projektu 

 zaangażowanie wszystkich członków zespołu podczas prezentacji. 
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Samokształcenie  uczeń doskonali ciche i głośne czytanie, korzysta z informacji 

zawartych w różnych źródłach, korzysta ze słowników ogólnych 

języka polskiego, ze słownika terminów literackich, poznaje życie 

kulturalne swojego regionu, rozwija umiejętności efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami 

internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania 

własnych zainteresowań.  

 

Nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji w negatywnej ocenie uczeń może zgłosić trzy  

razy w półroczu (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek oraz 

wypracowań szkolnych). Nauczyciel zaznacza je, wpisując do dziennika elektronicznego np. 

z cyfrą oznaczającą ich ilość. Pracę, za brak której uczeń otrzymał wpis 

np. = nieprzygotowany, jest on zobowiązany pilnie uzupełnić. 

 

KRYTERIA OCENY PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

I. Celem projektu edukacyjnego jest kształcenie u uczniów: 

1. odpowiedzialności za własny rozwój; 

2. zaangażowania się w realizację grupowych pomysłów; 

3. umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł; 

4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5. umiejętności stosowania teorii w praktyce; 

6. rozwój samoorganizacji i kreatywności oraz dokonywania samooceny; 

7. przygotowanie do publicznych wystąpień. 

 

II. Ocena za udział ucznia w realizacji projektu uwzględnia: 

1. zaangażowanie ucznia,  

2. pomysłowość.  

3. umiejętność pracy w grupie, 

4. udział w praktycznym wykonaniu,  

5. stopień trudności zadań, 

6. terminowość wykonania przydzielonych zadań, 

7. poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań, 

8. pracowitość, 

9. samoocenę ucznia, 

10. prezentację efektu końcowego. 

 

Za każdy punkt aktywności ucznia w realizacji projektu nauczyciel - opiekun może przyznać 

od 0 do 5 punktów (maksymalnie 50 punktów). 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY GŁOŚNEGO CZYTANIA 

Klasa IV 

 

Ocena Kryteria 

bardzo dobry Uczeń biegle, bezbłędnie czyta nowy tekst lub tekst poznany wcześniej, 

z uwzględnieniem akcentów logicznych, właściwego tempa i rytmu. 
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dobry Uczeń czyta płynnie, wyraziście, stosując znaki prawidłowego 

przestankowania wcześniej poznany tekst. 

dostateczny Uczeń czyta poprawnie poznany wcześniej tekst, błędnie odczytuje wyrazy 

nowe, trudne, w większości stosuje znaki przestankowe. 

dopuszczający Uczeń czyta głośno poznany wcześniej tekst, nie zachowując odpowiedniego 

tempa, logicznego przestankowania, błędnie odczytuje wyrazy. Technika 

głośnego czytania pozwala mu jednak na zrozumienie tekstu. 

niedostateczny Technika głośnego czytania jest tak słaba, że uczeń nie rozumie głośno 

czytanego tekstu. Uczeń błędnie odczytuje większość wyrazów, nie stosuje 

logicznego przestankowania. 

 

Klasy V – VIII 

 

Ocena Kryteria 

bardzo dobry 

 

Uczeń wyraziście, biegle czyta nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów 

logicznych, właściwego tempa i rytmu oraz z odpowiednim zaznaczeniem 

akcentów emocjonalnych. Poprawnie, wyraźnie i wyraziście czyta 

różnorodne teksty z uwzględnieniem celu (informacja, przeżycie, perswazja 

itp.). Odczytuje poprawnie poznane skróty i skrótowce. 

dobry Uczeń czyta poprawnie, płynnie, wyraziście nowy tekst, uwzględniając 

akcentowanie logiczne i emocjonalne. 

dostateczny Uczeń czyta poprawnie poznany wcześniej tekst, stosując znaki 

przestankowe (odczytuje błędnie wyrazy nowe, trudne). 

dopuszczający  Uczeń czyta głośno poznany wcześniej tekst, nie zachowując odpowiedniego 

tempa, logicznego przestankowania, błędnie odczytuje niektóre wyrazy. 

Technika głośnego czytania pozwala mu jednak na zrozumienie tekstu. 

niedostateczny Technika głośnego czytania jest tak słaba, że uczeń nie rozumie głośno 

czytanego tekstu. Uczeń błędnie odczytuje większość wyrazów,  

nie stosuje logicznego przestankowania. 

 

KRYTERIA OCENY RECYTACJI W KLASACH IV – VIII 

 

Ocena Kryteria 

celujący  Uczeń osiągnął sukces w konkursie recytatorskim na terenie szkoły, gminy, 

powiatu, województwa. Recytuje różnorodne utwory na akademii szkolnej  

lub innej imprezie artystycznej (w klasie VII i VIII utwory poetyckie  

i prozatorskie). Uczeń podczas recytacji w klasie prezentuje poziom 

wyróżniający go z zespołu klasowego i spełnia wymagania wyznaczone  

w kryteriach oceny bardzo dobrej. 

bardzo dobry Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy (w klasie VII i VIII) wskazany 

przez nauczyciela, wykazując przy tym bardzo dobre opanowanie 

pamięciowe tekstu, właściwą ekspresję, pauzowanie, tempo i artykulację, 

uwzględniając intonację, próbując oddać głosem nastrój utworu. 

dobry Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy (w klasie VII i VIII) wskazany 

przez nauczyciela, wykazując przy tym bardzo dobre opanowanie 

pamięciowe tekstu, z ekspresją, artykulacją i tempem, próbując oddać nastrój 

utworu (dopuszczalne drobne uchybienia). 

dostateczny Uczeń recytuje wiersz lub wskazany przez nauczyciela fragment prozy  

(w klasie VII i VIII) ze zrozumieniem, z odpowiednią artykulacją 

i akcentem. 
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dopuszczający  Uczeń wygłasza z pamięci wiersz lub wskazany przez nauczyciela fragment 

prozy (w klasie VII i VIII). Opuszcza jednak wyrazy, zmienia ich kolejność 

lub używa innych słów. Nie zachowuje właściwego pauzowania, artykulacji. 

niedostateczny Uczeń nie opanował wiersza pamięciowo. Nawet z pomocą nauczyciela nie 

jest w stanie odtworzyć z pamięci wiersza lub fragmentu prozy (w klasie VII  

i VIII). 

 

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNEJ W KLASACH IV – VIII 

Ocenie podlegają przewidziane programem nauczania dłuższe formy wypowiedzi na temat 

lektury i otaczającej rzeczywistości. 

 

Ocena Kryteria 

celujący Odpowiedź ustna jest całkowicie poprawna pod względem językowo-

stylistycznym i merytorycznym. Uczeń dokonuje uogólnień, wyraża własne 

sądy, ocenia. W wypowiedzi uwzględnia właściwe dla przyjętej formy 

środki językowe, posługuje się piękną polszczyzną.  

W klasie VII i VIII uczeń funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne 

oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę.  

bardzo dobry Wypowiedź ustna jest poprawna pod względem językowo-stylistycznym  

i merytorycznym. Temat wyczerpująco zrealizowany, pełny zakres 

wiadomości. W wypowiedzi uwzględniane są właściwe dla danej formy 

środki językowe. Uczeń wyraża własne sądy, uogólnia, posługuje się 

poprawną polszczyzną W klasie VII i VIII uczeń funkcjonalnie 

wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie  

na odbiorcę. 

dobry Wypowiedź ustna jest całkowicie samodzielna, poprawna pod względem 

językowo - stylistycznym, logicznym, zawiera większość wymaganych 

wiadomości. Wiadomości uporządkowane są zgodnie  

z chronologią. Uczeń posługuje się poprawną polszczyzną.  

W klasie VII i VIII uczeń funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne 

oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę. 

dostateczny Wypowiedź ustna budowana jest na ogół samodzielnie,  

z uwzględnieniem zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań  

i precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa. Uczeń prezentuje  

w odpowiedzi ustnej zakres wiadomości i umiejętności podstawowych 

przewidzianych programem nauczania dla danej klasy. 

dopuszczający W wypowiedzi ustnej uczeń popełnia błędy merytoryczne  

i językowo-stylistyczne, ale samodzielnie lub z pomocą nauczyciela 

udziela odpowiedzi na postawione pytania. Opowiada o zdarzeniach, 

których sam był uczestnikiem, formułuje najprostsze formy wypowiedzi 

przewidziane programem.  

niedostateczny Wypowiedź ustna nie jest poprawna pod względem językowym  

i rzeczowym. Nawet z pomocą nauczyciela uczeń nie jest w stanie 

odpowiedzieć na pytania i sformułować dłuższej wypowiedzi. 

 

KRYTERIA OCENY ORTOGRAFII W KLASACH IV – VIII 

 Uczeń ma prawo do korzystania ze Słownika ortograficznego w czasie pisania pracy, 

zarówno w domu, jak i w klasie. Wyjątek stanowi pisanie dyktand ortograficznych 

sprawdzających. 
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 Znajomość zasad ortografii i stosowania ich w praktyce sprawdzana jest przy 

wykorzystaniu testu ortograficznego i dyktanda sprawdzającego minimum dwa razy 

w półroczu. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY DYKTAND UWZGLĘDNIAJĄCE OCENY  

Z PLUSEM I MINUSEM 

Liczba błędów Ocena Liczba błędów Ocena 

0 5 6 3 

1 5- 7 3- 

2 4+ 8 2+ 

3 4 9 2 

4 4- 10 i więcej 1 

5 3+   

 

Trzy (3) błędy ortograficzne drugoplanowe lub interpunkcyjne = jeden (1) błąd ortograficzny 

pierwszoplanowy. Za błąd ortograficzny pierwszoplanowy uznaje się błąd dotyczący 

prawidłowej pisowni: 

 wyrazów z ó, u, ż, rz, ch, h, 

 „nie” z różnymi częściami mowy, 

 cząstki -by z różnymi częściami mowy, 

 wielkich i małych liter, 

 połączeń om, on, en, em w poznanych wyrazach, 

 form czasowników zakończonych na –ąć, -nąć 

 przyimków prostych i złożonych, 

 głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych oraz zmiękczeń. 

 

Za błąd ortograficzny drugoplanowy uznaje się: 

 pominięcie w wyrazie litery lub jej fragmentu (np. zapisanie w wyrazie o zamiast a), 

 błędny zapis wyrazu wynikający z niezrozumienia jego znaczenia, 

 pominięcie fragmentu lub całości wyrazu, 

 błędny zapis końcówek koniugacyjnych czasowników.  

 

KRYTERIA OCENIANIA DYKTAND W KLASACH VII-VIII 

Liczba błędów Ocena Liczba błędów Ocena 

0 5 4  3 

1  4+ 5 2 

2 4 6 i więcej 1 

3 3+   

 

W klasie VII-VIII nie stosujemy podziału na błędy pierwszo i drugoplanowe.  

 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC STYLISTYCZNYCH W KLASACH IV – VIII 

 

 Oceniając prace pisemne, bierzemy pod uwagę następujące elementy: 

 

TEMAT  zrozumienie tematu 

 pisanie ściśle na temat 

 ciekawy pomysł (oryginalność) 

 stworzenie interesującej całości 

 własne myśli 
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 wykorzystanie wiadomości 

KOMPOZYCJA  wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

 stosowanie elementów kompozycyjnych typowych dla danej 

formy wypowiedzi 

 płynne powiązanie między częściami pracy 

JĘZYK I STYL  poprawnie zbudowane zdania 

 trafnie wyznaczone granice zdań 

 trafnie dobrane wyrazy 

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

ZAPIS  wygląd kartki 

 margines, akapity 

 staranne pismo 

 

KRYTERIA OCENIANIA SPRAWDZIANÓW I TESTÓW W KLASACH IV – VIII 

są zgodne z obowiązującą skalą procentową (Statut Szkoły § 67) 

 

OCENA WAŻONA 

Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę 

w hierarchii ocen. Wskaźnikiem do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej jest 

średnia ważona obliczona przez dziennik elektroniczny.  

(suma ocen wagi 3) x 3 + (suma ocen wagi 2) x 2 + (suma ocen wagi 1) x 1 

 (liczba ocen wagi 3) x 3 + (liczba ocen wagi 2) x 2 + (liczba ocen wagi 1) x 1 

 

W szczególnych przypadkach nauczyciel może odstąpić od skali przybliżeń, stawiając jako 

wartość nadrzędną dobro dziecka. 

 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 3 (KOLOR ZIELONY): 

praca klasowa, test z całego działu, test półroczny, osiągnięcie tytułu laureata, finalisty lub 

punktowanego miejsca w konkursach zewnętrznych 

 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 2 (KOLOR NIEBIESKI): 

odpowiedź ustna, kartkówka (z 1-3 ostatnich tematów), realizacja i prezentacja projektu, 

punktowane miejsca w konkursach szkolnych 

 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 1 (KOLOR CZARNY): 

prezentacja referatu, praca na lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach, praca domowa, 

prace plastyczne. 

 

W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań 

nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę.  

1) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 

     ponadwojewódzkim; 

2) w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z języka polskiego, określone 

     programem nauczania, swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności 

     w nowych nietypowych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, sprawdziany 

     pisemne rozwiązuje na ocenę bardzo dobrą oraz bezbłędnie rozwiązuje zadania  

     na ocenę celującą; 

3) osiągał punktowane miejsca w zewnętrznych konkursach z języka polskiego; 

4) osiągnął średnią roczną co najmniej 5,51. 
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STOSOWANIE ELEMENTÓW OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO 

1. Nauczyciele języka polskiego stosują elementy oceniania kształtującego (OK). 

2. Pozostałe elementy oceniania kształtującego (m.in. pytania kluczowe, techniki zadawania 

pytań, ocena koleżeńska, samoocena) stosowane są przez nauczycieli  

w miarę wynikających potrzeb. 

3. W pracach nauczyciele mogą stosować kryteria oceny, inaczej nazywane nacobezu  

4. (na co będę zwracać uwagę), informując uczniów, co będzie podlegało ocenie 

w pracach pisemnych ucznia, w tym w zadaniu domowym lub jego wypowiedzi ustnej. 

5. Informacja zwrotna (IZ) jest ustnym lub pisemnym komentarzem pracy ucznia 

i jest ściśle powiązana z zagadnieniami zawartymi w kryteriach oceny.  

6. Celem informacji zwrotnej jest pomoc w poprawieniu pracy, zaplanowaniu dalszej nauki, 

lepszym zrozumieniu wybranych zagadnień zawartych w kryteriach oceny 

i przygotowaniu się uczniów do prac kontrolnych.  

7. Nauczyciele są zobowiązani przechowywać poprawione prace z informacją zwrotną do 

końca danego roku szkolnego. 

 

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

  

Zgodnie ze Statutem SP 3 w Łodzi nauczyciel, kontrolując i oceniając prace pisemne, prace 

praktyczne i wypowiedzi ustne, jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

 

Jako kryterium oceniania nauczyciel bierze pod uwagę zaangażowanie ucznia  

w pokonywaniu trudności oraz przedmiotowy system oceniania. 
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Język angielski klasy IV-VIII 
 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 
1. Sprawne komunikowanie się w języku angielskim 

2. Znajomość środków językowych, rozumienie ze słuchu oraz treści pisanych, reagowanie 

na wypowiedzi ustnie oraz w formie pisemnej, przetwarzanie wypowiedzi ustnie bądź 

pisemnie. 

3. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 

językowe, m.in. przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą ich indywidualnych 

umiejętności językowych. 

4. Stopniowe przygotowywanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka 

obcego. 

5. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. 

 

Oceny posiadają różną wagę i są oznaczone różnymi kolorami. 

1. testy leksykalno-gramatyczne- waga razy 3, zapis kolorem zielonym 

2. projekt edukacyjny- waga razy 3, zapis kolorem fioletowym 

3. znaczące osiągnięcie w konkursach zewnątrzszkolnych lub szkolnych- waga razy 3, zapis 

kolorem fioletowym 

4. udział w konkursach zewnątrzszkolnych lub szkolnych- waga razy 1, zapis kolorem 

fioletowym 

5. kartkówki – waga razy dwa, zapis kolorem niebieskim 

6. aktywność, projekty, konkursy oraz inne prace ucznia- waga razy jeden, zapis kolorem 

czarnym 

 

Obszary aktywności podlegające ocenie i sposoby sprawdzania: 

 

Sposób oceniania 
Prace pisemne oraz kartkówki oceniane są według skali punktowej i przeliczane są skalą 

procentową odpowiadającą skali ocen(Statut Szkoły §67 ust.1) 

 

Ocenianie wspomagające: 
Plusy (+) uczeń może otrzymać za: 

1) aktywność na lekcji, 

2) prace domowe o małym stopniu trudności, 

3) pracę w grupie na lekcji. 

Minusy (-) uczeń może otrzymać za: 

4) brak pracy domowej (o małym zakresie treści, niewielkim stopniu trudności), 

5) brak zeszytu przedmiotowego i środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji 

i wskazanych przez nauczyciela, 

6) niewłaściwą pracę na lekcji i brak współpracy w zespole. 

 

Plusy i minusy są przekładane na ocenę wyrażoną stopniem. Za 5 plusów uczeń uzyskuje 

ocenę bardzo dobrą (5), za 5 minusów – niedostateczną (1). Rozliczanie plusów i minusów 

odbywa się na bieżąco. 

Uczeń oraz rodzic informowany jest o wystawionej ocenie poprzez odpowiedni zapis 

w dzienniku elektronicznym. 

 

Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne na podstawie pisemnej 
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opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 

 

Kryteria oceniania uczniów: 
Ocenę celującą z języka angielskiego otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości  

i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo spełnił jeden z określonych warunków: 

1) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 

ponadwojewódzkim lub w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z zajęć 

edukacyjnych określonych w programie nauczania; 

2) samodzielnie i twórczo rozwija posiadane uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, a także 

proponuje rozwiązania nietypowe;  

3) otrzymał wyróżnienie lub jest finalistą w konkursach niższego szczebla. 

 

Jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim po ustaleniu ocen 

na posiedzeniu rady klasyfikacyjnej, otrzymuje ocenę celującą. 

  

1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w pełnym stopniu zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania, 

2) pracuje systematycznie, efektywnie, 

3) stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań nietypowych, 

4) wyjaśnia i analizuje problemy teoretyczne i praktyczne. 

 

2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełnym stopniu zakresu wiedzy i umiejętności określonych w 

programie nauczania, 

2) nie zawsze jest systematyczny w pracy, 

3) poprawnie stosuje umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu zadań typowych. 

 

3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie 

nauczania, 

2) rozwiązuje zadania typowe, wykorzystując umiejętności praktyczne w zadaniach o 

średnim stopniu trudności, 

3) podczas wykonywania poleceń korzysta w pewnym stopniu z pomocy nauczyciela. 

 

4. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w niewielkim stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane w 

programie nauczania, 

2) rozwiązuje problemy typowe o niewielkim stopniu trudności, 

3) podczas wykonywania poleceń w dużym stopniu korzysta w z pomocy nauczyciela. 

 

5. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, 

2) nie jest w stanie wykonać poleceń o podstawowym stopniu trudności, 

3) nie wykazuje chęci do pracy i poprawy ocen. 

 

 

Średnia ważona: 
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Ponadto, wskaźnikiem do wystawiania oceny półrocznej i rocznej jest średnia ważona. 

Obliczmy ją przyporządkowując każdej ocenie cząstkowej liczbę naturalną, oznaczającą jej 

wagę w hierarchii ocen. 

Średnią ważoną oblicza się jako iloraz. Ocena półroczna i roczna wystawiane są na podstawie 

średniej ważonej liczonej według poniższego wzoru: 

 

(suma ocen wagi 3) x 3 + (suma ocen wagi 2) x 2 + (suma ocen wagi 1) x 1 

 (liczba ocen wagi 3) x 3 + (liczba ocen wagi 2) x 2 + (liczba ocen wagi 1) x 1 

 

 

W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od powyższej skali przybliżeń, 

stawiając jako wartość nadrzędną dobro ucznia. 

 

Elementy oceniania kształtującego: 

 

Do zasad oceniania wprowadza się elementy oceniania kształtującego (OK).    

Nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia. Uczeń 

uzyskuje efektywną informację zwrotną, krótki komentarz pisemny bądź ustny do jego pracy, 

który może zawierać cztery elementy: 

- wyszczególnienie i opisanie dobrych elementów pracy, 

- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

- wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, 

- wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 

W ocenianiu może się także pojawić ocena koleżeńska oraz samoocena. 

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych 
Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

Aby dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i psychofizycznych ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

należy: 

 

1. Dostosować odpowiednią ilość materiału oraz stopień trudności do możliwości 

psychofizycznych ucznia zgodnie z zaleceniami odpowiednich instytucji. 

2. Odpowiednio wydłużyć czas pisania pracy tak, aby uczeń zdążył wykonać wszystkie 

polecenia. 

3. Indywidualizować pracę z uczniem według zaleceń poradni. 

4. Jeśli jest taka potrzeba można pozwolić uczniowi na zaliczanie pracy ustnie. 

5. W razie potrzeby czytać uczniowi polecenia lub naprowadzić go, tak by treść była dla 

niego zrozumiała. 

6. Nie brać się pod uwagę błędów ortograficznych i zniekształconego pisma. 

7. Jeśli w pracy ucznia są wyrazy niezrozumiałe lub nieczytelne prosić ucznia o ich 

odczytanie. 

8. Przy ocenianiu brać pod uwagę zaangażowanie ucznia, poczynione postępy, a nie efekt 

końcowy pracy. 
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Język rosyjski klasy VII-VIII 
 

 

 

Cele kształcenia: 
1. Znajomość środków językowych – uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem 

środków językowych 

2. Rozumienie wypowiedzi – uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne 

3. Tworzenie wypowiedzi – uczeń formułuje bardzo proste wypowiedzi pisemne i ustne 

4. Reagowanie na wypowiedzi – uczeń uczestniczy w rozmowie, reagując adekwatnie do 

sytuacji 

5. Przetwarzanie wypowiedzi – uczeń przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie 

 

Oceny posiadają różną wagę i są oznaczone różnymi kolorami. 

-testy leksykalno-gramatyczne- waga razy 3, zapis kolorem zielonym 

-kartkówki – waga razy dwa, zapis kolorem niebieskim 

-aktywność, projekty, konkursy oraz inne prace ucznia- waga razy jeden, zapis kolorem 

czarnym 

 

Sposób oceniania 
Prace pisemne (sprawdziany) oceniane są według skali punktowej określonej przez 

nauczyciela i przeliczane są skalą procentową odpowiadającą skali ocen(Statut Szkoły §67 

ust.1). 

 

 

 

Ocenianie wspomagające: 
Plusy (+) uczeń może otrzymać za: 

1) aktywność na lekcji, 

2) prace domowe o małym stopniu trudności, 

3) pracę w grupie na lekcji. 

 

Minusy (-) uczeń może otrzymać za: 

1) brak pracy domowej (o małym zakresie treści, niewielkim stopniu trudności), 

2) brak zeszytu przedmiotowego i środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji 

i wskazanych przez nauczyciela, 

3) niewłaściwą pracę na lekcji i brak współpracy w zespole. 

 

Plusy i minusy są przekładane na ocenę wyrażoną stopniem. Za 5 plusów uczeń uzyskuje 

ocenę bardzo dobrą (5), za 5 minusów – niedostateczną (1). Rozliczanie plusów i minusów 

odbywa się na bieżąco. 

 

Nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne na podstawie pisemnej 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 
 

 

 

 

Kryteria oceniania uczniów: 
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Ocenę celującą z języka rosyjskiego otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości  

i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo spełnił jeden z określonych warunków: 

1) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 

ponadwojewódzkim lub w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z zajęć 

edukacyjnych określonych w programie nauczania; 

2) samodzielnie i twórczo rozwija posiadane uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, a także 

proponuje rozwiązania nietypowe;  

3) otrzymał wyróżnienie lub jest finalistą w konkursach niższego szczebla. 

 

Jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim po ustaleniu ocen na 

posiedzeniu rady klasyfikacyjnej, otrzymuje ocenę celującą. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym stopniu zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

- pracuje systematycznie, efektywnie, 

- stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań nietypowych, 

- wyjaśnia i analizuje problemy teoretyczne i praktyczne. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował w pełnym stopniu zakresu wiedzy i umiejętności określonych w programie 

nauczania, 

- nie zawsze jest systematyczny w pracy, 

- poprawnie stosuje umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu zadań typowych. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, 

- rozwiązuje zadania typowe, wykorzystując umiejętności praktyczne w zadaniach o średnim 

stopniu trudności, 

- podczas wykonywania poleceń korzysta w pewnym stopniu z pomocy nauczyciela. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w niewielkim stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane w programie 

nauczania, 

- rozwiązuje problemy typowe o niewielkim stopniu trudności, 

- podczas wykonywania poleceń w dużym stopniu korzysta w z pomocy nauczyciela. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, 

- nie jest w stanie wykonać poleceń o podstawowym stopniu trudności, 

- nie wykazuje chęci do pracy i poprawy ocen. 

 

Średnia ważona: 
Wskaźnikiem do wystawiania oceny półrocznej i rocznej jest średnia ważona. Obliczana jest  

według poniższego wzoru: 

 

(suma ocen wagi 3) x 3 + (suma ocen wagi 2) x 2 + (suma ocen wagi 1) x 1 

(liczba ocen wagi 3) x 3 + (liczba ocen wagi 2) x 2 + (liczba ocen wagi 1) x 1 
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W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od skali przybliżeń, stawiając jako 

wartość nadrzędną dobro ucznia. 

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych 
Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Aby dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i psychofizycznych ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

należy: 
1. Dostosować odpowiednią ilość materiału oraz stopień trudności do możliwości 

psychofizycznych ucznia zgodnie z zaleceniami odpowiednich instytucji. 

2. Odpowiednio wydłużyć czas pisania pracy tak, aby uczeń zdążył wykonać wszystkie 

polecenia. 

3. Indywidualizować pracę z uczniem według zaleceń poradni. 

4. Przy ocenianiu brać pod uwagę zaangażowanie ucznia, poczynione postępy, a nie efekt 

końcowy pracy. 

 

 

 

  



str. 26 
 

Muzyka klasy IV-VII 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 

1. Ekspresja twórcza i doskonalenie umiejętności muzycznych  

2. Ekspresja twórcza i doskonalenie umiejętności muzycznych 

3. Narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe w ujęciu historycznym, ze zwróceniem 

uwagi na wiedzę ucznia w tym zakresie. 

 

Obszary podlegające ocenie 

1. Śpiew solo lub w małej grupie (w tym także pieśni historyczne, patriotyczne i ludowe) 

2. Gra na flecie i instrumentach perkusyjnych, 

3. wypowiedzi ustne sprawdzające wiadomości o muzyce , znajomość literatury muzycznej 

(materiał z 3 ostatnich lekcji0 oraz wiedzę o czołowych polskich kompozytorach 

4. Kartkówki sprawdzające znajomość partii materiału (z 1-3ostatnich tematów, trwają do 15 

min.) 

5. Prace domowe, 

6. Samodzielne prace dodatkowe  

7. Systematyczność i estetyka prowadzenia zeszytu, 

8. Zaangażowanie, chęci i wkładany wysiłek w wykonanie zadania. 

 

Nauczyciel dokonując oceny zwraca przede wszystkim uwagę na : 

1. poziom uzdolnień i predyspozycji ucznia 

2. jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań 

3. uzyskany przez ucznia poziom wiedzy, umiejętności, wiadomości w zakresie różnych 

form aktywności muzycznej 

4. zaangażowanie ucznia w działania związane z przedmiotem i jego aktywny udział  

w zajęciach, 

5. udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach , festiwalach 

 

Uczeń może poprawić oceny z prac pisemnych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Chęć poprawy zgłasza nie później niż 2 tygodnie po oddaniu przez nauczyciela ocenionej 

pracy.  

 

Kryteria oceniania: 

 

1. Stopień celujący – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na 

stopień bardzo dobry, a dodatkowo: 

 zdobył wiedzę i umiejętności objęte program nauczania, 

 uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, festiwalach, 

przeglądach 

 jest zawsze zaangażowany i chętny do pracy, 

 samodzielnie przygotowuje utwory instrumentalne i prezentuje szerszej 

publiczności 

 rozwija swój talent na zajęciach dodatkowych, aktywnie pracując a frekwencja 

jest co najmniej 60 %. 

 uczestniczy w programach artystycznych uroczystości szkolnych. 

Śródroczną lub roczną ocenę celującą z muzyki otrzymuje uczeń, który spełnił 

przynajmniej jeden z poniższych warunków: 



str. 27 
 

1) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 

ponadwojewódzkim lub posiada wiedzę i umiejętności określone w 

podstawie programowej i programie nauczania realizowanym przez 

nauczyciela w danej klasie;  

2) samodzielnie i twórczo rozwija posiadane uzdolnienia, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych, a także proponuje rozwiązania nietypowe . 

3) osiągał punktowane miejsca w zewnętrznych konkursach muzycznych 

2. Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w pewnym stopniu zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania, 

2) pracuje systematycznie i efektywnie, 

3) zdobyte wiadomości teoretyczne potrafi wykorzystać w praktyce, 

4) umie posługiwać się podstawowymi środkami wyrazu muzycznego, 

5) wykazuje pozytywną postawę wobec stawianych mu zadań i mobilizuje innych do 

aktywności na lekcji 

3. Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w stopniu pełnym zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych 

w programie nauczania, 

2) zadania i ćwiczenia muzyczne realizuje poprawnie (na miarę swoich możliwości); 

3) posiadany zakres wiedzy wykorzystuje w praktyce; 

4) prawidłowo wykonuje zadania praktyczne, choć brakuje mu ciekawych pomysłów, 

5) najczęściej otrzymuje stopień dobry z kartkówek, odpowiedzi ustnych i innych zadań. 

4. Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, 

2) rozwiązuje zadania typowe, wykorzystując swoje umiejętności praktyczne, zakres 

wiedzy o średnim stopniu trudności, 

3) w zadaniach teoretycznych występują błędy a w muzycznych liczne ,,potknięcia”; 

4) najczęściej otrzymuje stopień dostateczny ze sprawdzianów, kartkówek  

i innych zadań. 

5. Ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidziane  

w programie nauczania, 

2) wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie  

3) rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela, 

4) w zeszycie nutowym ma liczne braki, 

5) najczęściej otrzymuje stopnie poniżej dostatecznego. 

6. Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

2) wykazuje bierny i niechętny stosunek do przedmiotu i nie wykazuje chęci poprawy,  

3) nie wykonuje zadań twórczych o minimalnym stopniu trudności  

4) nie prowadzi zeszytu, 

5) swoją postawą dezorganizuje zajęcia i zniechęca pozostałych uczniów do pracy. 

 

 

1. Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany 

oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału, 
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2. Każda ocena śródroczna i roczna oprócz celującej, może być podwyższona o jeden 

stopień w przypadku, gdy uczeń osiągnął sukces w konkursie wokalnym, pozaszkolnym 

lub z zaangażowaniem udzielał się w muzyczne życie szkoły. 

3. Nauczyciel może odnotować w dzienniku symbole (+, -) 

4. Uzyskanie trzech plusów nagradzane jest oceną bardzo dobrą, 

5. Uzyskanie trzech minusów oceniane jest oceną niedostateczną 

 

Plusy uzyskuje się za: 

1) aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji 

2) uczestnictwo w życiu kulturalnym w szkole i poza nią(akademie, koncerty 

filharmoniczne, przedstawienia operowe lub baletowe) 

3) pozytywną inwencję twórczą 

4) zastosowanie swojej wiedzy i umiejętności we właściwy sposób np. wykonanie 

dodatkowych prac z zakresu muzyki 

Minusy otrzymuje się za : 

1) niechętny, bądź negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach 

2) nieprzygotowanie do zajęć ( brak zeszytu, pomocy, materiałów potrzebnych do pracy). 

3) nieprzestrzeganie regulaminów i zasad BHP 

4) brak dyscypliny 

 

Nauczyciel stosuje elementy oceniania kształtującego (OK).  

Uczeń uzyskuje efektywną informację zwrotną, komentarz do jego pracy zawiera cztery 

elementy: 

1) wyszczególnienie i opisanie dobrych elementów pracy, 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

3) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, 

4) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 

W ocenianiu może się także pojawić ocena koleżeńska oraz samoocena.  

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

 

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne dla 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.  

Aby dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i psychofizycznych ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się należy: 

1) Indywidualizować pracę z uczniem według zaleceń poradni; 

2) Przy ocenianiu uwzględniać wysiłek, zaangażowanie i chęci w wykonanie zadania; 

3) Wydłużyć czas pracy, aby uczeń miał możliwość ukończyć daną pracę; 

4) Dostosować ilość materiału i stopień trudności do możliwości psychofizycznych 

ucznia. 
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Plastyka klasy IV-VII 
 

Cele kształcenia plastyki – wymagania ogólne z podstawy programowej 

1. Indywidualna i zespołowa inwencja twórcza, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, 

kreatywności, odwagi twórczej, doskonalenie zdolności i umiejętności manualnych jako 

podstawowych czynników umożliwiających tworzenie i podejmowanie plastycznej 

działalności artystycznej.  

2. Praktyczne poznawanie, wykorzystywanie i posługiwanie się wiedzą o sztuce podczas 

tworzenia kompozycji plastycznych. 

3. Posługiwanie się językiem sztuki, znajomość funkcji plastyki. 

4. Kształcenie i kształtowanie kultury tworzenia własnych prac i odbioru prac innych, dzieł 

sztuki oraz odbiór i uczestnictwo w narodowym i ogólnoludzkim dziedzictwie kulturowym. 

 

Obszary podlegające ocenie na lekcjach plastyki 

1. Samodzielne prace plastyczne wykonane na lekcji pod kierunkiem nauczyciela. 

2. Aktywność artystyczna - realizacja happeningów, akcji plastycznych, teatralnych, kreowanie 

estetyki najbliższego otoczenia zarówno indywidualnie jak i zespołowo 

3. Prace dodatkowe (prace plastyczne wykonane w domu, plakaty, prezentacje multimedialne 

i inne). 

4. Przygotowanie do lekcji i zaangażowanie oraz postawa i zachowanie na zajęciach, podczas 

wykonywania prac plastycznych, oglądania wystaw, zwiedzania zabytków i skansenów,  

5. Praca metoda projektu. 

 

Samodzielne prace plastyczne wykonane na lekcji pod kierunkiem nauczyciela: 

1. przy ocenianiu prac plastycznych pod uwagę brane jest zaangażowanie, pomysłowość  

i walory artystyczne tworzonych kompozycji,  

2. zgodność pracy z tematem, i wiedzą o zjawiskach artystycznych  

3. celowość zastosowania środków artystycznego wyrazu, techniki plastycznej, 

4. organizacja miejsca pracy, przestrzeganie zasad BHP 

 

Aktywność artystyczna 

1. Realizacja happeningów, akcji plastycznych, teatralnych. 

2. Kreowanie estetyki najbliższego otoczenia zarówno indywidualnie jak i zespołowo.  

 

Prace dodatkowe 

1. Realizacja dodatkowych prac plastycznych wykraczających poza program danej klasy 

2. Realizacja plakatów, prezentacji multimedialnych itp. wykazujących wiedzę  

3. Funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, gatunkach dzieł, ich strukturze, środkach 

artystycznego wyrazu, stylach dzieł światowego, narodowego dziedzictwa kulturowego, 

specyfice twórczości artystów „małej ojczyzny”. 

 

Przygotowanie do lekcji i zaangażowanie 

1. Przygotowanie koniecznych materiałów i przyborów koniecznych do realizacji zadania. 

2. Wykazywanie twórczej postawę i chęci do pracy. 

3. Gotowość do uczestniczenia w kulturze. 

 

Praca metodą projektu 

1. Podczas oceny realizacji projektu uwzględniane będą: 

2. poprawność i terminowość wykonania przydzielonych zadań 

3. pomysłowość i własna inicjatywa 
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4. wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji, w tym korzystanie z zasobów  

biblioteki szkolnej 

5. współdziałanie w zespole, pomoc innym członkom grupy 

6. samodzielność i zaradność podczas realizacji projektu 

7. zaangażowanie wszystkich członków zespołu podczas 

 

Sposób oceniania 

Przy ustalaniu oceny z przedmiotów artystycznych należy wziąć pod uwagę: 

1. zróżnicowane możliwości plastyczne 

2. osobowość ucznia 

3. ograniczenia zdrowotne 

 

Ocenianie wspomagające 

Uczniowie na lekcji plastyki mogą otrzymywać plusy i minusy.  

1) Zdobycie 3 plusów nagradzane jest oceną bardzo dobrą.  

2) Otrzymanie 3 minusów oceniane jest oceną niedostateczną.  

 

Plusy uzyskuje się za: 

1) aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji,  

2) zdyscyplinowanie,  

3) pozytywną inwencję twórczą, zastosowanie swojej wiedzy i umiejętności we właściwy 

sposób,  

4) za wykonanie dodatkowych prac  

 

Minusy otrzymuje się za: 

5) niechętny, bądź negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, 

6) nieprzygotowanie do zajęć (brak pomocy, materiałów do pracy),  

7) nieprzestrzeganie regulaminów i zasad BHP, 

8) brak dyscypliny 

 

Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco. Podsumowanie efektów oceniania 

wspierającego odbywa się w danej klasie pod koniec każdego półrocza. 

 

 

Poprawa ocen 

Uczeń może poprawić ocenę z pracy w ciągu dwóch tygodni. Szansę poprawienia oceny 

otrzymują uczniowie, którzy rzetelnie pracowali na zajęciach i poziom pracy wynika z braku 

czasu na lekcji. Poprawie nie podlega ocena niedostateczna, wynikająca z tego, że uczeń trzy 

razy nie był przygotowany do lekcji. 

 

Kryteria oceniania: 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) przejawia zdolności i zainteresowania plastyczne;  

2) posiada zasób wiedzy określony programem nauczania;  

3) prace plastyczne wykonuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje 

problemy plastyczne;  

4) z pasją wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje, wykraczające poza obowiązkowe 

czynności lekcyjne;  



str. 31 
 

5) bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych  

i w konkursach wiedzy o sztuce;  

6) aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany;  

7) rozwija swój talent uczęszczając na zajęcia dodatkowe, aktywnie na nich pracuje  

a frekwencja jest co najmniej 60% 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych;  

2) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem nauczania 

i zaplanowane do opanowania na poziomie danej klasy  

3) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je 

w praktyce;  

4) jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,  

5) rozwija talent plastyczny;  

6) starannie wykonuje prace plastyczne, dbając o ich estetykę;  

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który 

1) dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem nauczania 

i zaplanowane do opanowania na poziomie danej klasy;  

2) poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce;  

3) przejawia aktywność na lekcji i zadowalająco wykonuje zadania związane  

z procesem lekcyjnym;  

4) czasami podejmuje zadania dodatkowe, wynikające ze specyfiki przedmiotu; 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1) wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem 

nauczania na poziomie danej klasy;  

2) wykazuje się niewielką aktywnością na lekcji i czasami nie jest do niej przygotowany;  

3) nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem,  

4) prace plastyczne wykonuje niezbyt starannie, niewielkim nakładem pracy;  

5) nie wykazuje chęci do poprawienia ocen;  

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

1) minimalnie opanował wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania plastyki na 

poziomie danej klasy; 

2) jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć;  

3) niechętnie i niedbale wykonuje zalecane prace, objawia lekceważący stosunek do 

przedmiotu;  

4) nie wykazuje chęci do poprawienia ocen;  

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował minimalnej wiedzy w zakresie programu nauczania plastyki  

i treści zaplanowanych do opanowania na poziomie danej klasy;  

2) jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i odmawia wykonania zalecanych prac;  

3) ostentacyjnie wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela i kolegów;  

4) nie wykazuje chęci do poprawy oceny.  

 

Każda ocena, oprócz celującej, może być podwyższona o jeden stopień w przypadku,  

gdy uczeń osiągnął sukces w konkursie plastycznym, pozaszkolnym lub z zaangażowaniem 

działał w pracach dekoratorskich na rzecz szkoły. 
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Inne informacje o ocenach 

1. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś  

z działań, nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę,  

2. Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany 

oceny po jednorazowym rozliczeniu się z zaległych prac. 

3. Nauczyciel może w dzienniku odnotować symbole: {nb.- w przypadku nieobecności ucznia 

podczas realizacji zadania, np.- w przypadku nieprzygotowania,  

Do zasad oceniania wprowadza się elementy oceniania kształtującego (OK).  

Nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia. Uczeń uzyska 

efektywną informację zwrotną, komentarz do jego pracy zawiera cztery elementy: 

1. wyszczególnienie i opisanie dobrych elementów pracy, 

2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

3. wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, 

4. wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 

W ocenianiu może się także pojawić ocena koleżeńska oraz samoocena. 

 

Kryteria oceniania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

 

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne dla ucznia,  

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 

 

Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

 

Aby dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i psychofizycznych ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się należy: 

1. Indywidualizować pracę z uczniem według zaleceń poradni; 

2. Przy ocenianiu uwzględniać wysiłek, zaangażowanie i chęci w wykonanie zadania; 

3. Wydłużyć czas pracy, aby uczeń miał możliwość ukończyć daną pracę; 

4. Dostosować ilość materiału i stopień trudności do możliwości psychofizycznych ucznia. 
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Historia klasy IV-VIII 
 

 Cele kształcenia historii – wymagania ogólne z podstawy programowej. 

1. Chronologia historyczna 

2. Analiza i interpretacja historyczna 

3. Tworzenie narracji historycznej 

 

 

Sposób oceniania 

 

Prace pisemne ( sprawdziany ) oceniane są według skali punktowej określonej przez 

nauczyciela i przeliczane są na skalę procentową odpowiadającą skali ocen (Statut Szkoły §67 

ust.1) 

 

Nauczyciel może użyć przy ocenach cząstkowych znaków „+” , gdy uczeń zrobił zadania 

dodatkowe, choć nie uzyskał maksymalnej liczby punktów przewidzianych na daną ocenę. 

Nauczyciel może użyć przy ocenach cząstkowych znaku „+” gdy uczeń osiągnął maksymalną 

ilość punktów przewidzianych na daną ocenę lub znaku „-” , gdy uczeń osiągnął minimalną 

liczbę punktów przewidzianych na daną ocenę. 

 

Ocenianie wspomagające 

Plusy (+) uczeń może otrzymać za: 

1) aktywność na lekcji, 

2) prace domowe o małym stopniu trudności, 

3) pracę w zespole na lekcji, 

4) stosowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny. 

Minusy (-) uczeń może otrzymać za: 

1) brak pracy domowej 

2) brak zeszytu przedmiotowego lub środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji,  

a wskazanych przez nauczyciela, 

3) za niewłaściwą współpracę w zespole. 

 

Plusy i minusy są przekładane na ocenę wyrażoną stopniem. Za 5 plusów uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą ( 5 ), za 5 minusów – niedostateczną ( 1 ). Plusy i minusy uczeń zapisuje 

na końcu swojego zeszytu przedmiotowego, nauczyciel potwierdza je podpisem. 

Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco. Podsumowanie efektów oceniania 

wspierającego odbywa się w danej klasie pod koniec każdego półrocza. 

 

Elementy oceniania kształtującego 
W szkole stosuje się również elementy oceniania kształtującego (OK).  

 

Na lekcji historii będą to następujące elementy: 

1) Raz w półroczu będzie kierowana do ucznia pisemna informacja zwrotna np. po pracy 

klasowej 

2) Cele lekcji nauczyciel będzie się starał formułować w języku zrozumiałym dla ucznia 

tzw. NACOBEZU (czyli na co będziemy zwracać uwagę) 

3) Pozostałe elementy oceniania kształtującego (techniki zadawania pytań, ocena 

koleżeńska, samoocena) stosowane będą przez nauczyciela w miarę wynikających 

potrzeb ale też realnych możliwości.  
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Informacja zwrotna (IZ) jest ustnym lub pisemnym komentarzem pracy ucznia i jest 

powiązana z zagadnieniami zawartymi w kryteriach oceny. Celem informacji zwrotnej jest 

pomoc w poprawieniu pracy, zaplanowaniu dalszej nauki, lepszym zrozumieniu wybranych 

zagadnień zawartych w kryteriach oceny i przygotowaniu się uczniów do prac kontrolnych. 

Rodzaj i ilość prac objętych informacją zwrotną w danym półroczu uzależniona jest od etapu 

kształcenia, specyfiki przedmiotu i ilości godzin przeznaczonych na jego realizację, nie mniej 

jednak niż jeden sprawdzian w półroczu bez oceny sumującej. Nauczyciel zobowiązany jest 

przechowywać poprawione prace z informacją zwrotną do końca danego roku szkolnego. 

 

 

Kryteria oceniania: 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który, opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania przedmiotu w danym oddziale na stopień bardzo dobry, a 

dodatkowo:  

Śródroczną lub roczną ocenę celującą z historii otrzymuje uczeń, który spełnił 

przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

2) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  

i umiejętnościami historycznymi, wykorzystuje umiejętność myślenia przyczynowo – 

skutkowego,  

3) uczestniczy i ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych;  

4) osiąga sukcesy w konkursach międzyszkolnych lub na wyższym poziomie; 

5) osiągnął średnią roczną co najmniej 5,51 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania przedmiotu w danym oddziale; 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  

i problemów w nowych sytuacjach; 

3) pracuje systematycznie i efektywnie; 

4) otrzymuje stopnie bardzo dobre i dobre ze sprawdzianów, kartkówek i innych zadań. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w 

danym oddziale, 

2) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne; 

3) najczęściej otrzymuje stopień dobry ze sprawdzianów, kartkówek i innych zadań. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w 

danym oddziale konieczne od dalszego kształcenia; 

2) wykorzystuje swoje umiejętności w zadaniach o średnim stopniu trudności. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danym oddziale, ale braki te nie przekraczają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki; 

2) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

6.  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
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1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  

w danym oddziale, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu; 

2) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. 

3) nie wykazuje żadnych chęci do pracy i poprawy swoich stopni 

 

Ponadto wskaźnikiem do wystawienia oceny półrocznej/rocznej jest średnia ważona 

obliczona w następujący sposób:  

(suma ocen wagi 3) x 3 + (suma ocen wagi 2) x 2 + (suma ocen wagi 1) x 1 

 (liczba ocen wagi 3) x 3 + (liczba ocen wagi 2) x 2 + (liczba ocen wagi 1) x 1 

 

Każdej ocenie przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.  

Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.  

 

W szczególnych przypadkach nauczyciel może odstąpić od powyższej skali przybliżeń, 

stawiając jako wartość nadrzędną dobro dziecka. 

 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 3 (KOLOR ZIELONY): 

praca klasowa, test z całego działu, test półroczny, próbny sprawdzian kompetencji (gdy z 

danego przedmiotu jest więcej niż 5 zadań), osiągnięcia w konkursach* (etap wojewódzki) 

 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 2 (KOLOR NIEBIESKI): 

odpowiedź ustna, kartkówka (z 1-3 ostatnich tematów), realizacja i prezentacja projektu, 

próbny sprawdzian kompetencji (gdy z danego przedmiotu jest od 1 do 4 zadań), osiągnięcia 

w konkursach* (etap powiatowy) 

 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 1 (KOLOR CZARNY): 

prezentacja referatu, praca na lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach, praca domowa, 

wykonanie pomocy dydaktycznych w ramach przedmiotu, prace plastyczne, osiągnięcia w 

konkursach* (etap szkolny) 

 

 

 

Kryterium oceniania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

Kontrolując i oceniając prace pisemne, prace praktyczne i wypowiedzi ustne ucznia  

o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel bierze pod uwagę: 

1) orzeczenie o niepełnosprawności; 

2) zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej zawarte w opinii; 

3) obniżenie wymagań; 

4) dysleksję (dyskalkulię). 

 

Nauczyciel na lekcjach historii przyjmuje następujące zasady : 

1) Dostosowujemy ilości materiału do możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie  

z zaleceniami odpowiednich instytucji. 

2) W razie potrzeby materiał dzielony jest na mniejsze partie, tak by uczeń nie czuł się 

przytłoczony ilością zadań. 

3) Prace pisemne uczeń pisze razem ze wszystkimi, ale przy wydłużonym limicie czasu. 

4) Jeśli jest taka potrzeba uczeń może zaliczać pracę ustnie. 

5) W razie potrzeby n - l czyta polecenia lub próbuje naprowadzić ucznia tak, by treść 

była dla niego zrozumiała. 



str. 36 
 

6) Nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych i zniekształconego pisma. 

7) Jeśli w pracy ucznia są wyrazy niezrozumiałe lub nieczytelne prosi się ucznia  

o odczytanie. 

8) Uczeń ma częściej niż inni kontrolowane prace domowe i za nie w miarę możliwości 

stawiane pozytywne oceny, tak aby zmotywować ucznia do pracy. 

9) Za każdym razem docenia się wkład pracy ucznia. 
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Przyroda klasy IV, VI 
 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 

I. Wiedza.  

1. Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, 

geograficznego, z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).  

2. Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji i orientacji w terenie.  

3. Poznanie planów i map jako źródeł informacji geograficznych.  

4. Poznanie układów budujących organizm człowieka (kostny, oddechowy, pokarmowy, 

krwionośny, rozrodczy, nerwowy).  

5. Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie 

prostych zależności między tymi składnikami.  

6. Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły.  

 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.  

1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: 

planu, mapy, lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.  

2. Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową  

i graficzną), właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników.  

3. Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie  

z różnych źródeł informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, 

map, tabel, fotografii, filmów, technologii informacyjno-komunikacyjnych).  

4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie, higienie własnego organizmu  

w codziennym życiu.  

5. Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.  

6. Wskazywanie przystosowań organizmów do środowiska życia i zdobywania pokarmu.  

7. Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami 

środowiska przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska  

a działalnością człowieka.  

  

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.  

1. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne 

przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu 

pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.  

2. Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.  

3. Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.  

4. Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie. 

5. Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia.  

6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania 

oraz pełnienia roli lidera w zespole.  

7. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego 

przez: 1) właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym;  

  2) współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy;  

3) działania na rzecz środowiska lokalnego;  

4) wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej 

okolicy;  

5) świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony 

przyrody.  
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Cele sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie,  

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

3. motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

 

Rodzaje działań sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności uczniów 

1. sprawdzanie diagnostyczne – przeprowadzone na początku roku szkolnego lub na 

początku innego okresu nauczania; jego celem jest rozpoznanie wcześniejszych osiągnięć, 

uzdolnień i zainteresowań uczniów; powinno stanowić podstawę do ustalenia takich form 

pracy z uczniami, które pozwalałyby na udzielanie pomocy najsłabszym i 

usamodzielnianie najlepszych;  

2. sprawdzanie kształtujące – prowadzone w toku realizacji wybranych treści nauczania; jest 

ważnym sposobem stałego zbierania informacji o osiągnięciach uczniów, pozwala 

systematycznie rozpoznawać sukcesy i trudności uczniów w uczeniu się, a także 

umożliwia szybkie usuwanie braków i luk w ich wiedzy;  

3. sprawdzanie sumujące – dokonywane na ogół po zrealizowaniu większej jednostki 

dydaktycznej, np. jednego działu; pozwala ustalić poziom osiągnięć uczniów, a także 

określić efektywność kształcenia i dalsze planowanie procesu dydaktycznego.  

 

Ocenianie 
Sprawdziany i krótkie prace pisemne oceniane są według skali punktowej określonej przez 

nauczyciela i przeliczane są skalą procentową odpowiadającą skali ocen (Statut Szkoły §67 

ust.1) 

 

Ocenianie wspomagające  

 

Plusy (+) uczeń może otrzymać za:  

1) aktywność na lekcji,  

2) prace domowe o małym stopniu trudności,  

3) pracę w zespole na lekcji,  

4) stosowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny.  

Minusy (-) uczeń może otrzymać za:  

1) brak pracy domowej (o małym zakresie treści, niewielkim stopniu trudności),  

2) brak zeszytu przedmiotowego lub środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji, a 

wskazanych przez nauczyciela,  

3) niewłaściwą współpracę w zespole.  

 

Plusy i minusy są przekładane na ocenę wyrażoną stopniem. Za 5 plusów uczeń uzyskuje 

ocenę bardzo dobrą (5), za pięć minusów - niedostateczną (1). Rozliczanie plusów i minusów 

odbywa się na bieżąco.  

 

Kryteria oceniania uczniów 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danym oddziale, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

2) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,  
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3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do 

finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania przedmiotu w danym oddziale.  

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach.  

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w 

danym oddziale, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe 

wymagania zawarte w programie;  

2) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne.  

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w 

danym oddziale konieczne do dalszego kształcenia.  

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

1) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania w danym oddziale, ale braki te nie przekraczają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki;  

2) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.  

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danym 

oddziale, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu;  

2) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.  

 

 

Średnia ważona 

Wskaźnikiem do wystawiania oceny półrocznej i rocznej jest średnia ważona. Obliczmy ją 

przyporządkowując każdej ocenie cząstkowej liczbę naturalną, oznaczającą jej wagę w 

hierarchii ocen.  

 

Waga ocen mnożonych przez 3 – kolor zielony  

prace klasowe, osiągnięcia w konkursach  

Waga ocen mnożonych przez 2 – kolor niebieski  

kartkówki, realizacja i prezentacja projektu, metoda projektu  

Waga ocen mnożonych przez 1 – kolor czarny  

praca na lekcji, aktywność, praca w grupach, prace domowe, ocena za ćwiczenia, wykonanie 

pomocy dydaktycznych  

 

Średnią ważoną oblicza się jako iloraz. Ocena półroczna i roczna wystawiane są na podstawie 

średniej ważonej liczonej według poniższego wzoru:  

(suma ocen wagi 3) x 3 + (suma ocen wagi 2) x 2 + (suma ocen wagi 1) x 1 

 (liczba ocen wagi 3) x 3 + (liczba ocen wagi 2) x 2 + (liczba ocen wagi 1) x 1 
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W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od powyższej skali przybliżeń, 

stawiając jako wartość nadrzędną dobro ucznia. Każda ocena oprócz wymagań 

programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w 

uzyskanie tej oceny.  

 

Elementy oceniania kształtującego 

Na lekcjach przyrody wprowadzone zostają elementy ocenia kształtującego. Nauczyciel 

określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia.  

Uczeń uzyska efektywną informację zwrotną, komentarz do jego pracy będzie zawierał cztery 

elementy: 

wyszczególnienie i opisanie dobrych elementów pracy,  

odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,  

wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę,  

wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.  

Wprowadza się również elementy oceny koleżeńskiej. Uczniowie na podstawie jasno 

sprecyzowanych kryteriów wzajemnie recenzują swoje prace.  

 

Kryteria oceniania uczniów, o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

Zgodnie z zapisami w Statucie SP 3 nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

 

 

Uczniom, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się dostosowano 

wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych, tak aby mogli sprostać tym wymaganiom.  

 

 

Szczegółowe zapisy dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych dla poszczególnych 

uczniów znajdują się w planach pracy dydaktycznej. 
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Geografia klasy V-VIII 
 

Cele kształcenia:  

1. Wiedza geograficzna. 

2. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 

3. Kształtowanie postaw. 

 

I. Prace pisemne 
Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) oceniane są przez nauczyciela w skali punktowej 

przeliczanej na skalę procentową (Statut Szkoły §67 ust.1). 

 

II. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej. 
1. Wskaźnikiem do wystawiania oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona, 

obliczona przez dziennik elektroniczny. Oblicza się ją przyporządkowując każdej 

ocenie cząstkowej liczbę naturalną, oznaczającą jej wagę w hierarchii ocen.  

sprawdzian – waga 3 

kartkówka – waga 2 

odpowiedź ustna, aktywność, praca w grupach, praca domowa, referat – waga 1 

2. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z 

działań, nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę. 

3. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi. 

4. Ocena śródroczna jest średnią ważoną wszystkich ocen z danego półrocza. 

5. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną średnich ważonych z obu półroczy. 

6. Ocena śródroczna/roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej według 

poniższego wzoru: 

(suma stopnia wagi 3) *3 +(suma stopnia wagi 2)*2 +(suma stopnia wagi 1)*1 

________________________________________________________________ 

(liczba stopni wagi 3) *3 + (liczba stopni wagi 2)*2  + (liczba stopni wagi 1) 

 

7. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od powyższej skali przybliżeń, 

stawiając jako wartość nadrzędną dobro ucznia. Każda ocena oprócz wymagań 

programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia oraz wysiłek, jaki uczeń 

wkłada w uzyskanie tej oceny. 

 

III. Kryteria oceniania - wymagania ogólne na poszczególne oceny: 

 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych programem 

nauczania, oraz rozwiązuje samodzielnie problemy naukowe na danym etapie 

edukacji, 

2) potrafi w oryginalny sposób zaprezentować własne rozwiązania, 

3) samodzielnie rozwiązuje złożone problemy teoretyczne i praktyczne oraz potrafi 

zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów, sprawnie posługuje 

się, w nowych sytuacjach, zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami – 

wiadomości 

i umiejętności zawarte w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu na poziomie 

ponadpodstawowym, 

4) udziela samodzielnych, jasnych, uporządkowanych, rzeczowych, poprawnych 

językowo odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii geograficznej, 

5) bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
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6) sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

7) dostrzega i wyjaśnia związki przyczynowo – skutkowe, 

8) potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów, 

9) potrafi interpretować diagramy, wykresy, tabele, mapy tematyczne i wyciągać 

wnioski, 

10) osiąga sukcesy w konkursach, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) lub krajowym. 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych programem 

nauczania, 

2) potrafi w oryginalny sposób zaprezentować własne rozwiązania, 

3) samodzielnie rozwiązuje złożone problemy teoretyczne i praktyczne oraz potrafi 

zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów, sprawnie posługuje 

się, w nowych sytuacjach, zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami – 

wiadomości 

i umiejętności zawarte w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu na poziomie 

ponadpodstawowym, 

4) udziela samodzielnych, jasnych, uporządkowanych, rzeczowych, poprawnych 

językowo odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii geograficznej, 

5) bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

6) sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

7) dostrzega i wyjaśnia związki przyczynowo – skutkowe, 

8) potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów, 

9) potrafi interpretować diagramy, wykresy, tabele, mapy tematyczne i wyciągać 

wnioski. 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) w dużym stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem 

nauczania, które mają charakter złożonych i samodzielnych, ale nie są pełne dla 

danego etapu nauczania – wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach 

edukacyjnych przedmiotu na poziomie ponadpodstawowym, 

2) jest aktywny na zajęciach, 

3) wykonuje samodzielnie typowe zadania, 

4) umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje, 

5) potrafi formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne, 

6) potrafi interpretować diagramy, wykresy, mapy tematyczne, tabele. 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) jest aktywny na lekcjach sporadycznie, 

2) ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich odpowiedzi, 

3) udziela samodzielnie odpowiedzi na proste pytania nauczyciela, 

4) opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania dla danej 

klasy na poziomie podstawowym – wiadomości i umiejętności zawarte w 

wymaganiach edukacyjnych przedmiotu na poziomie podstawowym, 

5) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował elementarne (konieczne) wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania dla danego etapu kształcenia – z wiadomości i umiejętności 

zawartych  

 w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu na poziomie podstawowym, 

2) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

pod kierunkiem nauczyciela, 
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3) nie potrafi sformułować samodzielnej, jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na 

lekcjach -    udziela odpowiedzi ustnej z pomocą nauczyciela, 

4) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował elementarnej (koniecznej) wiedzy i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania (wiadomości i umiejętności z poziomu koniecznego), co 

uniemożliwia  

mu kontynuację przyswajania kolejnych treści przedmiotu na dalszych etapach 

edukacji, 

2) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności, 

nawet przy wsparciu ze strony nauczyciela, 

3) nie potrafi wykonać prostego polecenia, 

4) pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi udzielić odpowiedzi, 

5) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, 

6) nie jest zainteresowany uzupełnieniem wiadomości i umiejętności z przedmiotu, mimo 

istnienia takiej możliwości na zajęciach dodatkowych z geografii, 

7) nie korzysta z możliwości poprawy ocen niedostatecznych w wyznaczonych 

terminach, mimo zachęt i przypomnień ze strony nauczyciela. 

 

Śródroczną lub roczną ocenę celującą z geografii otrzymuje uczeń, który jest laureatem 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim.  

 

IV. Narzędzia kontroli. 

1. prace klasowe (sprawdziany) – zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i obejmujące większą partię wiadomości i umiejętności (dział, 

półrocze), 

2. kartkówki – krótkie odpowiedzi pisemne z ostatnich dwóch lekcji lub tematów nie 

muszą być zapowiedziane, mogą także sprawdzać jedną umiejętność, 

3. odpowiedzi ustne, 

4. aktywność (ocenie podlegają: wkład ucznia w przebieg lekcji w formie wypowiedzi 

ustnych, praca w grupach, praca samodzielna); aktywność na lekcji jest nagradzana 

„plusami”, za pięć zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje stopień bardzo dobry, 

„plusy” nie przechodzą na następne półrocze, 

5. praca domowa; prace domowe muszą być systematycznie wykonywane, a zaległości 

nadrabiane w ciągu tygodnia, na bieżącej lekcji może być sprawdzana każda, 

wcześniej zadana praca domowa; za brak pracy domowej i nie zgłoszenie tego faktu 

nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku uczeń otrzymuje stopień 

niedostateczny, 

6. realizacja projektu, 

7. zeszyt przedmiotowy; uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia 

zeszytu przedmiotowego, 

8. osiągnięcia w konkursach, 

9. referaty, prezentacje. 

Prace klasowe (sprawdziany) i kartkówki z mapy są obowiązkowe.  

1. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie) lub kartkówce ma wpis „nb” w 

dzienniku elektronicznym, zaległą pracę musi  napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem (nie później niż jeden tydzień od momentu powrotu do szkoły – 

kartkówka, dwa tygodnie - sprawdzian). 

2. Jeżeli uczeń nie napisze zaległej pracy w ustalonym terminie otrzymuje stopień 

niedostateczny. 
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3. Jeżeli uczeń wie o swojej nieobecności w dniu zapowiedzianej kartkówki lub pracy 

klasowej (np. umówiona wcześniej wizyta u lekarza) zobowiązany jest do 

wcześniejszego poinformowania nauczyciela i uzgodnienia terminu napisania pracy. 

4. Jeżeli nieobecność ucznia była jednodniowa i uzasadniona (tylko w dniu sprawdzianu) 

zobowiązany jest na najbliższej lekcji zgłosić się do nauczyciela przedmiotu w celu 

uzgodnienia terminu napisania zaległej pracy klasowej (sprawdzianu) lub kartkówki. 

5. Prace pisemne powinny być napisane przez uczniów starannie i czytelnie. 

Nieczytelność odpowiedzi uniemożliwia weryfikację jej poprawności i oznacza brak 

punktów. 

 

V. Sposoby informowania uczniów i rodziców. 

1. Zapis w Statucie §75. 

2. Ocenione prace klasowe nie mogą być kopiowane, fotografowane itp.  

3. Sprawdzone i ocenione kartkówki przekazywane są do dyspozycji uczniów. 

4. Oceny są dostępne na bieżąco w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce 

„Vulcan”. 

5. Rozmowa rodzica (prawnego opiekuna) z nauczycielem przedmiotu w czasie 

konsultacji  

lub w innym terminie – jeżeli zaistnieje taka konieczność. 

 

VI. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów. 

1. uczeń może poprawić ocenę uzyskaną ze sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni 

od dnia jej zapisu w dzienniku elektronicznym; poprawa oceny odbywa się na 

zmienionym arkuszu sprawdzianu (do dziennika elektronicznego wpisuje się obie 

oceny z taką samą wagą), 

2. uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowania do lekcji w półroczu.  

3. nieprzygotowanie obejmuje brak przygotowania merytorycznego (do odpowiedzi, 

niezapowiedzianej kartkówki), brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, 

4. nieprzygotowanie uczeń powinien zgłosić przed lekcją lub na jej początku, w 

przeciwnym razie nieprzygotowanie nie będzie uznane i skutkuje dla ucznia stopniem 

niedostatecznym (za brak pracy domowej, odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę), 

5. uczniowie będący pierwszy lub drugi dzień w szkole po dłuższej nieobecności (więcej 

niż dwa dni) i mający luki w przygotowaniu do lekcji powinni ten fakt zgłosić 

nauczycielowi,  

aby uniknąć niekorzystnych dla siebie skutków; uczniowie ci traktowani są ulgowo  

i nieprzygotowanie nie jest zaznaczane; jeżeli nie zgłoszą tego faktu w odpowiednim 

momencie traktowani są jak osoby w pełni przygotowane do zajęć, 

6. nieprzygotowań nie zgłasza się przed zapowiedzianymi pracami klasowymi 

(sprawdzianami)  

i kartkówkami, 

7. uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z geografii w terminie 

podanym przez nauczyciela, 

8. uczeń oceniany jest systematycznie, w uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo  

do poprawy jednej oceny, która jest istotna dla wystawienia wyższej oceny półrocznej  

lub rocznej, uczeń może dokonać poprawy oceny nie później niż dwa tygodnie przed 

klasyfikacją,  

9. w czasie odpowiedzi ustnej na ocenę uczeń jest odpytywany z trzech ostatnich lekcji 

(tematów), powinien jednak orientować się w wiadomościach z wcześniejszych lekcji, 

10. nauczyciel nie ma obowiązku informowania ucznia o liczbie wcześniej zgłoszonych 

nieprzygotowań. Są one odnotowywane w dzienniku elektronicznym. 
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VII. Elementy oceniania kształtującego. 

Na lekcjach geografii stosowane są elementy oceniania kształtującego. 

1. Nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia. 

2. Pozostałe elementy oceniania kształtującego (techniki zadawania pytań, ocena 

koleżeńska, samoocena) stosowane będą przez nauczyciela w miarę wynikających 

potrzeb ale też realnych możliwości. 

3. W pracach nauczyciel może stosować kryteria oceny, inaczej nazywane NaCoBeZu 

(na co będę zwracać uwagę), informując uczniów, co będzie podlegało ocenie w 

pracach pisemnych ucznia, w tym w zadaniu domowym lub jego wypowiedzi ustnej. 

 

VIII. Kryteria oceniania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

Zgodnie z zapisami w Statucie SP 3 nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

 

Uczniom, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się dostosowuje się 

wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych, tak aby mogli sprostać tym wymaganiom. 

 

Trudności, które mogą wystąpić u uczniów: 

1.  trudności w czytaniu (wolne tempo, przekręcanie wyrazów, trudności ze 

zrozumieniem czytanego tekstu); 

2. trudności w pisaniu (wolne tempo, obniżona strona graficzna, brak czytelności, 

popełnianie  różnorodnych błędów); 

3. trudności w wypowiadaniu się; 

4. pomyłki w zapisie cyfr, znaków, symboli, wzorów i liczb z „dużą liczbą zer”; 

5. trudności w tworzeniu modeli, wykresów; 

6. trudności w rysowaniu schematów, przekrojów; 

7. trudności w orientowaniu się na mapie, mylenie kierunków świata; 

8. trudności w określaniu współrzędnych geograficznych; 

9. trudności w przyswajaniu trudnych terminów; 

10. trudności w analizowaniu dwóch wykresów jednocześnie. 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych: 

1. wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowanie do 

pracy  

i docenianie małych sukcesów, 

2. wydłużenie czasu pisania prac pisemnych, 

3. podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej liczby prostych pytań, zamiast 

jednego  

złożonego, 

4. zadawanie dodatkowych pytań pomocniczych, udzielaniu dodatkowych wskazówek, 

5. próbie koncentracji uwagi ucznia na realizowanym zagadnieniu, 

6. kierowanie poleceń bezpośrednio do ucznia w postaci krótkich komunikatów, w razie 

potrzeby powtarzanie ich, 

7. unikanie głośnego czytania przez ucznia na forum klasy, pomoc przy odczytywaniu 

poleceń w czasie lekcji, 

8. stosowanie różnorodnych metod i sposobów prezentowania materiału, 

9. ukazywanie związków pomiędzy nowymi treściami z opracowywanymi wcześniej, 
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10. wychodzenie od ogólnej wizji prezentowanego materiału, a potem jego 

uszczegółowienie, 

11. w niektórych przypadkach nauczyciel prosi ucznia o pisanie pracy lub jej części 

drukowanymi literami. 

Uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych obowiązują wymagania w zakresie 

wiedzy  

i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności  

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom zawartym w podstawie programowej. 
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Biologia klasy V 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 

 

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów 

biologicznych.  

II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowanie  

w oparciu o ich wyniki.  

III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.  

IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów  

biologicznych.  

V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.  

VI. Postawa wobec przyrody i środowiska.  

 

FORMY OCENIANIA 

1. Prace pisemne:  

1) sprawdziany godzinne (prace klasowe, testy) – zapowiadane przynajmniej na 

tydzień przed terminem, 

2) sprawdziany krótkie – do 20 minut (kartkówki) –niezapowiadane (z tematu 

ostatniej lekcji) lub zapowiadane (co najwyżej trzy ostatnie tematy), 

2. Odpowiedzi ustne 

3. Prace domowe – w miarę możliwości czasowych i bieżących potrzeb. 

4. Praca na lekcji (karty pracy, ćwiczenia wykonywane na lekcji, doświadczenia, 

rozwiązywanie zadań, wyniki pracy w grupie). 

5. Aktywność (udział w dyskusjach, odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela 

pytania). 

6. Prace długoterminowe w tym metodą projektu (prezentacje multimedialne, wykonanie 

pomocy dydaktycznych, plakaty, filmy, albumy, prace badawcze, sprawozdania  

np. z przeczytanej lektury popularno-naukowej). 

 

PRACE PISEMNE 

 

Kryteria oceniania: 

7. Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na 

stopień bardzo dobry, a dodatkowo: 

1) uczestniczy i ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, 

2) jest zawsze zaangażowany i chętny do pracy, 

3) rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, proponuje nietypowe 

rozwiązania, biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów, twórczo rozwiązuje problemy.  

 

Śródroczną lub roczną ocenę celującą z biologii otrzymuje uczeń, który: 

1) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 

ponadwojewódzkim lub 

2) samodzielnie i twórczo rozwija posiadane uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, a 

także proponuje rozwiązania nietypowe; 

3) otrzymał wyróżnienie lub jest finalistą w konkursach niższego szczebla. 

4) Jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim po ustaleniu 

ocen na posiedzeniu rady klasyfikacyjnej, otrzymuje ocenę celującą. 
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8. Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w pewnym stopniu zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania, 

2) pracuje systematycznie i efektywnie, 

3) sam wyjaśnia i analizuje problemy teoretyczne i praktyczne, 

4) stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu nowych problemów  

i zadań, 

5) otrzymuje stopień bardzo dobry lub dobry ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi 

ustnych i innych zadań.  

 

9. Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w stopniu pełnym zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych  

w programie nauczania, 

2) poprawnie stosuje umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu zadań typowych, 

3) najczęściej otrzymuje stopień dobry ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych 

i innych zadań. 

 

10. Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, 

2) rozwiązuje zadania typowe, wykorzystując swoje umiejętności praktyczne, zakres 

wiedzy o średnim stopniu trudności, 

3) najczęściej otrzymuje stopień dostateczny ze sprawdzianów, kartkówek i innych 

zadań. 

 

11. Ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidziane  

w programie nauczania, 

2) rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu złożoności z pomocą nauczyciela, 

3) najczęściej otrzymuje stopnie poniżej dostatecznego. 

 

12. Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

2) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, 

3) nie wykazuje żadnych chęci do pracy i poprawy swoich ocen.  

 

Poprawa ocen 

1. Uczeń może poprawić oceny z prac pisemnych w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela.  

2. Poprawa sprawdzianu musi nastąpić nie później niż 2 tygodnie od momentu jej 

oddania, natomiast z kartkówki w ciągu 7 dni od momentu jej oddania, po 

uzgodnieniu terminu  

z nauczycielem. 

3. Testów diagnozujących, sprawdzianów próbnych uczeń nie poprawia. 

4. Do dziennika elektronicznego wpisuje się obie oceny (i tę z pracy w pierwszym 

terminie i z poprawy) i nadaje się im taką samą wagę. 

5. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisania pracy klasowej, w ciągu 

dwóch tygodni od powrotu do szkoły po np. chorobie, po ustaleniu terminu  

z nauczycielem. W przypadku niezgłoszenia się ucznia wystawiana jest ocena 

niedostateczna. Uczeń może zgłosić się na poprawę tej pracy. 



str. 49 
 

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności (ściąganie) podczas pisemnych prac 

kontrolnych uczniowi odbierana jest praca, co jest równoznaczne z wystawieniem 

cząstkowej oceny niedostatecznej. Może on poprawić tę ocenę przystępując do 

napisania poprawy. 

 

 

Nieprzygotowania do lekcji 

1. Uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji w półroczu (ze względu na  

1 godzinę lekcyjną w tygodniu). Nieprzygotowanie do lekcji uczeń musi zgłosić na 

początku zajęć.  

2. Nieprzygotowanie obejmuje brak przygotowania merytorycznego, brak pracy 

domowej, brak zeszytu przedmiotowego i brak podręcznika (może być jeden na parę).  

3. Nauczyciel nie ma obowiązku informowania ucznia o liczbie wcześniej zgłoszonych 

nieprzygotowań. Są one odnotowywane w dzienniku elektronicznym. 

 

Aktywność na lekcji 

 

Aktywność ucznia na lekcji jest doceniana przez nauczyciela. Za aktywność uczeń otrzymuje 

plusy. Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.  

 

ŚREDNIA WAŻONA 

1. Wskaźnikiem do wystawiania oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona, 

obliczona przez dziennik elektroniczny. Oblicza się ją przyporządkowując każdej 

ocenie cząstkowej liczbę naturalną, oznaczającą jej wagę w hierarchii ocen.  

2. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś  

z działań, nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę. 

3. Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości 

zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części 

materiału. 

4. Nauczyciel może w dzienniku odnotować symbole: {nb}.- w przypadku nieobecności 

ucznia (np. na niezapowiedzianej kartkówce), {np} - w przypadku nieprzygotowania 

do lekcji. 

5. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi. 

6. Warunkiem uzyskania śródrocznej lub rocznej oceny celującej jest spełnienie co 

najmniej jednego z warunków (uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące w 

ciągu półrocza uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych konkursach 

zewnątrzszkolnych). 

7. Ocena śródroczna jest średnią ważoną wszystkich ocen z danego półrocza. 

8. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną średnich ważonych z obu półroczy. 

9. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od skali przybliżeń, stawiając 

jako wartość nadrzędną dobro ucznia. Każda ocena oprócz wymagań programowych 

uwzględniać powinna możliwości ucznia oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada  

w uzyskanie tej oceny. 

 

Ocenianie kształtujące 

 

Nauczyciel biologii stosuje elementy oceniania kształtującego (OK).  

1. Elementy oceniania kształtującego (m.in. pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, 

ocena koleżeńska, samoocena, poszukiwanie odpowiedzi w parach i grupach) 

stosowane są przez nauczyciela w miarę wynikających potrzeb.  
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2. W pracach nauczyciel może stosować kryteria oceny, inaczej nazywane NaCoBeZu  

(na co będę zwracać uwagę), informując uczniów, co będzie podlegało ocenie w 

pracach pisemnych ucznia, w tym w zadaniu domowym lub jego wypowiedzi ustnej. 

3. Uczeń uzyska w czasie bieżącej pracy efektywną informację zwrotną, dotyczącą: 

1) dobrych elementów swojej pracy, 

2) tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

3) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, 

4) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

A. Założenia ogólne 

Zgodnie z zapisami w Statucie SP3 nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego 

orzeczenia; 

2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego 

orzeczenia; 

3. posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej 

opinii;  

4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1, 2 i 3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania 

dokonanego w szkole zgodnie z odrębnym przepisami. 

Uczniom, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się dostosowano 

wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych, tak aby mogli sprostać tym wymaganiom. 

Obniżenie wymagań najczęściej dotyczy: 

1. trudności w czytaniu (wolne tempo, przekręcanie wyrazów, trudności ze 

zrozumieniem czytanego tekstu); 

2. trudności w pisaniu (wolne tempo, obniżona strona graficzna, brak czytelności, 

popełnianie różnorodnych błędów); 

3. trudności w wypowiadaniu się; 

4. trudności w tworzeniu modeli, wykresów; 

5. trudności w rysowaniu schematów, przekrojów; 
6. trudności w analizowaniu dwóch wykresów, rysunków jednocześnie. 

 

B. Zasady oceniania 

1. W stosunku do wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosuje 

się zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do 

pracy  

i doceniania małych sukcesów. W ocenianiu pracy tych uczniów uwzględnia się wkład 

pracy i motywację do wykonania powierzonego zadania. 

2. Nauczyciel w razie potrzeby udziela uczniowi pomocy polegającej na zadaniu 

dodatkowych pytań pomocniczych, udzieleniu dodatkowych wskazówek, przeczytaniu 

tekstu, próbie koncentracji uwagi ucznia na realizowanym zagadnieniu, wyjaśnieniu 

niezrozumiałego zagadnienia przy zastosowaniu innej metody. 

3. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej. 

4. W przypadku wyraźnego zalecenia zawartego w opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej umożliwia się pisanie kartkówek i prac klasowych w przedłużonym 
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czasie (w miarę możliwości organizacyjnych pracy szkoły, gdy nie istnieje np. 

potrzeba dyżurowania nauczyciela) lub zmniejsza się liczbę zadań do rozwiązania; 

sprawdza się materiał do opanowania, podzielony na mniejsze partie, stosuje się 

odpowiedzi ustne (jeśli uczeń to preferuje). 

5. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów z dysfunkcjami nie uwzględnia się strony 

graficznej odpowiedzi, zapisów, rysunków, schematów, wykresów i poprawności 

ortograficznej pracy, lecz tylko jej wartość merytoryczną. 

6. Przy odpowiedziach ustnych i pracach pisemnych ocenia się stopień zrozumienia 

zagadnienia, pozwalając uczniowi opierać jego wypowiedź o przykłady z życia  

i definiować pojęcia w oparciu o własne słownictwo. Na ocenę nie ma wpływu 

stosowanie przez ucznia ubogiego słownictwa. 

7. W ocenie prac pisemnych uwzględnia się stronę merytoryczną pracy, nie uwzględnia 

błędów ortograficznych lub wynikających ze specyficznych trudności w nauce. 
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Biologia klasy VII-VIII 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 

 

Wymagania ogólne  

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów 

biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy; wyjaśnia zjawiska 

i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku; przedstawia 

i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem.  

II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowanie w oparciu 

o ich wyniki. Uczeń określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza 

oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; określa warunki 

doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą; formułuje wnioski; przeprowadza 

obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych.  

III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń 

wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji; odczytuje, analizuje, 

interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe; posługuje się podstawową 

terminologią biologiczną.  

IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów 

biologicznych. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe 

między zjawiskami, formułuje wnioski; przedstawia opinie i argumenty związane 

z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.  

V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń analizuje związek pomiędzy 

własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające 

konsultacji lekarskiej; uzasadnia znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów.  

VI. Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń uzasadnia konieczność ochrony przyrody; 

prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; opisuje postawę 

i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody. 

 

 

Sposób oceniania 
Prace pisemne (sprawdziany) oceniane są według skali punktowej określonej przez 

nauczyciela i przeliczane są skalą procentową odpowiadającą skali ocen(Statut Szkoły §67 

ust.1). 

 

Średnia ważona 

Wskaźnikiem do wystawiania oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona.  

 

W przypadku oceniania innej formy aktywności lub konieczności wyróżnienia któregoś z 

działań nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę. 

Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi. Ocena śródroczna jest 

średnią ważoną wszystkich ocen z danego półrocza. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną 

średnich ważonych z pierwszego i drugiego półrocza. 

 

Średnią ważoną oblicza się jako iloraz. Ocena półroczna i roczna wystawiane są na podstawie 

średniej ważonej liczonej według poniższego wzoru: 

 

(suma ocen wagi 3) *3 + (suma ocen wagi 2)*2 + (suma ocen wagi 1)*1 

(liczba ocen wagi 3) *3 + (liczba ocen wagi 2)*2 + (liczba ocen wagi 1) *1 
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W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od powyższej skali przybliżeń, 

stawiając jako wartość nadrzędną dobro ucznia. Każda ocena oprócz wymagań 

programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada  

w uzyskanie tej oceny. 

 

 

Ocenianie wspomagające  

  

Plusy (+) uczeń może otrzymać za:  

1) aktywność na lekcji,  

2) prace domowe o małym stopniu trudności,  

3) pracę w zespole na lekcji,  

4) stosowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny.  

 Minusy (-) uczeń może otrzymać za:  

1) brak pracy domowej (o małym zakresie treści, niewielkim stopniu trudności),  

2) zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji (drugi raz w ciągu półrocza), 

3) brak zeszytu przedmiotowego lub środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji,  

a wskazanych przez nauczyciela,  

4) niewłaściwą współpracę w zespole.  

 

Plusy i minusy są przekładane na ocenę wyrażoną stopniem. Za 5 plusów uczeń uzyskuje 

ocenę bardzo dobrą (5), za pięć minusów - niedostateczną (1). Rozliczanie plusów i minusów 

odbywa się na bieżąco.  

 

 

Kryteria oceniania uczniów  

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej 

i programie nauczania przedmiotu w danym oddziale, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia;  

2) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do 

finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia, osiąga punktowane miejsca w zewnętrznych konkursach biologicznych; 

4) osiągnął średnią roczną co najmniej 5,51. 

5) śródroczną lub roczną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił przynajmniej dwa 

z powyższych warunków. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania przedmiotu w danym oddziale; 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach.  
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3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

w danym oddziale, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe 

wymagania zawarte w programie; 

2) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne.  

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

w danym oddziale konieczne od dalszego kształcenia.  

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

1) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danym oddziale, ale braki te nie przekraczają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki;  

2) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.  

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danym 

oddziale, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu;  

2) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.  

 

 

 

 

 

Elementy oceniania kształtującego  

 Na lekcjach biologii wprowadzone zostają elementy ocenia kształtującego. Nauczyciel 

określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia.  

Uczeń uzyska efektywną informację zwrotną, komentarz do jego pracy będzie zawierał cztery 

elementy:  

1) wyszczególnienie i opisanie dobrych elementów pracy,  

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,  

3) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę,  

4) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.  

 

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych  

Zgodnie z zapisami w Statucie SP 3 nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

 

Uczniom, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się dostosowano 

wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych, tak aby mogli sprostać tym wymaganiom.  
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Obniżenie wymagań najczęściej dotyczy:  

1. trudności w czytaniu (wolne tempo, przekręcanie wyrazów, trudności ze zrozumieniem 

czytanego tekstu);  

2. trudności w pisaniu (wolne tempo, obniżona strona graficzna, brak czytelności, 

popełnianie różnorodnych błędów);  

3. trudności w wypowiadaniu się;  

4. pomyłki w zapisie cyfr, znaków, symboli, wzorów i liczb z „dużą liczbą zer”;  

5. trudności w tworzeniu modeli, wykresów;  

6. trudności w rysowaniu schematów, przekrojów;  

7. trudności w orientowaniu się na mapie, mylenie stron świata;  

8. trudności w rozwiązywaniu zadań z treścią;  

9. trudności w analizowaniu dwóch wykresów, rysunków jednocześnie.  

 

Szczegółowe zapisy dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych dla poszczególnych 

uczniów znajdują się w planach pracy dydaktycznej. 

 

 

 

  



str. 56 
 

Chemia klasy VII-VIII 
 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 

 

1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.  

2. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

3. Opanowanie czynności praktycznych. 

 

 

 

Sposób oceniania 
Prace pisemne (sprawdziany) oceniane są według skali punktowej określonej przez 

nauczyciela i przeliczane są skalą procentową odpowiadającą skali ocen(Statut Szkoły §67 

ust.1). 

 

Kryteria oceniania: 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, 

2) proponuje rozwiązana nietypowe, 

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż 

szkolny; 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

2) stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

3) wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł 

wiedzy, 

4) planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty chemiczne, 

5) biegle pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje          

zadania o dużym stopniu trudności; 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

2) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania   

3) typowych zadań i problemów, 

4) bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

5) pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych, 

6) samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

7) korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy   

8) chemicznej; 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności, 

2) korzysta z pomocą nauczyciela  ze źródeł wiedzy, 

3) z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy 

rozwiązywaniu typowych zadań i problemów, 

4) z pomocą nauczyciela pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje 

zadania o niewielkim stopniu trudności; 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, 

2) z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

o niewielkim    stopniu trudności, 
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3) z pomocą nauczyciela pisze proste wzory chemiczne i równania reakcji chemicznych; 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są  konieczne 

do dalszego kształcenia, 

2) nie zna symboliki chemicznej, 

3) nawet z pomocą nauczyciela nie pisze prostych wzorów chemicznych, 

4) nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i 

odczynnikami chemicznymi. 

 

 

Nieprzygotowanie do lekcji 

1. Uczeń może dwa razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 

2. Nieprzygotowanie obejmuje brak przygotowania merytorycznego, brak pracy domowej, 

brak zeszytu przedmiotowego 

3. Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie w dzienniku poprzez wpisanie skrótu „np” 

 

Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w 

hierarchii ocen. Wskaźnikiem do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej  jest 

średnia ważona obliczona przez dziennik elektroniczny.  

 

W szczególnych przypadkach nauczyciel może odstąpić od powyższej skali przybliżeń, 

stawiając jako wartość nadrzędną dobro dziecka. 

 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 3 (KOLOR ZIELONY): 

praca klasowa, test z całego działu, test półroczny, próbny sprawdzian kompetencji, 

osiągnięcie tytułu laureata, finalisty lub punktowanego miejsca w konkursach zewnętrznych 

 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 2 (KOLOR NIEBIESKI): 

odpowiedź ustna, kartkówka (z 1-3 ostatnich tematów), realizacja i prezentacja projektu, 

punktowane miejsca w konkursach szkolnych 

 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 1 (KOLOR CZARNY): 

prezentacja referatu, praca na lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach, praca domowa, 

wykonanie pomocy dydaktycznych w ramach przedmiotu, prace plastyczne. 

 

W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań 

nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę. 

 

Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany 

oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału. 

Śródroczna i roczna ocena wynika ze średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych, 

obliczana według poniższego wzoru:   

(suma ocen wagi 3) *3 + (suma ocen wagi 2)*2 + (suma ocen wagi 1)*1 
______________________________________________________________________________________ 

(liczba ocen wagi 3) *3 + (liczba ocen wagi 2)*2 + (liczba ocen wagi 1) *1 

 

Ocenianie kształtujące 

1. W pracach nauczyciel może stosować kryteria oceny, inaczej nazywane NaCoBeZu 

(na co będę zwracać uwagę), informując uczniów, co będzie podlegało ocenie w 

pracach pisemnych ucznia, w danym zadaniu domowym lub jego wypowiedzi ustnej. 

2. Uczeń uzyska efektywną informację zwrotną, komentarz do jego pracy pisemnej 
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zawiera cztery elementy: 

1) wyszczególnienie i opisanie dobrych elementów pracy, 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony 

ucznia, 

3) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, 

4) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

Kontrolując i oceniając prace pisemne, prace praktyczne i wypowiedzi ustne ucznia  

o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel bierze pod uwagę: 

1. orzeczenie o niepełnosprawności; 

2. zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej zawarte w opinii; 

3. obniżenie wymagań; 

4. dysleksję (dyskalkulię). 

 

Trudności które mogą wystąpić u uczniów: 

1. z czytaniem i pisaniem; 

2. z rozwiązywaniem zadań tekstowych; 

3. z zapamiętywaniem skomplikowanych definicji; 

4. w wypowiadaniu się; 

5. tworzenie wzorów chemicznych; 

6. zapisywanie równań reakcji chemicznych 

 

Przyjmujemy następujące zasady: 

1. Uczeń pisze pracę klasową lub kartkówkę razem ze wszystkimi uczniami w klasie przy 

wydłużonym czasie pracy (w miarę możliwości organizacyjnych pracy szkoły, gdy nie 

istnieje np. potrzeba dyżurowania nauczyciela) 

2. W razie potrzeby nauczyciel czyta zadania i treść ich objaśnia aby była zrozumiała 

3. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów z dysfunkcjami nie uwzględnia się strony 

graficznej odpowiedzi, zapisów, rysunków, schematów, wykresów i poprawności 

ortograficznej pracy, lecz tylko jej wartość merytoryczną. 
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Fizyka klasy VII-VIII 
 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 

 

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk lub rozwiązywania 

problemów.  

II. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym 

tekstów popularno-naukowych.  

III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych  

z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.  

IV. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na 

podstawie ich wyników.  

 

Cele oceniania: 

1. Zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4. Dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach,  i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 

Prace pisemne 

Prace pisemne oceniane są przez nauczyciela w skali punktowej przeliczanej na skalę 

procentową (Statut Szkoły §67 ust.1) 

 

 

Kryteria oceniania: 

 

1. Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na 

stopień bardzo dobry, a dodatkowo: 

 uczestniczy i ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, 

 jest zawsze zaangażowany i chętny do pracy, 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, proponuje nietypowe 

rozwiązania, biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów, twórczo rozwiązuje problemy.  

 

Śródroczną lub roczną ocenę celującą z fizyki otrzymuje uczeń, który: 

1) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 

ponadwojewódzkim lub 

2) samodzielnie i twórczo rozwija posiadane uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, a 

także proponuje rozwiązania nietypowe; 

3) otrzymał wyróżnienie lub jest finalistą w konkursach niższego szczebla. 

4) Jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim po ustaleniu 

ocen na posiedzeniu rady klasyfikacyjnej, otrzymuje ocenę celującą. 

2. Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w pewnym stopniu zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania, 

2) pracuje systematycznie i efektywnie, 
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3) sam wyjaśnia i analizuje problemy teoretyczne i praktyczne, 

4) stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu nowych problemów  

i zadań, 

5) otrzymuje stopień bardzo dobry lub dobry ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi 

ustnych i innych zadań.  

3. Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w stopniu pełnym zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych  

w programie nauczania, 

2) poprawnie stosuje umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu zadań typowych, 

3) najczęściej otrzymuje stopień dobry ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych 

i innych zadań. 

4. Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, 

2) rozwiązuje zadania typowe, wykorzystując swoje umiejętności praktyczne, zakres 

wiedzy o średnim stopniu trudności, 

3) najczęściej otrzymuje stopień dostateczny ze sprawdzianów, kartkówek i innych 

zadań. 

5. Ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidziane  

w programie nauczania, 

2) rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu złożoności z pomocą nauczyciela, 

3) najczęściej otrzymuje stopnie poniżej dostatecznego. 

6. Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

2) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, 

3) nie wykazuje żadnych chęci do pracy i poprawy swoich stopni.  

 

POPRAWA OCEN 

1. Uczeń może poprawić oceny z prac pisemnych w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela.  

2. Poprawa musi nastąpić nie później niż dwa tygodnie od momentu jej oddania. 

3. Testów diagnozujących, sprawdzianów próbnych uczeń nie poprawia. 

4. Do dziennika elektronicznego wpisuje się obie oceny (i tę z pracy w pierwszym terminie 

i z poprawy) i nadaje się im taką samą wagę. 

5. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisania pracy klasowej, w ciągu 

dwóch tygodni od powrotu do szkoły po np. chorobie, po ustaleniu terminu  

z nauczycielem. W przypadku niezgłoszenia się ucznia wystawiana jest ocena 

niedostateczna. Uczeń może zgłosić się na poprawę tej pracy 

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności (ściąganie) podczas pisemnych prac 

kontrolnych uczniowi odbierana jest praca, co jest równoznaczne z wystawieniem 

cząstkowej oceny niedostatecznej. Może on poprawić tę ocenę przystępując do napisania 

poprawy. 

NIEPRZYGOTOWANIA DO LEKCJI 

1. Uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowania do lekcji w półroczu. Nieprzygotowanie do 

lekcji uczeń musi zgłosić na początku zajęć. 

2. Nieprzygotowanie obejmuje brak przygotowania merytorycznego, brak pracy domowej, 

brak zeszytu przedmiotowego i brak podręcznika (może być jeden na parę).  

3. Nauczyciel nie ma obowiązku informowania ucznia o liczbie wcześniej zgłoszonych 

nieprzygotowań. Są one odnotowywane w dzienniku elektronicznym. 
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ŚREDNIA WAŻONA 

1. Wskaźnikiem do wystawiania oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona, obliczona 

przez dziennik elektroniczny. Oblicza się ją przyporządkowując każdej ocenie cząstkowej 

liczbę naturalną, oznaczającą jej wagę w hierarchii ocen.  

 

Waga oceny Forma  

 

3 (kolor zielony) 

praca klasowa,  

test z całego działu,  

test półroczny,  

próbny sprawdzian kompetencji, 

osiągnięcie tytułu laureata, finalisty lub punktowanego miejsca 

w konkursach zewnętrznych 

 

 

2 (kolor niebieski) 

odpowiedź ustna, 

kartkówka (1-3 tematy), 

realizacja i prezentacja projektu, 

próbny sprawdzian kompetencji, 

punktowane miejsca w konkursach szkolnych 

 

 

1 (kolor czarny) 

prezentacja referatu, 

praca na lekcji (aktywność), 

praca w grupach,  

wykonanie pomocy dydaktycznych, prac plastycznych (prace 

długoterminowe), 

 

2. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś  

z działań, nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę. 

3. Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany 

oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.  

5. Nauczyciel może w dzienniku odnotować symbole: {nb}.- w przypadku nieobecności 

ucznia (np. na niezapowiedzianej kartkówce), {np} - w przypadku nieprzygotowania do 

lekcji.  

6. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi. 

 

 

1. Warunkiem uzyskania śródrocznej lub rocznej oceny celującej jest spełnienie co najmniej 

jednego z warunków (uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące w ciągu półrocza 

uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych konkursach zewnątrzkolnych). 

2. Ocena śródroczna jest średnią ważoną wszystkich ocen z danego półrocza. 

3. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną średnich ważonych z obu półroczy. 

 

Ocena śródroczna/roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej według 

poniższego wzoru: 

 

(suma stopnia wagi 3) *3 +(suma stopnia wagi 2)*2 +(suma stopnia wagi 1)*1 
______________________________________________________________________________________________ 

(liczba stopni wagi 3) *3 + (liczba stopni wagi 2)*2  + (liczba stopni wagi 1)  

 

 

4. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od powyższej skali przybliżeń, 

stawiając jako wartość nadrzędną dobro ucznia. Każda ocena oprócz wymagań 
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programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada  

w uzyskanie tej oceny. 

 

Ocenianie kształtujące 

 

Nauczyciel fizyki stosuje elementy oceniania kształtującego (OK).  

1. Elementy oceniania kształtującego (m.in. pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, 

ocena koleżeńska, samoocena, poszukiwanie odpowiedzi w parach i grupach) stosowane są 

przez nauczyciela w miarę wynikających potrzeb.  

2. W pracach nauczyciel może stosować kryteria oceny, inaczej nazywane NaCoBeZu (na co 

będę zwracać uwagę), informując uczniów, co będzie podlegało ocenie w pracach pisemnych 

ucznia, w tym w zadaniu domowym lub jego wypowiedzi ustnej.  

3. Uczeń uzyska efektywną informację zwrotną, dotyczącą:  

· dobrych elementów swojej pracy,  

· tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,  

· wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę,  

· wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.  

 

 

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA O SPECYFICZNYCH 

POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

 

C. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

Zgodnie z zapisami w Statucie SP3 nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

 

Uczniom, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się dostosowano 

wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych, tak aby mogli sprostać tym wymaganiom. 

Obniżenie wymagań najczęściej dotyczy: 

 

1) trudności w czytaniu (wolne tempo, przekręcanie wyrazów, trudności ze 

zrozumieniem czytanego tekstu); 

2) trudności w pisaniu (wolne tempo, obniżona strona graficzna, brak czytelności, 

popełnianie różnorodnych błędów); 

3) trudności w wypowiadaniu się; 

4) pomyłki w zapisie cyfr, znaków, symboli, wzorów i liczb z „dużą liczbą zer”; 

5) trudności w tworzeniu modeli, wykresów; 

6) trudności w rysowaniu schematów, przekrojów; 
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7) trudności w rozwiązywaniu zadań tekstowych; 

8) trudności w analizowaniu dwóch wykresów, rysunków jednocześnie 

 

D. ZASADY OCENIANIA 

 

1. W stosunku do wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosuje się 

zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy  

i doceniania małych sukcesów. W ocenianiu pracy tych uczniów uwzględnia się wkład 

pracy i motywację do wykonania powierzonego zadania. 

2. Nauczyciel w razie potrzeby udziela uczniowi pomocy polegającej na zadaniu 

dodatkowych pytań pomocniczych, udzieleniu dodatkowych wskazówek, przeczytaniu 

tekstu, próbie koncentracji uwagi ucznia na realizowanym zagadnieniu, wyjaśnieniu 

niezrozumiałego zagadnienia przy zastosowaniu innej metody. 

3. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej. 

4. W przypadku wyraźnego zalecenia zawartego w opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej umożliwia się pisanie kartkówek i prac klasowych w przedłużonym czasie 

(w miarę możliwości organizacyjnych pracy szkoły, gdy nie istnieje np. potrzeba 

dyżurowania nauczyciela) lub zmniejsza się liczbę zadań do rozwiązania; sprawdza się 

materiał do opanowania, podzielony na mniejsze partie, stosuje się odpowiedzi ustne (jeśli 

uczeń to preferuje). 

5. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów z dysfunkcjami nie uwzględnia się strony 

graficznej odpowiedzi, zapisów, rysunków, schematów, wykresów i poprawności 

ortograficznej pracy, lecz tylko jej wartość merytoryczną. 

6. Przy odpowiedziach ustnych i pracach pisemnych ocenia się stopień zrozumienia 

zagadnienia, pozwalając uczniowi opierać jego wypowiedź o przykłady z życia  

i definiować pojęcia w oparciu o własne słownictwo. Na ocenę nie ma wpływu 

stosowanie przez ucznia ubogiego słownictwa. 

7. Przy ocenie prac i odpowiedzi dyslektyków nie uwzględnia się błędów w zapisach 

symboli wielkości fizycznych (mylenie małych i wielkich liter), pozwala na zapis wzoru 

przy stosowaniu pełnych nazw tych wielkości. 

8. Przy ocenie rozwiązanych zadań z tekstem, u ucznia z dysleksją 

bierze się pod uwagę:  

1) tok rozumowania, nawet gdy ostateczny wynik zadania jest błędny,  

2) poprawność wyniku, choćby metoda dojścia do niego była niejasna,  

nie bierze się zaś pod uwagę: 

1) błędów, które wynikają z mylenia znaków działań, przestawiania cyfr, lub ich 

gubienia itp. 
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Matematyka klasy IV-VIII 
 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 

1. Sprawność rachunkowa 

2. Wykorzystanie i tworzenie informacji 

3. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 

4. Rozumowanie i argumentacja 

 

 

Sposób oceniania 
Prace pisemne (sprawdziany) oceniane są według skali punktowej określonej przez 

nauczyciela i przeliczane są skalą procentową odpowiadającą skali ocen(Statut Szkoły §67 

ust.1). 

 

 

Nauczyciel może użyć przy ocenach cząstkowych znaków „+” , gdy uczeń zrobił zadania 

dodatkowe, choć nie uzyskał maksymalnej liczby punktów przewidzianych na daną ocenę. 

Nauczyciel może użyć przy ocenach cząstkowych znaku „+” gdy uczeń osiągnął maksymalną 

ilość punktów przewidzianych na daną ocenę lub znaku „-” , gdy uczeń osiągnął minimalną 

liczbę punktów przewidzianych na daną ocenę. 

 

Odpowiedzi ustne 

Odpowiedzi ustne oceniane są według zasady pięciu pytań: 

1) 5 poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra 

2) 4 poprawne odpowiedzi – ocena dobra 

3) 3 poprawne odpowiedzi – ocena dostateczna 

4) 2 poprawne odpowiedzi udzielone z pomocą nauczyciela – ocena dopuszczająca 

5) brak odpowiedzi na żadne z pytań – ocena niedostateczna 

 

 

Praca domowa 

Nauczyciel wystawia ocenę wg skali procentowej z punktu prace pisemne lub przyjętego 

NaCoBeZu.  

Uczniowie sprawdzają pracę domową według wzorca nauczyciela (czasami wymieniają się 

zeszytami). Prace wykonane prawie bezbłędnie oceniane są pozytywnie tzn., że uczeń 

otrzymuje ocenę: bardzo dobrą, dobrą lub celującą. Działania takie mają na celu 

kształtowanie samooceny uczniów (OK). 

Uczeń, który nie wykonał trzykrotnie pracy domowej uzyskuje ocenę niedostateczną. 

 

 

Praca na lekcji 

Na lekcji ocenie podlega: 

1. praca ucznia w grupie 

2. praca indywidualna ucznia 

1) rozwiązywanie zadań w zeszycie 

2) rozwiązywanie zadań przy tablicy 

3) przytaczanie definicji i algorytmów 

4) autoprezentacja 

3. aktywność na lekcji 
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Praca metodą projektu 

Podczas oceny realizacji projektu uwzględniane będą: 

1. poprawność i terminowość wykonania przydzielonych zadań 

2. pomysłowość i własna inicjatywa 

3. wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji, w tym korzystanie z zasobów biblioteki 

szkolnej 

4. współdziałanie w zespole, pomoc innym członkom grupy 

5. samodzielność i zaradność podczas realizacji projektu 

6. zaangażowanie wszystkich członków zespołu podczas prezentacji  

 

Uczeń może poprawić oceny z prac pisemnych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Chęć poprawy zgłasza nie później niż 2 tygodnie po oddaniu przez nauczyciela ocenionej 

pracy.  

Testów diagnozujących, sprawdzianów próbnych uczeń nie poprawia. 

 

Kryteria oceniania: 

 

1. Stopień celujący – otrzymuje uczeń, który w  wysokim  stopniu  opanował  wiedzę 

i umiejętności  z  danych  zajęć  edukacyjnych,  określonych  programem  nauczania, 

swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności w nowych nietypowych 

sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, sprawdziany pisemne rozwiązuje na ocenę 

bardzo dobrą oraz bezbłędnie rozwiązuje zadania na ocenę celującą lub uczestniczy 

i ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.  

Śródroczną lub roczną ocenę celującą z matematyki otrzymuje uczeń, który 

spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 

ponadwojewódzkim, 

2) samodzielnie i twórczo rozwija posiadane uzdolnienia, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych, a także proponuje rozwiązania nietypowe oraz osiągnął  roczną 

średnią ocen co najmniej 5,51, 

3) osiąga punktowane miejsca w zewnętrznych konkursach matematycznych oraz 

wypracował roczną średnią ocen co najmniej 5,00. 

2. Stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w pewnym stopniu zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania, 

2) pracuje systematycznie i efektywnie, 

3) sam wyjaśnia i analizuje problemy teoretyczne i praktyczne, 

4) stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu nowych problemów i 

zadań, 

5) otrzymuje stopień bardzo dobry lub dobry ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi 

ustnych i innych zadań.  

3. Stopień dobry – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w stopniu pełnym zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych w 

programie nauczania, 

2) poprawnie stosuje umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu zadań typowych, 

3) najczęściej otrzymuje stopień dobry ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych 

i innych zadań. 

4. Stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który: 
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1) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, 

2) rozwiązuje zadania typowe, wykorzystując swoje umiejętności praktyczne, zakres 

wiedzy o średnim stopniu trudności, 

3) najczęściej otrzymuje stopień dostateczny ze sprawdzianów, kartkówek  

i innych zadań. 

5. Stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidziane  

w programie nauczania, 

2) rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu złożoności z pomocą nauczyciela, 

3) najczęściej otrzymuje stopnie poniżej dostatecznego. 

6. Stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

2) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, 

3) nie wykazuje żadnych chęci do pracy i poprawy swoich stopni.  

 

Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę  

w hierarchii ocen.  

Wskaźnikiem do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej  jest średnia ważona 

obliczona przez dziennik elektroniczny.  

 

W szczególnych przypadkach nauczyciel może odstąpić od skali przybliżeń, stawiając jako 

wartość nadrzędną dobro dziecka. 

 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 3 (KOLOR ZIELONY): 

praca klasowa, test z całego działu, test półroczny, próbny sprawdzian kompetencji, 

osiągnięcie tytułu laureata, finalisty lub punktowanego miejsca w konkursach zewnętrznych 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 2 (KOLOR NIEBIESKI): 

odpowiedź ustna, kartkówka (z 1-3 ostatnich tematów), realizacja i prezentacja projektu, 

punktowane miejsca w konkursach szkolnych 

WAGA OCEN MNOŻONYCH PRZEZ 1 (KOLOR CZARNY): 

prezentacja referatu, praca na lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach, praca domowa, 

wykonanie pomocy dydaktycznych w ramach przedmiotu, prace plastyczne. 

 

W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś  

z działań nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę.  

1. na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany 

oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału, 

2. ocenę uzyskaną podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika 

elektronicznego z tą samą wagą, co ocena poprawiana, 

3. nauczyciel może w dzienniku odnotować symbole: {nb - w przypadku nieobecności 

ucznia na pracy pisemnej, b- w przypadku nieprzygotowania lub w przypadku, gdy uczeń 

nie odda pracy (np. referat) albo zeszytu/zeszytu ćwiczeń w wyznaczonym terminie}, 

4. trzy symbole  typu „b” zostają zamienione na ocenę niedostateczną, 

5. oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi, 

6. śródroczna i roczna ocena wynika ze średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych, 

obliczana według poniższego wzoru:   

 

(suma ocen wagi 3) *3 + (suma ocen wagi 2)*2 + (suma ocen wagi 1)*1 
_________________________________________________________________________________________ 

(liczba ocen wagi 3) *3 + (liczba ocen wagi 2)*2 + (liczba ocen wagi 1) *1 
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Nauczyciel w miarę potrzeb stosuje elementy oceniania kształtującego (OK) - m.in. pytania 

kluczowe, techniki zadawania pytań, ocena koleżeńska, samoocena.  

W pracach nauczyciel może stosować kryteria oceny, inaczej nazywane NaCoBeZu (na co 

będę zwracać uwagę), informując uczniów, co będzie podlegało ocenie w pracach pisemnych 

ucznia, w danym zadaniu domowym lub jego wypowiedzi ustnej.  

Informacja zwrotna (IZ) jest ustnym lub pisemnym komentarzem pracy ucznia i jest ściśle 

powiązana z zagadnieniami zawartymi w kryteriach oceny. Celem informacji zwrotnej jest 

pomoc w poprawieniu pracy, zaplanowaniu dalszej nauki, lepszym zrozumieniu wybranych 

zagadnień zawartych w kryteriach oceny i przygotowaniu się uczniów do prac kontrolnych.  

Prace pisemne są udostępniane uczniom i rodzicom zgodnie z §75 statutu szkoły.  

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Kontrolując i oceniając prace pisemne, prace praktyczne i wypowiedzi ustne ucznia  

o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel bierze pod uwagę: 

1) orzeczenie o niepełnosprawności; 

2) zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej zawarte w opinii; 

3) obniżenie wymagań; 

4) dysleksję (dyskalkulię). 

Trudności które mogą wystąpić u uczniów: 

1) z czytaniem i pisaniem; 

2) z opanowaniem tabliczki mnożenia; 

3) z rozwiązywaniem zadań tekstowych; 

4) z zapisem liczb tzn. przestawianie cyfr i znaków w zapisie; 

5) z tworzeniem wykresów; 

6) z zapamiętywaniem skomplikowanych definicji; 

7) w nauce geometrii (kłopoty z różnicowaniem kształtów geometrycznych, zmiany 

kierunku w rysunkach, zaburzenia wyobraźni przestrzennej). 

 

Przyjmujemy następujące zasady: 

I. Prace pisemne 

1) Uczeń pisze pracę klasową lub kartkówkę razem ze wszystkimi uczniami w klasie 

przy wydłużonym czasie pracy lub na dodatkowym arkuszu. 

2) W razie potrzeby nauczyciel czyta zadania i treść ich objaśnia aby była zrozumiała. 

3) Uczeń rozwiązuje tylko zadania dostosowane do jego możliwości, tzn. zadanie,  

w którym nastąpiło przestawienie liczb jest sprawdzane do końca w takiej postaci oraz 

nie sprawdzamy rysunków pod względem ich czytelności. 

4) Uczeń uzyskuje ocenę pozytywną za wykonanie zadanych prac domowych.   

II. odpowiedzi ustne 

W czasie odpowiedzi ustnych nauczyciel uwzględnia trudności wyżej zapisane. 

III. Działania praktyczne - geometria 

Na lekcjach zawierających treści geometryczne nauczyciel pomaga w wykonaniu rysunków. 

Jako kryterium oceniania nauczyciel bierze pod uwagę zaangażowanie ucznia  

w pokonywaniu trudności oraz przedmiotowy system oceniania. 
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Informatyka IV-V, VII-VIII / Zajęcia komputerowe klasy VI 
 

Informatyka jako dziedzina wiedzy wraz z technologiami, które wspiera, integruje 

się z niemal wszystkimi innymi dziedzinami i staje się ich nieodłącznym elementem. 

Wczesny kontakt w szkole z informatyką powinien przybliżyć uczniom możliwości 

zastosowań tej dziedziny oraz wzbudzić zainteresowanie informatyką. Do tej pory dużą 

uwagę w edukacji przywiązywano do kształcenia umiejętności korzystania z aplikacji 

komputerowych oraz zasobów i komunikacji w sieci, obejmując wszystkich uczniów 

kształceniem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Oczekiwane obecnie 

kompetencje obywateli w zakresie technologii cyfrowej wykraczają poza tradycyjnie 

rozumianą alfabetyzację komputerową i biegłość w zakresie korzystania z technologii. Te 

umiejętności są nadal potrzebne, ale nie są już wystarczające w czasach, gdy informatyka 

staje się powszechnym językiem niemal każdej dziedziny i wyposaża je w nowe narzędzia. 

Podstawowe zadanie szkoły – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i rachowania – 

wymaga poszerzenia o alfabetyzację w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów z 

różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z 

informatyki oraz na lepsze zrozumienie, jakie są obecne możliwości technologii, komputerów 

i ich zastosowań. Elementem powszechnego kształcenia staje się również umiejętność 

programowania. 

Programowanie jest tu rozumiane znacznie szerzej niż tylko samo napisanie 

programu w języku programowania. To cały proces, informatyczne podejście do 

rozwiązywania problemu: od specyfikacji problemu (określenie danych i wyników, a ogólniej 

– celów rozwiązania problemu), przez znalezienie i opracowanie rozwiązania, do 

zaprogramowania rozwiązania, przetestowania jego poprawności i ewentualnej korekty przy 

użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania. Tak rozumiane 

programowanie jest częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat, wpływa na sposób 

nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu rozumieniu pojęć informatycznych i 

metod informatyki. Wspomaga kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, 

precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje 

kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów.  

Tradycyjne formy oceniania (praca klasowa, kartkówka, a nawet praca domowa) 

będą wykorzystywane rzadko lub nie znajdą zastosowania w ogóle. Koncentrujemy się na 

samodzielnie wykonywanych zadaniach praktycznych lub ćwiczeniach i ich efektach 

końcowych, aktywności i zaangażowaniu, projektach (zwłaszcza międzyprzedmiotowych). 

Oczywiście w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przeprowadzenie typowego 

testu wielokrotnego wyboru czy polecenie uczniom rozwiązania zadania z luką w sposób 

tradycyjny (analogowy). Ocenianiu podlegają również inne osiągnięcia takie jak: udział w 

konkursach, praca twórcza wykraczająca poza zakres programowy, wykonywanie prac na 

rzecz szkoły w czasie wolnym.  

Z przedmiotu "informatyka" co do zasady nie zadajemy prac domowych - ze 

względu na to, iż nie możemy wymagać od uczniów i rodziców posiadania w domu sprzętu 

oraz wymaganego oprogramowania. Istnieje możliwość zadawania pracy wyłącznie dla 

chętnych i wyjątkowych przypadkach, np. uzasadnionych konkursem, raczej w celu zdobycia 

dodatkowej oceny bardzo dobrej lub celującej.  

Uczniowie uzyskują informacje o przedmiotowych zasadach oceniania w czasie 

pierwszych lekcji zajęć komputerowych. Sposób informowania rodziców jest określony 

szczegółowo w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. Oceny ucznia zapisywane są w dzienniku 

elektronicznym. W pracach nauczyciel może stosować ocenianie kształtujące, zwłaszcza 

samoocenę lub ocenianie koleżeńskie.  
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KRYTERIA OCENIANIA 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:   

1) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 

ponadwojewódzkim lub otrzymał wyróżnienie lub jest finalistą w konkursach 

niższego szczebla   

2) posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej i programie 

nauczania realizowanym przez nauczyciela w danej klasie; samodzielnie i twórczo 

rozwija posiadane uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, a także proponuje 

rozwiązania nietypowe, a w szczególności:  

a) inicjuje projekty i przewodniczy im, o bezbłędnie rozwiązuje zadania, ma 

gruntowną i utrwaloną wiedzę oraz wykazuje się wymaganymi umiejętnościami,  

b) poszukuje nowych metod rozwiązywania zadań problemowych,  

c) startuje w konkursach, o z własnej inicjatywy pomaga innym,  

d) asystuje nauczycielowi podczas zajęć.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:   

1) aktywnie uczestniczy w lekcjach i projektach,   

2) bezbłędnie rozwiązuje zadania,   

3) opanował wszystkie umiejętności z podstawy programowej,   

4) samodzielnie dobiera środki i sposoby rozwiązywania zadań problemowych; potrafi 

się posłużyć wieloma różnymi metodami w celu osiągnięcia efektu.  

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:   

1) chętnie wykonuje ćwiczenia, aktywnie uczestniczy w lekcjach i projektach,   

2) rozwiązuje trudniejsze zadania, choć zdarzają mu się pomyłki,   

3) w znacznym stopniu opanował umiejętności z podstawy programowej,   

4) rozumie zadania problemowe, rozwiązuje je jednak metodami standardowymi 

(szablonowymi).  

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:   

1) chętnie wykonuje ćwiczenia,   

2) rozwiązuje proste zadania, przy trudniejszych popełnia liczne błędy,   

3) opanował umiejętności z podstawy programowej w stopniu średnim,   

4) stara się rozwiązywać zadania problemowe, do sukcesu potrzebuje jednak pomocy 

nauczyciela.  

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

1) wykazuje minimalne zaangażowanie w czasie ćwiczeń,   

2) potrafi rozwiązać niektóre proste zadania,   

3) opanował niewielką część umiejętności z podstawy programowej,   

4) nie rozumie omawianych problemów,   

5) nie rozwiązuje zadań problemowych.  

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

1) nie wykazuje zaangażowania w czasie ćwiczeń,   

2) nie potrafi rozwiązać prostego zadania,   

3) nie opanował umiejętności z podstawy programowej,   

4) nie rozumie omawianych problemów,   

5) nie rozwiązuje zadań problemowych.  

7. Na ocenę ma również wpływ ma: 

1) ogólna postawa ucznia i kultura informatyczna,   

2) przestrzeganie norm BHP przy stanowisku komputerowym,   

3) przestrzeganie regulaminu pracowni,   
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4) zachowanie porządku przy stanowisku pracy,   

5) planowanie własnej pracy,  szanowanie własności niematerialnej,  

6) postępowanie zgodnie etyką, netykietą i prawem, w tym prawem autorskim.  

 

Nauczyciel może dopisać do oceny znak 

1) plus (+) – jeżeli uzna, że pracę ucznia należy dodatkowo nagrodzić, jest to równoznaczne 

z podwyższeniem wartości oceny o 0,25 przy obliczaniu średniej ważonej   

2) minus (-) – jeżeli uzna, że praca posiada drobne niedociągnięcia, jest to równoznaczne 

z obniżeniem wartości oceny o 0,25 przy obliczaniu średniej ważonej  

 

Ocena śródroczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych wystawionych w I półroczu, 

przy czym: 

1) ćwiczenia odtwórcze mają wagę 1,   

2) zadanie wymagające zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach typowych – wagę 1,5,   

3) zadania wymagające zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach nowych – wagę 2,  

4) sprawdzian (praca obejmująca zakres materiału np. z całego działu) waga – 2, 

5) umiejętność pracy metodą projektu – waga 2, 

6) udział w konkursach oraz wykonywanie prac na rzecz szkoły – wagę 3.  

 

Ocena roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych wystawionych przez cały rok.  

Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Ocena otrzymana z poprawy jest ostateczna.  

 

Indywidualizacja: W przypadku uczniów z odpowiednimi orzeczeniami będzie stosowana 

indywidualizacja. W przypadku dysleksji czy dysortografii uczniowie mogą mieć problemy 

 z zapisywaniem lub zapamiętywaniem haseł, nazw kont itp. Edytory tekstu na stanowiskach 

danych uczniów powinny mieć włączoną funkcję automatycznego zaznaczania błędów. 

Uczeń będzie widział swoje pomyłki i powinien je poprawić. Długość tekstu należy 

odpowiednio skrócić. Uczniowie z SPE często mają duże zdolności w rozmaitych 

dziedzinach, np. artystyczne. Należy odpowiednio opracować zadania dotyczące grafiki, 

fotografii itp. - będzie to miało duży wpływ na poczucie własnej wartości i zdobycie uznania 

w grupie rówieśniczej. Problemy uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią mogą spowodować 

problemy z używaniem arkusza kalkulacyjnego. Należy mniejszy nacisk położyć na formuły 

matematyczne i wpisywanie danych, a większy na ich wizualizację. Niektóre rozbudowane 

programy komputerowe mogą sprawiać problemy uczniom z SPE, dlatego warto je zastąpić 

prostszymi, zachowując jednocześnie zgodność podstawowych narzędzi lub opcji. Uczniowie 

z zespołem Aspergera często wykazują ponadprzeciętne zdolności w pracy z komputerem. 

Znamienne jest bowiem, że zazwyczaj są bardzo precyzyjni i działają zgodnie z logiką. 

Dzięki tej cesze i dobrej pamięci są w stanie wykonać ćwiczenia znacznie szybciej od 

pozostałych uczniów. Podanie im dodatkowych zadań, odpowiednio premiowanych oceną, 

będzie dobrym sposobem na utrzymanie ich skupienia na pracy. Należy także inaczej 

traktować ich zachowanie, np. jednoczesną pracę nad zadaniem i czytanie artykułów na 

portalach, czytanie książki w czasie, gdy nauczyciel omawia zadanie. Nie są to działania 

skierowane przeciw dyscyplinie na lekcji lub nauczycielowi. Najczęściej tacy uczniowie są w 

stanie jednocześnie czytać i słuchać tego, co przekazuje prowadzący zajęcia. Uczniowie 

 z zaburzeniami zachowania, np. ADHD, powinni zajmować stanowisko w pobliżu 

nauczyciela, z dala od rozpraszających bodźców. W żadnym przypadku nauczyciel nie może 

przyczynić się do powstania negatywnych opinii o uczniu wśród rówieśników. Nie należy 

wydzielać oddzielnych stanowisk, tworzyć barier, komentować zachowań. Należy także 

zachować dyskrecję podczas oceniania prac. Uniknie się wtedy porównywania ocen i zadań 
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przez innych uczniów. Dzięki zachowaniu odpowiedniej kolejności realizacji poszczególnych 

tematów jest możliwa indywidualizacja zadań i wymagań z wiązanych z edytorami tekstu 

 i grafiki. Po ćwiczeniach uczących podstaw posługiwania się programami następują 

ćwiczenia prowadzące do wytyczonego celu, np. powstania szkolnej gazetki. W tym procesie 

wykorzystuje się te same programy, a więc jest to kolejny czas, w którym można uzupełnić 

wiedzę i umiejętności ucznia z dysfunkcją zgodnie z podstawą programową 
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Technika klasy IV-V / Zajęcia techniczne klasy VI 
 

 

Cele kształcenia techniki – wymagania ogólne z podstawy programowej 

 

1. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. 

2. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).  

3. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.  

4. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka  

i poszanowania jego godności. 

5. Przyjmowanie postawy proekologicznej. 

6. Rozwijanie kreatywności technicznej. 

 

Obszary podlegające  ocenie  

1. Test lub sprawdzian  

2. Zadanie praktyczne  

3. Zadanie domowe 

4. Aktywność na lekcji  

5. Odpowiedź ustna  

6. Praca pozalekcyjna, dodatkowa  - plakat , prezentacja multimedialna  

7. Praca  metodą projektu 

Test lub sprawdzian 

Uczniowie za test lub sprawdzian otrzymują oceny według skali 1 - 6:  

Prace pisemne oceniane są według skali punktowej przeliczanej na skalę procentową 

odpowiadającą następującym ocenom  (Statut Szkoły §67 ust.1) 

 

Zadania praktyczne, zadanie domowe 

1. umiejętności 

2. pomysłowość konstrukcyjna 

3. stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych 

4. czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów 

5. właściwy dobór materiałów 

6. rozumienie zjawisk technicznych, 

7. właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych 

8. umiejętność wnioskowania, 

9. estetyka pracy  

10. organizacja miejsca pracy 

11. terminowość oddawania prac 

 

Aktywność na lekcji 

1. zachowania i postawy 

2. stosowanie się do zasad BHP 

3. umiejętność planowania działań 

4. zaangażowanie 

5. praca w grupie 

 

Odpowiedź ustna 

1. wiedza przedmiotowa 

2. umiejętność wnioskowania 
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Praca pozalekcyjna, dodatkowa 

1. plakat, 

2. prezentacja multimedialna,  

 

Praca  metodą projektu 
1. podczas oceny realizacji projektu uwzględniane będą: 

2. poprawność i terminowość wykonania przydzielonych zadań 

3. pomysłowość i własna inicjatywa 

4. wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji, w tym korzystanie z zasobów biblioteki 

szkolnej 

5. współdziałanie w zespole, pomoc innym członkom grupy 

6. samodzielność i zaradność podczas realizacji projektu 

7. zaangażowanie wszystkich członków zespołu podczas 

 

Sposób oceniania 

Przy ustalaniu oceny z techniki należy wziąć pod uwagę: 

1) zróżnicowane możliwości manualne 

2) osobowość ucznia 

3) ograniczenia zdrowotne 

 

Ocenianie wspomagające 

Uczniowie na lekcji plastyki  mogą otrzymywać plusy i minusy.  

1) Zdobycie 3 plusów oceniane jest oceną bardzo dobrą.  

2) Otrzymanie 3 minusów oceniane jest oceną niedostateczną (w wypadku braków 

materiałów 2 minusy powodują, że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). 

Plusy uzyskuje się za: 

1) aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji,  

2) zdyscyplinowanie,  

3) pozytywną inwencję twórczą,  

4) zastosowanie swojej wiedzy i umiejętności we właściwy sposób,  

5) za wykonanie dodatkowych prac   

6) empatyczną postawą wobec kolegów 

Minusy otrzymuje się za: 

1) niechętny, bądź negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, 

2) nieprzygotowanie do zajęć (brak pomocy, materiałów do pracy),  

3) nieprzestrzeganie regulaminów i zasad BHP, 

4) brak dyscypliny 

5) dezorganizacja miejsca pracy 

 

Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco. Podsumowanie efektów oceniania 

wspierającego odbywa się w danej klasie pod koniec każdego półrocza. 

 

 

Poprawa ocen 

Uczeń może poprawić ocenę z pracy w ciągu dwóch tygodni. Szansę poprawienia oceny 

otrzymują uczniowie, którzy w miarę rzetelnie pracowali na zajęciach i poziom pracy wynika 

z braku czasu na lekcji. Poprawie nie podlega ocena niedostateczna, wynikająca z tego, że 

uczeń nie był przygotowany do lekcji.  

Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany 

oceny po jednorazowym rozliczeniu się z zaległych prac 
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Kryteria oceniania 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) przejawia zdolności i zainteresowania techniczne,  

2) podczas wykonywania zadań wykazuje się dużą starannością i sumiennością,  

3) dąży do samodoskonalenia i twórczego rozwoju własnych uzdolnień,  

4) przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia,  

5) samodzielnie wykonuje wszystkie zadania teoretyczne i praktyczne oraz wykazuje 

operatywność w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

trudnych, w nowych sytuacjach,  

6) wykonuje prace wskazujące na szczególne zainteresowanie przedmiotem,  

7) jest zaangażowany emocjonalnie w pracę klasy, grupy, bardzo aktywny, motywuje 

innych uczestników zajęć do pokonywania trudności,  

8) przestrzega wszelkich zasad BHP, 

9) przejawia inicjatywę, nauczyciel może na niego zawsze liczyć,  

10) przyjmuje postawy proekologiczne, 

11) zawsze jest przygotowany na zajęcia, 

12) dba o porządek i dobrą organizacje miejsca pracy,  

13) bierze udział w konkursach, 

14) bierze udział w pracach na rzecz szkoły i angażuje się w ochronę środowiska 

naturalnego,  

15) terminowo oddaje prace. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) podczas wykonywania zadań wykazuje się starannością i sumiennością, podczas 

wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych jest samodzielny,  

2) jest zaangażowany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny i odpowiedzialny,  

3) zachęca do dobrej komunikacji w grupie, okazuje szacunek innym uczniom,  

4) przyjmuje postawy proekologiczne, 

5) zawsze jest przygotowany na zajęcia, 

6) dba o porządek i dobrą organizacje miejsca pracy,  

7) efektywnie wykorzystuje czas pracy,  

8) dostosowuje się do obowiązujących zasad BHP.  

9) terminowo oddaje prace 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który 

1) podczas wykonywania zadań wykazuje się starannością i sumiennością,  

2) podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych jest samodzielny,  

3) jest zaangażowany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny i odpowiedzialny,  

4) zachęca do dobrej komunikacji w grupie, okazuje szacunek innym uczniom,  

5) zawsze jest przygotowany na zajęcia, 

6) dba o porządek i dobrą organizacje miejsca pracy,  

7) efektywnie wykorzystuje czas pracy,  

8) dostosowuje się do obowiązujących zasad BHP.  

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1) podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych wymaga czasami 

mobilizacji pomocy ze strony nauczyciela i innych uczniów,  

2) czasem nie jest przygotowany na zajęcia, 

3) jest mało samodzielny przy wykonywaniu ćwiczeń, wykonane zadania  

są nieestetyczne, 

4) wykonana przez niego praca nie jest wyczerpująca,  

5) jest słabo zaangażowany w pracę grupy,  
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6) nie zawsze przestrzega zasad BHP.  

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

1) podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych wymaga stałej mobilizacji 

i pomocy ze strony nauczyciela i innych uczniów,  

2) wykonuje prace świadczące o małej samodzielności, wykonane przez niego zadania są 

nieestetyczne,  

3) wykonuje prace w niewielkim stopniu związane z tematem, nie potrafi wykorzystać 

podanych przez nauczyciela wiadomości, przejawia wręcz niechęć do większego 

zaangażowania we właściwe wykonanie zadania,  

4) często nie jest przygotowany na zajęcia, 

5) słabo zaangażowany w pracę grupy,  

6) nie zawsze przestrzega zasad BHP.  

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1) nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet przy pomocy  

ze strony nauczyciela i innych uczniów,  

2) jest notorycznie nieprzygotowany na zajęcia 

3) nie wykonuje prac samodzielnie, wykonane zadania są nieestetyczne,  

4) nie wykonał większości zadań praktycznych,  

5) często nie jest przygotowany na zajęcia, 

6) nie jest zaangażowany w pracę klasy, grupy, nie stara się dostosować do sytuacji,  

7) nie przestrzega zasad BHP, 

8) swoim zachowaniem zagraża sobie i innym uczniom. 

 

Elementy oceniania kształtującego 
W szkole stosuje się również elementy oceniania kształtującego (OK).  

Na lekcji techniki będą to następujące elementy: 

Nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia. Uczeń uzyska 

efektywną informację zwrotną, komentarz do jego pracy będzie zawierał cztery elementy: 

1) wyszczególnienie i okreslenie dobrych elementów pracy, 

2) określenie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

3) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, 

4) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 

W ocenianiu może się także pojawić ocena koleżeńska oraz samoocena. 

 

Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji 

Za brak materiałów na zajęcia uczeń otrzymuje „minus”, za dwa minusy uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną 

1) uczeń, który nie przyniósł przyborów na lekcję, ma obowiązek pracować na 

materiałach udostępnionych przez nauczyciela, a jeżeli uczeń mimo to nie pracuje na 

lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną, 

2) brak przygotowania spowodowany dłuższą nieobecnością rozpatruje się 

indywidualnie, 

3) uczeń nie jest oceniany w pierwszym dniu po usprawiedliwionej nieobecności  

w szkole,  

4) w sytuacji kiedy uczeń opuścił test lub nie wykonał pracy wytwórczej z przyczyn 

losowych, a na zadanie przeznaczone były dwie godziny lekcyjne, uczeń ma 

obowiązek wykonać pracę w domu i przynieść do oceny w ciągu dwóch tygodni, 

jeżeli  uczeń był nieobecny (usprawiedliwiony) na zadaniu, na które poświęcona była 

jedna godzina lekcyjna nie ma obowiązku oddawania pracy.  
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W przypadku dłuższej absencji sprawa rozwiązywana jest indywidualnie. 

1) w przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś  

z działań, nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę,  

2) nauczyciel może w dzienniku odnotować symbole: (nb.- w przypadku nieobecności 

ucznia podczas realizacji zadania, np.- w przypadku nieprzygotowania)  

 

 

Kryteria oceniania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych  

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne dla 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i psychofizycznych ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

należy: 

1. Indywidualizować pracę z uczniem według zaleceń poradni; 

2. Przy ocenianiu uwzględniać wysiłek, zaangażowanie i chęci w wykonanie zadania; 

3. Wydłużyć czas pracy, aby uczeń miał możliwość ukończyć daną pracę; 

4. Dostosować ilość materiału i stopień trudności do możliwości psychofizycznych ucznia. 
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Wiedza o społeczeństwie klasy VIII 
 

 

Cele kształcenia:  

1. Wiedza i rozumienie. 

2. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

3. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. 

4. Komunikowanie i współdziałanie. 

 

I. Prace pisemne 
Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) oceniane są przez nauczyciela w skali punktowej 

przeliczanej na skalę procentową (Statut Szkoły §67 ust.1). 

 

II. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej. 
1. Wskaźnikiem do wystawiania oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona, 

obliczona przez dziennik elektroniczny. Oblicza się ją przyporządkowując każdej 

ocenie cząstkowej liczbę naturalną, oznaczającą jej wagę w hierarchii ocen.  

sprawdzian – waga 3 

kartkówka – waga 2 

odpowiedź ustna, aktywność, praca w grupach, praca domowa, referat – waga 1 

2. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z 

działań, nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę. 

3. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi. 

4. Ocena śródroczna jest średnią ważoną wszystkich ocen z danego półrocza. 

5. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną średnich ważonych z obu półroczy. 

6. Ocena śródroczna/roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej według 

poniższego wzoru: 

(suma stopnia wagi 3) *3 +(suma stopnia wagi 2)*2 +(suma stopnia wagi 1)*1 

____________________________________________________________________ 

(liczba stopni wagi 3) *3 + (liczba stopni wagi 2)*2  + (liczba stopni wagi 1) 

 

7. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od powyższej skali przybliżeń, 

stawiając jako wartość nadrzędną dobro ucznia. Każda ocena oprócz wymagań 

programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia oraz wysiłek, jaki uczeń 

wkłada w uzyskanie tej oceny. 

 

 

III. Kryteria oceniania - wymagania ogólne na poszczególne oceny: 

 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych programem 

nauczania, oraz rozwiązuje samodzielnie problemy naukowe wykraczające poza 

wiedzę  

i umiejętności przewidziane w Podstawie Programowej na danym etapie edukacji, 

2) potrafi w oryginalny sposób zaprezentować własne rozwiązania, 

3) samodzielnie rozwiązuje złożone problemy teoretyczne i praktyczne oraz potrafi 

zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów, sprawnie posługuje 

się, w nowych sytuacjach, zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami – 

wiadomości 
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i umiejętności zawarte w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu na poziomie 

ponadpodstawowym, 

4) udziela samodzielnych, jasnych, uporządkowanych, rzeczowych, poprawnych 

językowo odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii stosownej dla 

przedmiotu, 

5) bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

6) sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

7) dostrzega i wyjaśnia związki przyczynowo – skutkowe, 

8) potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów, 

9) potrafi interpretować diagramy, wykresy, tabele, mapy tematyczne i wyciągać 

wnioski, 

10) osiąga sukcesy w konkursach, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) lub krajowym. 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych programem 

nauczania, 

2) potrafi w oryginalny sposób zaprezentować własne rozwiązania, 

3) samodzielnie rozwiązuje złożone problemy teoretyczne i praktyczne oraz potrafi 

zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów, sprawnie posługuje 

się, w nowych sytuacjach, zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami – 

wiadomości 

i umiejętności zawarte w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu na poziomie 

ponadpodstawowym, 

4) udziela samodzielnych, jasnych, uporządkowanych, rzeczowych, poprawnych 

językowo odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii stosownej dla 

przedmiotu, 

5) bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

6) sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

7) dostrzega i wyjaśnia związki przyczynowo – skutkowe, 

8) potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów, 

9) potrafi interpretować diagramy, wykresy, tabele, mapy tematyczne i wyciągać 

wnioski. 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) w dużym stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem 

nauczania, które mają charakter złożonych i samodzielnych, ale nie są pełne dla 

danego etapu nauczania – wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach 

edukacyjnych przedmiotu na poziomie ponadpodstawowym, 

2) jest aktywny na zajęciach, 

3) wykonuje samodzielnie typowe zadania, 

4) umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje, 

5) potrafi formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne, 

6) potrafi interpretować diagramy, wykresy, mapy tematyczne, tabele. 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) jest aktywny na lekcjach sporadycznie, 

2) ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich odpowiedzi, 

3) udziela samodzielnie odpowiedzi na proste pytania nauczyciela, 

4) opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania dla danej 

klasy na poziomie podstawowym – wiadomości i umiejętności zawarte w 

wymaganiach edukacyjnych przedmiotu na poziomie podstawowym, 

5) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 
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5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował elementarne (konieczne) wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania dla danego etapu kształcenia – z wiadomości i umiejętności 

zawartych  

 w wymaganiach edukacyjnych przedmiotu na poziomie podstawowym, 

2) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

pod kierunkiem nauczyciela, 

3) nie potrafi sformułować samodzielnej, jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na 

lekcjach -    udziela odpowiedzi ustnej z pomocą nauczyciela, 

4) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował elementarnej (koniecznej) wiedzy i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania (wiadomości i umiejętności z poziomu koniecznego), co 

uniemożliwia  

mu kontynuację przyswajania kolejnych treści przedmiotu na dalszych etapach 

edukacji, 

2) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności, 

nawet przy wsparciu ze strony nauczyciela, 

3) nie potrafi wykonać prostego polecenia, 

4) pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi udzielić odpowiedzi, 

5) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, 

6) nie jest zainteresowany uzupełnieniem wiadomości i umiejętności z przedmiotu, 

7) nie korzysta z możliwości poprawy ocen niedostatecznych w wyznaczonych 

terminach, mimo zachęt i przypomnień ze strony nauczyciela. 

 

Śródroczną lub roczną ocenę celującą z wiedzy o społeczeństwie otrzymuje uczeń, który 
jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim.  

 

IV. Narzędzia kontroli. 

1. prace klasowe (sprawdziany) – zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem  

i obejmujące większą partię wiadomości i umiejętności (dział, półrocze), 

2. kartkówki – krótkie odpowiedzi pisemne z ostatnich dwóch lekcji lub tematów nie 

muszą być zapowiedziane, mogą także sprawdzać jedną umiejętność, 

3. odpowiedzi ustne, 

4. aktywność (ocenie podlegają: wkład ucznia w przebieg lekcji w formie wypowiedzi 

ustnych, praca w grupach, praca samodzielna); aktywność na lekcji jest nagradzana 

„plusami”, za pięć zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje stopień bardzo dobry, 

„plusy” nie przechodzą na następne półrocze, 

5. praca domowa; prace domowe muszą być systematycznie wykonywane, a zaległości 

nadrabiane w ciągu tygodnia, na bieżącej lekcji może być sprawdzana każda, 

wcześniej zadana praca domowa; za brak pracy domowej i nie zgłoszenie tego faktu 

nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku uczeń otrzymuje stopień 

niedostateczny, 

6. realizacja projektu, 

7. zeszyt przedmiotowy; uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia 

zeszytu przedmiotowego, 

8. osiągnięcia w konkursach, 

9. referaty, prezentacje. 
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Prace klasowe (sprawdziany) i kartkówki są obowiązkowe.  

1. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie) lub kartkówce ma wpis „nb” w 

dzienniku elektronicznym, zaległą pracę musi  napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem (nie później niż jeden tydzień od momentu powrotu do szkoły – 

kartkówka, dwa tygodnie - sprawdzian). 

2. Jeżeli uczeń nie napisze zaległej pracy w ustalonym terminie otrzymuje stopień 

niedostateczny. 

3. Jeżeli uczeń wie o swojej nieobecności w dniu zapowiedzianej kartkówki lub pracy 

klasowej (np. umówiona wcześniej wizyta u lekarza) zobowiązany jest do 

wcześniejszego poinformowania nauczyciela i uzgodnienia terminu napisania pracy. 

4. Jeżeli nieobecność ucznia była jednodniowa i uzasadniona (tylko w dniu sprawdzianu) 

zobowiązany jest na najbliższej lekcji zgłosić się do nauczyciela przedmiotu w celu 

uzgodnienia terminu napisania zaległej pracy klasowej (sprawdzianu) lub kartkówki. 

5. Prace pisemne powinny być napisane przez uczniów starannie i czytelnie. 

Nieczytelność odpowiedzi uniemożliwia weryfikację jej poprawności i oznacza brak 

punktów. 

 

V. Sposoby informowania uczniów i rodziców. 

1. Zapis w Statucie §75. 

2. Ocenione prace klasowe nie mogą być kopiowane, fotografowane itp.  

3. Sprawdzone i ocenione kartkówki przekazywane są do dyspozycji uczniów. 

4. Oceny są dostępne na bieżąco w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce 

„Vulcan”. 

5. Rozmowa rodzica (prawnego opiekuna) z nauczycielem przedmiotu w czasie 

konsultacji  

lub w innym terminie – jeżeli zaistnieje taka konieczność. 

 

 

VI. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów. 

1. uczeń może poprawić ocenę uzyskaną ze sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni 

od dnia jej zapisu w dzienniku elektronicznym; poprawa oceny odbywa się na 

zmienionym arkuszu sprawdzianu (do dziennika elektronicznego wpisuje się obie 

oceny z taką samą wagą), 

2. uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowania do lekcji w półroczu.  

3. nieprzygotowanie obejmuje brak przygotowania merytorycznego (do odpowiedzi, 

niezapowiedzianej kartkówki), brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, 

4. nieprzygotowanie uczeń powinien zgłosić przed lekcją lub na jej początku, w 

przeciwnym razie nieprzygotowanie nie będzie uznane i skutkuje dla ucznia stopniem 

niedostatecznym (za brak pracy domowej, odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę), 

5. uczniowie będący pierwszy lub drugi dzień w szkole po dłuższej nieobecności (więcej 

niż dwa dni) i mający luki w przygotowaniu do lekcji powinni ten fakt zgłosić 

nauczycielowi,  

aby uniknąć niekorzystnych dla siebie skutków; uczniowie ci traktowani są ulgowo  

i nieprzygotowanie nie jest zaznaczane; jeżeli nie zgłoszą tego faktu w odpowiednim 

momencie traktowani są jak osoby w pełni przygotowane do zajęć, 

6. nieprzygotowań nie zgłasza się przed zapowiedzianymi pracami klasowymi 

(sprawdzianami) i kartkówkami, 

7. uczeń oceniany jest systematycznie, w uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo  

do poprawy jednej oceny, która jest istotna dla wystawienia wyższej oceny półrocznej  
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lub rocznej, uczeń może dokonać poprawy oceny nie później niż dwa tygodnie przed 

klasyfikacją,  

8. w czasie odpowiedzi ustnej na ocenę uczeń jest odpytywany z trzech ostatnich lekcji 

(tematów), powinien jednak orientować się w wiadomościach z wcześniejszych lekcji, 

9. nauczyciel nie ma obowiązku informowania ucznia o liczbie wcześniej zgłoszonych 

nieprzygotowań. Są one odnotowywane w dzienniku elektronicznym. 

 

VII. Elementy oceniania kształtującego. 

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie stosowane są elementy oceniania kształtującego. 

1. Nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia. 

2. Pozostałe elementy oceniania kształtującego (techniki zadawania pytań, ocena 

koleżeńska, samoocena) stosowane będą przez nauczyciela w miarę wynikających 

potrzeb ale też realnych możliwości. 

3. W pracach nauczyciel może stosować kryteria oceny, inaczej nazywane NaCoBeZu 

(na co będę zwracać uwagę), informując uczniów, co będzie podlegało ocenie w 

pracach pisemnych ucznia, w tym w zadaniu domowym lub jego wypowiedzi ustnej. 

 

VIII. Kryteria oceniania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

Zgodnie z zapisami w Statucie SP 3 nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

 

Uczniom, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się dostosowuje się 

wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych  

i edukacyjnych, tak aby mogli sprostać tym wymaganiom. 

 

Trudności, które mogą wystąpić u uczniów: 

1. trudności w czytaniu (wolne tempo, przekręcanie wyrazów, trudności ze 

zrozumieniem czytanego tekstu); 

2. trudności w pisaniu (wolne tempo, obniżona strona graficzna, brak czytelności, 

popełnianie różnorodnych błędów); 

3. trudności w wypowiadaniu się; 

4. trudności w rysowaniu schematów; 

5. trudności w przyswajaniu trudnych terminów; 

6. trudności w analizowaniu dwóch wykresów jednocześnie; 

7. trudności w rozumieniu dłuższych wypowiedzi słownych i poleceń nauczyciela. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych: 

1. wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowanie do 

pracy  

i docenianie małych sukcesów, 

2. wydłużenie czasu pisania prac pisemnych, 

3. podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej liczby prostych pytań, zamiast 

jednego  

złożonego, 

4. zadawanie dodatkowych pytań pomocniczych, udzielaniu dodatkowych wskazówek, 

5. próbie koncentracji uwagi ucznia na realizowanym zagadnieniu, 

6. kierowanie poleceń bezpośrednio do ucznia w postaci krótkich komunikatów, w razie 

potrzeby powtarzanie ich, 

7. ukazywanie związków pomiędzy nowymi treściami z opracowywanymi wcześniej, 
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8. wychodzenie od ogólnej wizji prezentowanego materiału, a potem jego 

uszczegółowienie, 

9. unikanie głośnego czytania przez ucznia na forum klasy, pomoc przy odczytywaniu 

poleceń w czasie lekcji, 

10. stosowanie różnorodnych metod i sposobów prezentowania materiału, 

11. w niektórych przypadkach nauczyciel prosi ucznia o pisanie pracy lub jej części 

drukowanymi literami. 

Uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych obowiązują wymagania w zakresie 

wiedzy  

i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności  

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom zawartym w podstawie programowej. 
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Edukacja dla bezpieczeństwa klasy VIII 
 

Cele kształcenia: 

1. Przygotowanie uczniów do działania ratowniczego. 

2. Nauczenie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach urazowych. 

3. Wdrożenie do świadomego uczestnictwa w życiu regionu i kraju na wypadek 

zagrożeń. 

 

Sposób oceniania. 

Prace pisemne (sprawdziany), oceniane są wg skali punktowej określonej przez nauczyciela i 

przeliczanej według skali punktowej. 

 

Kryteria oceniania. 

1. Ocena celująca: 

1) rozwija własne zainteresowania, 

2) bierze udział w konkursach i olimpiadach, 

3) jest bardzo aktywny na lekcjach, 

4) wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy, 

5) angażuje się w akcje ekologiczne, wolontariackie, 

6) wypowiada się poprawnym językiem z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. 

 

2. Ocena bardzo dobra: 

1) aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

2) sprawnie i samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

3) dokonuje samodzielnej oceny zjawisk i wydarzeń, 

4) interpretuje teksty źródłowe, 

5) bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze i koryguje błędy kolegów, 

6) odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze, 

7) zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie, 

8) sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z 

edukacji dla bezpieczeństwa, 

9) umie pokierować grupą rówieśników. 

 

3. Ocena dobra: 

1) w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie, 

2) chętnie pracuje w grupie , jest aktywny, 

3) umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje, 

4) wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez 

nauczyciela, 

5) umie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne, 

6) porównuje zachowanie pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi, 

7) prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów, 

8) poprawnie wykonuje czynności ratownicze, 

9) umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze. 

 

4. Ocena dostateczna: 

1) wykonuje samodzielnie proste zadania, 

2) sporadycznie jest aktywny na lekcjach, jego wiedza jest fragmentaryczna i 

wyrywkowa, 

3) ma problemy z samodzielnym sformułowaniem swoich wypowiedzi i 
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uzasadnieniem ich, 

4) udziela odpowiedzi na proste pytania, 

5) wykonuje samodzielnie proste zadania. 

 

5. Ocena dopuszczająca: 

1) przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia, 

2) ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, 

3) posiada minimum wiedzy, 

4) nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcji, jego 

postawa jest bierna, lecz wykazuje chęć współpracy. 

 

6. Ocena niedostateczna: 

1) pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, 

2) nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych , 

3) nie potrafi wykonać prostego polecenia, 

4) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, 

5) nie interesuje się przedmiotem. 

 

Poprawa oceny: 

1. uczeń może poprawić ocenę z prac pisemnych, w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela, 

2. poprawa musi nastąpić w terminie dwóch tygodni, 

3. w przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy, wystawiana jest ocena 

niedostateczna. 

 

Nieprzygotowanie do lekcji: 

1. uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowania , w półroczu, na początku lekcji, 

2. nieprzygotowanie to- brak zeszytu, podręcznika, czy przygotowania merytorycznego. 
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Wychowanie fizyczne klasy IV-VIII 
 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 

1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz 

sprawności fizycznej. 

2. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności 

fizycznej. 

3. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. 

4. Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz 

praktykowania zachowań prozdrowotnych. 

5. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej 

aktywności fizycznej. 

 

Ustalając ocenę z wychowania fizycznego brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany 

przez ucznia, jego zaangażowanie oraz wywiązywanie się obowiązków wynikających ze 

specyfiki przedmiotu.  

Nauczyciel dokonujący oceny zwraca uwagę przede wszystkim na: 

1. jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań, 

2. zaangażowanie ucznia w działania związane z przedmiotem i jego aktywny udział w 

zajęciach, 

3. uzyskany przez ucznia poziom wiedzy, umiejętności, wiadomości w zakresie różnych 

form aktywności ruchowej, 

4. poziom uzdolnień i predyspozycji ucznia, 

5. udział w zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych, działalności na rzecz sportu 

szkolnego, aktywny udział w treningach w sekcjach klubu sportowego 

 

Uczniowie mogą otrzymywać plusy i minusy. 

Plusy uzyskuje się za: 

1) aktywny udział w zajęciach, współuczestniczenie w ich organizacji, 

2) zdyscyplinowanie, 

3) pozytywną inwencję twórczą, 

4) prowadzenie rozgrzewki, 

5) zastosowanie we właściwy sposób wiedzy i umiejętności, 

6) za przygotowanie materiałów na gazetkę sportową. 

Zdobycie 5 plusów nagradzane jest oceną bardzo dobrą. 

Minusy uzyskuje się za: 

1) niechętny lub negatywny stosunek do uczestnictwa w lekcji, 

2) brak dyscypliny, 

3) nieprzestrzeganie regulaminów i zasad BHP, 

4) brak właściwego stroju (koszulka, buty, spodenki), 

5) nie stosowanie zasady „fair play”. 

Otrzymanie 4 minusów oceniane jest oceną niedostateczną. 

 

Przedmiotem oceny śródrocznej i rocznej jest wypadkowa ocen za: 

1. Aktywny udział w zajęciach, czyli wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

2. Postęp w sprawności fizycznej, czyli poprawa wyników w testach sprawności fizycznej.  

3. Poprawienie wyniku na ocenę bardzo dobrą. 
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4. Sprawność fizyczną, która oceniana jest zgodnie ze standardami wymagań według 

kryteriów odpowiednich do danego sprawdzianu. 

5. Frekwencję, czyli systematyczny, aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego. 

Uczeń otrzyma ocenę cząstkową celującą jeśli nie opuści żadnej godziny wychowania 

fizycznego z powodu nieprzygotowania do zajęć. 

6. Postawę ucznia, uczniowie mogą otrzymywać plusy lub oceny cząstkowe 6 i 5 za 

wyróżniające na tle klasy zachowanie promujące kulturę fizyczną, pomoc w organizacji 

zawodów sportowych, pracę na rzecz rozwoju sportu szkolnego, zachowanie „fair play”  

w czasie zajęć i pomoc słabszym w trudnej sytuacji. 

7. Udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz zawodach sportowych, uczniowie oceniani są 

ocenami cząstkowymi 6 i 5 za systematyczne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz 

reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 

8. Przygotowanie do zajęć, czyli posiadanie przez ucznia odpowiedniego stroju sportowego 

jest oceniane podczas całego roku szkolnego zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

 

Uczeń może być zwolniony z aktywnego uczestnictwa w lekcji przez nauczyciela lub 

pielęgniarkę szkolną w przypadku nagłej niedyspozycji. 

Uczeń może być zwolniony przez lekarza z wybranych ćwiczeń (zadań ruchowych) i po 

przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego nie jest oceniany z tych zadań. Uczeń w tym czasie 

wykonuje inne zadania ruchowe, pomaga w organizacji lekcji, sprawdzianu (mierzy, liczy, 

organizuje) i otrzymuje za to ocenę. 

Jeżeli uczeń nie uczestniczy w sprawdzianie z powodu nieobecności lub nieprzygotowania do 

zajęć jest zobowiązany uzupełnić braki w ciągu tygodnia.  

Uczniowie na bieżąco są informowani o uzyskanych ocenach. 

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z zaliczeń cząstkowych w ciągu 2 tygodni 

od momentu jej uzyskania. 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą tabele, w których notują informacje  

o uczniach oraz rejestrują bieżące oceny. W przeciągu trzech dni roboczych mają obowiązek 

przenieść oceny do dziennika elektronicznego. 

Obowiązującym strojem na zajęciach wychowania fizycznego jest biała koszulka, ciemne 

spodenki, białe skarpety oraz obuwie na jasnej, antypoślizgowej podeszwie.  

W przypadku niższych temperatur dopuszcza się ćwiczenie w dresach. 

 

Indywidualizacja na lekcjach wychowania fizycznego.  

Podczas zajęć wychowania fizycznego uwzględnia się rozwojowe potrzeby biologiczno-

fizjologiczne, sprawnościowe, psychiczne każdego dziecka. 

W tym celu podczas lekcji: 

1) dokonuje się podziału ćwiczących na grupy o podobnym poziomie sprawności 

fizycznej,  

2) stosuje się różnorodne metody nauczania, 

3) reguluje się natężenie wysiłku i tempo pracy ćwiczących, 

4) różnicuje się ochronę i pomoc w grupach o różnej sprawności fizycznej, 

5) udziela się indywidualnego instruktażu i omówienia wykonania zadania, 

6) indywidualizuje się wysiłek uczniów poprzez dobór ciężarów, długości dystansów, 

tempa pracy. 

 

Przygotowuje się uczniów do samokontroli i oceniania poziomu wykonania ćwiczeń na 

lekcjach wychowania fizycznego.  
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Realizuje ćwiczenia kształtujące z przyborem i w formie zadaniowej pozwalające na 

dostosowanie tempa i ilości powtórzeń do osobistych możliwości każdego ucznia.  

Dokonuje wyboru przyboru uwzględniając wiek ucznia, zainteresowania i jego sprawność. 

 

W procesie edukacyjnym stosuje się odpowiednie sposoby organizacji lekcji np: 

a) obwód stacyjny, który umożliwia nauczycielowi regulowanie czasu wykonywania 

ćwiczenia, lecz ilość powtórzeń w tym czasie ustala się w zależności od swoich możliwości 

sam ćwiczący; 

b) realizowanie zajęć sposobem pracy w grupach z ćwiczeniami dodatkowymi. Ćwiczenia 

dodatkowe można pozostawić uczniom do wyboru w zależności od sprawności fizycznej  

i zainteresowań. 

Indywidualizuje się wysiłek uczniów poprzez regulację wysokości, ciężaru używanych 

przyrządów. 

Przygotowuje się uczniów do samokontroli i oceniania poziomu wykonywania ćwiczeń na  

zajęciach wychowania fizycznego. 

Uczniowie z orzeczeniem lekarskim są zwolnieni z wykonywania określonych ćwiczeń np: 

biegów, skoków, przewrotów, ciężkich ćwiczeń fizycznych itp. Informacje zbierane są przede 

wszystkim na początku roku jak i również na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego. 

Ewaluacja efektów edukacyjnych na zajęciach wychowania fizycznego. 

W planach nauczania z wychowania fizycznego uwzględniono ewaluację efektów 

edukacyjnych uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności.  

Uczniowie po zajęciach będą dokonywać ewaluacji, podsumowania lekcji, samooceny 

własnych osiągnięć. Oceniani będą plusami, minusami, ocenami lub pochwałą słowną.  

Szczegółowe efekty osiągnięć uczniów znajdują się w planach nauczania z wychowania 

fizycznego. 

 

1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) uczestniczy we wszystkich zajęciach wychowania fizycznego, 

2) spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

3) aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też uczestniczy  

w zajęciach wychowania fizycznego jako czynny sportowiec, co związane jest 

regularnym cyklem treningowym, 

4) reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, uczestniczy w sportowych zajęciach  

pozalekcyjnych, 

5) reprezentując szkołę zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, 

wojewódzkich, bądź międzyszkolnych, 

6) jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego w szkole i poza szkołą, 

7) jest bardzo zaangażowany w lekcje, wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość 

podczas zajęć 

8) przestrzega regulaminów sportowych, przestrzega zasad BHP, „fair play” dba  

o bezpieczeństwo własne i innych 

9) jest kreatywny podczas zajęć i chętnie pomaga innym uczniom, 

10) przestrzega higieny osobistej, dba o estetyczny wygląd i prowadzi higieniczny tryb 

życia,  

11) zna większość przepisów gier zespołowych oraz poprawnie posługuje się 

słownictwem sportowym. 

2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, 

2) wkłada wysiłek w wykonywanie zadań ruchowych oraz umiejętności współdziałania  

z grupą, 
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3) ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i 

dokładnie,  

4) posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je  

w praktycznym działaniu, 

5) systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy  

w osobistym usprawnianiu, 

6) jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie  

budzą najmniejszych zastrzeżeń, 

7) wykazuje dużą samodzielność i pomysłowość podczas zajęć, 

8) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

9) jest kulturalny wobec kolegów i nauczyciela, jest koleżeński i chętnie pomaga 

słabszym, 

10) dba o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzega zasad „ fair play” 

11) stara się uczestniczyć w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, 

12) ma wiadomości w zakresie poprawnego posługiwania się słownictwem sportowym 

oraz przepisy większości gier zespołowych. 

3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego 

2) ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami technicznymi, 

3) nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje  

stałe i dość dobre postępy w tym zakresie, 

4) jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych 

zastrzeżeń, 

5) stara się podnosić swoje umiejętności i sprawność fizyczną, 

6) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

7) przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach, 

8) podporządkowuje się wszystkim poleceniom nauczyciela, 

9) nie zawsze zna wiadomości w zakresie poprawnego posługiwania się słownictwem  

sportowym, orientuje się w przepisach gier zespołowych. 

4. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, 

2) dba o higienę osobistą, 

3) ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami  

technicznymi, 

4) w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a wiedzy, którą 

ma, nie potrafi wykorzystać w praktyce, 

5) wykazuje małe postępy w usprawnianiu, 

6) przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do  

kultury fizycznej, 

7) myli wiadomości w zakresie poprawnego posługiwania się słownictwem sportowym  

i słabo orientuje się w przepisach gier zespołowych. 

5. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia 

2) często jest nieprzygotowany do lekcji wychowania fizycznego, 

3) obniża się jego sprawność motoryczna, 

4) wykazuje podstawowe braki w zakresie wymaganych umiejętności, 

5) ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi, 

6) na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie 

wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń, 

7) narusza zasady obowiązujące na lekcji, 
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8) przystąpił co najmniej dwukrotnie do sprawdzianów umiejętności i wiedzy, 

9) rzadko posługuje się słownictwem sportowym i słabo orientuje się w przepisach gier 

zespołowych  

6. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) ma nieusprawiedliwione nieobecności lub jest bardzo często nieprzygotowany do 

lekcji, 

2) odmawia uczestnictwa w sprawdzianach lub ich nie kończy, 

3) posiada bardzo niską sprawność motoryczną, 

4) ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu, 

5) na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże, rażące braki w zakresie 

wychowania społecznego, 

6) nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, nie uczestniczy w życiu sportowym 

szkoły, 

7) stosunek ucznia do kultury fizycznej i jego postawa społeczna są negatywne, 

8) nawet przy pomocy nauczyciela, nie umie rozwiązać problemu zadania 

sprawnościowego, 

9) sporadycznie posługuje się słownictwem sportowym i bardzo słabo orientuje się w 

przepisach gier zespołowych. 

Aby otrzymać jedną z wyżej wymienionych ocen należy spełnić 80 % jej wymagań.  
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Religia klasy IV-VIII 
 

 

Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie. 

1. Wiedza, umiejętności i postawy ucznia.   

2. Rozumienie podstawowych pojęć religijnych.   

3. Posługiwanie się symboliką religijną. 

4. Udział w konkursach. 

5. Znajomość  katechizmu i  Pisma Świętego. 

6. Praca w grupie. 

7. Prace dodatkowe (inicjatywy twórcze, przygotowanie pomocy, udział w konkursach). 

8. Udział w życiu parafii (schola, ministrantura, kółka różańcowe, udział w Liturgii Mszy 

Świętej). 

 

Uczeń jest oceniany za: 

1. Wypowiedzi ustne 

2. Aktywność  

3. Prace domowe i prace w grupie 

4. Prace pisemne, sprawdziany, kartkówki 

5. Zeszyt ucznia, karty pracy 

 

Najważniejsze umiejętności ucznia: 

1. Okazuje wdzięczność Bogu za Jego dary 

2. Wie, że poznanie Boga staje się możliwe dzięki Jezusowi, Jego życiu i działaniu Jego 

Zbawczej męce  

3. Potrafi posługiwać się Pismem Świętym  

 

Wymagania na poszczególne stopnie  

Warunkiem uzyskania konkretnej oceny jest spełnienie przez ucznia wymagań 

przewidzianych dla danej oceny. 

 

1. Ocena celująca:  
1) śródroczną lub roczną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

2) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz, posiada 

wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej i programie nauczania 

realizowanym przez nauczyciela w danej klasie;  

3) samodzielnie i twórczo rozwija posiadane uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, a 

także proponuje rozwiązania nietypowe  

4) otrzymał wyróżnienie lub jest finalistą w konkursach niższego szczebla. 

5) ocenę celującą wystawia się gdy uczeń spełnia 80% kryteriów  na ocenę celującą. 

6) uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

7) wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej, 

8) aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ognisko misyjne, kółka 

różańcowe), 

9) twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

10) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą 

innym, jest świadkiem wiary, 

11) wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat, 
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12) bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, w przygotowaniu 

nabożeństw, misteriów, odpustach parafialnych, 

13) wyróżnia się w kształtowaniu postawy: otwartości, służby drugiemu; wartości: 

wrażliwości sumienia, uprzejmości, życzliwości; wzrostem duchowości 

 i świadectwem życia, 

14) osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.  

15) często wykonuje zadania domowe dla chętnych. 

2. Ocena bardzo dobra: 
1) uczeń jest zdyscyplinowany, posiada uzupełniony zeszyt, karty pracy, potrafi 

samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu nauczania, 

2) posiada biegłą znajomość katechizmu, bierze czynny udział w katechezie, 

3) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy 

w danej klasie, 

4) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

5) chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie, 

6) zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych, 

7) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

8) przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę. 

9) czasem wykonuje zadania domowe dla chętnych 

3. Ocena dobra: 
1) uczeń posiada uzupełniony zeszyt, karty pracy, potrafi odpowiedzieć samodzielnie na 

wszystkie pytania związane z tematem katechezy, posiada znajomość katechizmu, 

przejawia aktywność na zajęciach, 

2) opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy religijnej, 

3) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum 

programowym, 

4) zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je i umie wyjaśnić, 

5) dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, potrafi 

samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem katechezy, 

6) zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych, 

7) uzyskuje stałe, dobre postępy podczas prowadzonych zajęć, 

8) nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany, 

4. Ocena dostateczna: 
1) uczeń prowadzi notatki sporadycznie w zeszycie i karach pracy, 

2) dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego 

wiadomościach są luki, 

3) nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, 

4) zajmuje właściwą postawę podczas modlitwy, 

5) wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia (np. niestaranne prowadzenie 

zeszytu, kart pracy, brak tematów lekcji) 

5. Ocena dopuszczająca: 
1) uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu katechezy, 

2) zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia ogólnej wiedzy 

religijnej, 

3) zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary 

4) dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, 

w jego wiadomościach są braki, 
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5) proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety, 

6) niechętnie bierze udział w katechezie, 

7) często opuszcza katechezę, 

8) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i katechety. 

6. Ocena niedostateczna: 
1) uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 

2) odmawia wszelkiej współpracy, 

3) nie pracuje w grupie 

4) ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wiary i katechety, 

5) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności, 

6) nie odzwierciedla znajomości życia chrześcijańskiego (lekceważący stosunek do 

Kościoła i religii), 

7) postawa budzi zastrzeżenia (jest anty świadectwem). 

 

 

PROWADZENIE  I  OCENA  ZESZYTÓW ORAZ KART PRACY  DO RELIGII 
1. Zeszyt ucznia i karty pracy  sprawdzane systematycznie w ciągu roku szkolnego  

2. Każdy zeszyt i karty pracy sprawdzane pod  kątem kompletności notatek i poprawności 

merytorycznej oraz estetyki i zadań prac domowych 

3. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie i kartach pracy, za czas swojej 

nieobecności w szkole. 

4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub 

określić, które partie notatek mogą być pominięte. 

 

Nauczyciel religii w klasach IV-VIII  stosuje elementy oceniania kształtującego (OK). 

Przynajmniej raz w półroczu kieruje do ucznia informację zwrotną bez oceny sumującej. 

Pozostałe elementy oceniania kształtującego (m.in. pytania kluczowe, techniki zadawania 

pytań, ocena koleżeńska, samoocena) stosowane są przez nauczyciela w miarę wynikających 

potrzeb. 
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Etyka klasy IV-VIII 
 

Cele kształcenia- wymagania ogólne z podstawy programowej  

 

1. Uczeń rozumie, kim jest jako osoba ludzka. 

2.Świadomość okazywania szacunku i wyrażanie go w stosownym działaniu. 

3. Uczeń zna i stosuje podstawowe pojęcia niezbędne do charakterystyki moralnej 

określonego działania; odróżnia działania dobre od złych.  

4. Uczeń charakteryzuje pozytywne i negatywne postawy moralne.  

5.Uczeń kształtuje swoją wrażliwość aksjologiczną –postrzega świat w aspekcie jego 

wartości, dostrzega i aprobuje dobre zachowania, dostrzega i nie aprobuje zachowań złych.  

6. Uczeń zna główne zasady postępowania obowiązujące w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym; uczeń stara się przestrzegać tych zasad. 

7. Uczeń analizuje własne postępowanie i ocenia je w aspekcie dobra i zła moralnego. 

8. Świadomość działania na rzecz wspólnego dobra. 

9. Uczeń zna wybrane stanowiska i problemy etyczne. 

 

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów 

 

Kontroli i ocenie podlegają wypowiedzi ustne, prace pisemne oraz prace praktyczne 

(wytwory pracy ucznia). 

 

1. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: 

1) aktywne uczestniczenie w lekcji, 

2) wypowiedzi ustne, 

3) wypowiedzi pisemne, 

4) przygotowanie materiałów do lekcji, 

5) przygotowanie argumentów do dyskusji, 

6) prowadzenie zeszytu, 

7) prace domowe, 

8) sprawdziany, 

9) prezentacje, 

10) prace dodatkowe. 

 

 

Wymagania na poszczególne stopnie 

Warunkiem uzyskania konkretnej oceny jest spełnienie przez ucznia wymagań 

przewidzianych dla danej oceny. 

Ocena celująca: 

1) uczeń spełnia wszystkie wymagania na oceną bardzo dobrą, 

2) samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu, 

3) wzorowe prowadzenie zeszytu, 

4) aktywny udział we wszystkich lekcjach, 

5) posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, 

6) systematyczne przygotowanie do lekcji, 

7) podejmowanie zadań dodatkowych, 

8) samodzielne inicjowanie pewnych działań, jak na przykład zaproponowanie  

i opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem, lecz zdecydowanie 

w stopniu wykraczającym poza standard i program obowiązkowy. 

Ocena bardzo dobra: 
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1) systematyczne przygotowanie do lekcji, 

2) czynny udział w zajęciach/dyskusjach, 

3) posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki/filozofii, 

4) bardzo ładne prowadzenie zeszytu, odrobione prace domowe. 

Ocena dobra: 

1) systematyczne przygotowanie do lekcji, 

2) częsty udział w dyskusjach, rozumienie elementarnych pojęć z zakresu 

3) etyki/filozofii, 

4) dobrze prowadzony zeszyt, 

5) odrobione prace domowe. 

Ocena dostateczna: 

1) rozumienie omawianych zagadnień, 

2) sporadyczny udział w dyskusjach, 

3) prowadzenie zeszytu. 

Ocena dopuszczająca: 

1) bierny udział w lekcjach,  

2) prowadzenie zeszytu, 

3) brak zainteresowania przedmiotem, 

4) minimalna wiedza w zakresie przedmiotu. 

Ocena niedostateczna: 

1) niespełnienie powyższych warunków, 

2) lekceważący stosunek do przedmiotu. 

3) odmowa wszelkiej współpracy, 

 Ocena z etyki uwzględnia wysiłek, wkład pracy i zaangażowanie ucznia. Nie ocenia 

się poglądów dziecka, te jawnie fałszywe poddaje się dyskusji, oczekując ich zmiany pod 

wpływem argumentacji i pouczających przykładów. 

 

 

 Nauczyciel etyki w klasach IV-VII stosuje elementy oceniania kształtującego (OK). 

Przynajmniej raz w półroczu kieruje do ucznia informację zwrotną bez oceny sumującej. 

Pozostałe elementy oceniania kształtującego stosowane są przez nauczyciela  

w miarę wynikających potrzeb. 
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Rozdział III 
 

Kryteria sukcesu uczniów w klasach I-III 
 

W klasach I- III ustala się następujące, stałe kryteria sukcesu do niektórych umiejętności, 

które mogą być modyfikowane przez nauczyciela w zależności od potrzeb i możliwości 

uczniów: 

 

1) Kryteria do umiejętności czytania: 

a) Czyta całościowo wyrazy 

b) Czyta tekst płynnie – całymi zdaniami w dobrym tempie 

c) Uwzględnia wszystkie znaki interpunkcyjne 

2) Kryteria do umiejętności pisania: 

a) Pismo utrzymuje w liniaturze 

b) Litery w wyrazach są ze sobą połączone 

c) Unika skreśleń i poprawek 

d) Wyraz błędnie napisany przekreśla jedną kreską i zapisuje nad nim lub obok poprawny 

e) Litery są kształtne –zbliżone kształtem do wzoru 

3) Kryteria do umiejętności wypowiedzi słownych (ustne opowiadanie): 

a) Przedstawia najważniejsze wydarzenia z utworu 

b) Uwzględnia wszystkich bohaterów 

c) Opowiadanie ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie 

d) Stara się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy 

e) Nie robi długich przerw na zastanowienie się 

4) Kryteria do wprowadzanej cyfry: 

a) Pisze cyfrę zgodnie z pokazanym kierunkiem 

b) Kształt cyfry jest taki sam jak we wzorze 

c) Cyfra mieści się w wyznaczonych kształtach 

5) Kryteria do umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych: 

a) Wskazuje prawidłowo dane 

b) Wskazuje liczbę niewiadomą (szukaną) 

c) Zapisuje (podaje, rysuje) poprawne rozwiązanie 

d) Zapisuje właściwą odpowiedź 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Czytanie – technika czytania, rozumienie i interpretacja treści 

 

Poziom wysoki: 

1) Czyta płynnie, wyraziście, zdaniami zachowując odpowiednią intonację i znaki 

interpunkcyjne, 

2) Rozumie czytany tekst,  

3) Bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,  

4) Bezbłędnie rozpoznaje wszystkie litery alfabetu, 

5) Zadaje i odpowiada na proste pytania dotyczące tekstu 

Poziom dobry: 

1) Często czyta płynnie, wyraziście, zdaniami zachowując odpowiednią intonację i znaki 

interpunkcyjne, 

2) Zazwyczaj rozumie czytany tekst,  
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3) Dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,  

4) Rozpoznaje wszystkie litery alfabetu  

5) Zadaje i odpowiada na proste pytania dotyczące tekstu 

Poziom zadowalający: 

1) Czyta tekst wyrazami, sylabizując i głoskując, nie zachowuje odpowiedniej intonacji 

znaków interpunkcyjnych 

2) Nie zawsze rozumie czytany tekst 

3) Dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej popełniając błędy  

4) Czasem myli litery alfabetu 

5) Z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania dotyczące tekstu 

 

Poziom niski: 

1) Czyta tekst tylko głoskami lub sylabami  

2) Myli poznane litery  

3) Ma trudności z analizą i syntezą głoskową i rozumieniem czytanego tekstu, 

4) Nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie potrafi przeczytać żadną techniką wyrazu lub prostego zdania, 

2) Nie rozpoznaje liter,   

3) Nie rozumie czytanego tekstu 

4) Nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania 

 

Pisanie – graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność 

logiczna wypowiedzi pisemnych 

Poziom wysoki: 

1) Pisze bardzo starannie i czytelnie 

2) Bezbłędnie pisze z pamięci oraz przepisuje tekst 

3) Zna i stosuje poznane zasady ortografii 

4) Potrafi pod względem kształtu napisać wszystkie cyfry, litery, dwuznaki, wyrazy  

i zdania 

5) Zachowuje odpowiednią liniaturę 

Poziom dobry: 

1) Pisze starannie, czytelnie,  

2) Pisze z pamięci oraz przepisuje tekst popełniając nieliczne błędy 

3) Zazwyczaj stosuje poznane zasady ortografii 

4) Pisze wszystkie cyfry, litery, dwuznaki, wyrazy i zdania popełniając nieliczne błędy 

5) Zachowuje odpowiednią liniaturę 

Poziom zadowalający: 

1) Pisze mało starannie i nie zawsze czytelnie,  

2) Potrafi napisać z pamięci oraz przepisać tekst  

3) Popełnia błędy ortograficzne 

4) Potrafi w miarę możliwości poprawnie pod względem kształtu napisać cyfry, litery, 

dwuznaki 

5) Ma trudności z zachowaniem odpowiedniej liniatury 

Poziom niski: 

1) Pisze niestarannie i mało czytelnie 

2) Ma trudności z pisaniem z pamięci oraz przepisywaniem tekstu 

3) Nie potrafi samodzielnie napisać wyrazów i zdań  

4) Popełnia liczne błędy ortograficzne, oczekuje pomocy nauczyciela 
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5) Ma duże problemy z poprawnym pod względem kształtu pisaniem cyfr, liter, 

dwuznaków  

6) Nie zachowuje odpowiedniej liniatury 

Poziom bardzo niski: 

1) Pisze niestarannie, nieczytelnie 

2) Ma bardzo duże problemy z pisaniem z pamięci oraz z przepisywaniem tekstu 

3) Popełnia liczne błędy ortograficzne, oczekuje pomocy nauczyciela  

4) Nie potrafi samodzielnie napisać wszystkich cyfr, liter  

5) Nie zachowuje odpowiedniej liniatury 

 

Wypowiedzi słowne – poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie 

poleceń 

 

Poziom wysoki: 

1) Słucha wypowiedzi dorosłych i dzieci 

2) Słucha czytane przez osobę dorosłą utwory 

3) Mówi o swoich spostrzeżeniach, potrzebach i odczuciach 

4) Zadaje pytania i odpowiada na pytania 

5) Prowadzi rozmowy, zna zasady skutecznej i kulturalnej rozmowy, rozmawia na 

tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym, inspirowane literaturą 

6) Formułuje wielozdaniowe i logiczne wypowiedzi na dowolny temat 

7) Posiada bogaty zasób słownictwa, który poprawnie wykorzystuje w wypowiedziach 

ustnych 

8) Rozumie złożone polecenia i właściwie na nie reaguje 

 Poziom dobry: 

1) Słucha wypowiedzi dorosłych i dzieci starając się je zrozumieć 

2) Stara się słuchać uważnie czytanych przez osobę dorosłą utworów 

3) Mówi o swoich spostrzeżeniach, potrzebach i odczuciach używając prostych zdań 

4) Zadaje proste pytania i odpowiada na nie 

5) Stara się prowadzić rozmowy, zna zasady skutecznej i kulturalnej rozmowy, rozmawia 

na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym, inspirowane literaturą 

6) Posiada bogaty zasób słownictwa 

7) Zazwyczaj rozumie trudniejsze polecenia 

Poziom zadowalający: 

1) Nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych 

2) Nie zawsze uważnie słucha czytane przez osobę dorosłą utwory 

3) Czasem włącza się do rozmowy na tematy dotyczące życia codziennego 

4) Wypowiada się na dany temat, często w formie nieuporządkowanej 

5) Pod kierunkiem nauczyciela potrafi ułożyć proste zdania 

6) Posiada mały zasób słownictwa 

7) Rozumie proste polecenia 

Poziom niski: 

1) Ma trudności ze skupieniem uwagi podczas wypowiedzi innych 

2) Ma trudności w uważnym słuchaniu czytanego utworu przez osobę dorosłą  

3) Wymaga zachęty do udziału w rozmowach  

4) Na stawiane pytania odpowiada najczęściej pojedynczymi słowami 

5) Ma ubogi zasób słownictwa 

6) Popełnia liczne błędy językowe 

7) Ma trudności ze zrozumieniem prostych poleceń 

Poziom bardzo niski: 
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1) Ma rozproszoną uwagę 

2) Niechętnie uczestniczy w rozmowach lub nie udziela odpowiedzi na zadane pytania 

3) Posiada bardzo ubogie słownictwo 

4) Nie rozumie prostych poleceń 

 

Poprawność językowa 

Poziom wysoki: 

1) Zna i stosuje zasady pisowni wielkiej litery  

2) Zna i stosuje zasady pisowni wyrazów ze zmiękczeniami  

3) Bezbłędnie pisze wyrazy z dwuznakami 

4) Różnicuje samogłoski i spółgłoski 

5) Bezbłędnie dzieli zdanie na wyrazy, sylaby i litery 

6) Zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie 

7) Bezbłędnie i sprawnie układa wyrazy i proste zdania z rozsypanki 

Poziom dobry: 

1) Zazwyczaj stosuje zasady pisowni wielkiej litery  

2) Stosuje zasady pisowni wyrazów ze zmiękczeniami popełniając nieliczne błędy 

3) Poprawnie pisze wyrazy z dwuznakami 

4) Różnicuje samogłoski i spółgłoski popełniając nieliczne błędy 

5) Poprawnie dzieli zdanie na wyrazy, sylaby, głoski i litery  

6) Zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie 

7) Układa z rozsypanki wyrazy i krótkie zdania 

Poziom zadowalający: 

1) Z pomocą nauczyciela stosuje zasady pisowni wielkiej litery  

2) Z pomocą nauczyciela stosuje zasady pisowni wyrazów ze zmiękczeniami 

3) Pisze wyrazy z dwuznakami popełniając błędy 

4) Różnicuje samogłoski i spółgłoski popełniając błędy 

5) Z pomocą nauczyciela dzieli zdanie na wyrazy, sylaby, głoski i litery 

6) Potrzebuje pomocy nauczyciela w wyróżnianiu głosek, liter, sylab, wyrazów 

7) Z pomocą nauczyciela układa wyrazy i zdania 

Poziom niski: 

1) Często nie stosuje się do zasad pisowni wielkiej litery 

2) Nie stosuje zasady pisowni wyrazów ze zmiękczeniami 

3) Popełnia liczne błędy nazywając dwuznaki 

4) Popełnia liczne błędy w różnicowaniu samogłosek i spółgłosek mimo pomocy 

nauczyciela 

5) Popełnia liczne błędy w podziale wyrazów na głoski i sylaby mimo pomocy 

nauczyciela 

6) Nie układa wyrazów z rozsypanek 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie stosuje zasady pisowni wielkiej litery 

2) Nie zna i nie stosuje zasady pisowni wyrazów ze zmiękczeniami 

3) Nie rozpoznaje i nie nazywa dwuznaków 

4) Nie różnicuje samogłosek i spółgłosek nawet z pomocą nauczyciela 

5) Nie rozpoznaje, nie nazywa głosek i liter nawet z pomocą nauczyciela 

6) Nie dzieli wyrazów na sylaby nawet z pomocą nauczyciela 

7) Nie układa wyrazów z rozsypanki 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego 
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Poziom wysoki: 

1) Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna 

sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych 

grupach; wymienia własne 

2) Zna prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu 

3) Przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej 

postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad 

4) Ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości 

5) Przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, 

posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i 

reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach 

nowych i wirtualnych 

Poziom dobry: 

1) Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna 

sportowa, społeczność lokalna, naród ;stara się respektować normy i reguły 

postępowania w grupach społecznych do których należy 

2) Zna prawa i obowiązki i stara się ich przestrzegać 

3) Z pomocą osoby dorosłej ocenia swoje postępowanie i innych osób odnosząc się do 

poznanych wartości. 

4) Zapisuje swój adres, adres szkoły 

5) Uczestniczy w wyborach samorządu uczniowskiego 

Poziom zadowalający: 

1) Stara się respektować normy i reguły postępowania w grupach społecznych do 

których należy 

2) Zna swoje prawa i obowiązki, jednak nie zawsze ich przestrzega 

3) Z pomocą osoby dorosłej ocenia swoje postępowanie i innych osób odnosząc się do 

poznanych wartości. 

4) Z pomocą nauczyciela zapisuje swój adres, adres szkoły 

5) Uczestniczy w wyborach samorządu uczniowskiego 

Poziom niski: 

1) Wie, że należy respektować normy i reguły postępowania w grupach społecznych do 

których należy, jednak rzadko się do tego stosuje 

2) Nie potrafi ocenić swojego postępowania w odniesieniu do poznanych wartości 

3) Zna swoje prawa i obowiązki, jednak nie zawsze ich przestrzega 

4) Z pomocą nauczyciela zapisuje swój adres 

5) Przy wsparciu nauczyciela uczestniczy w wyborach samorządu uczniowskiego 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie respektuje norm i reguł postępowania w grupach społecznych do których należy 

2) Nie zna swoich praw i obowiązków, nie przestrzega ich 

3) Nie potrafi ocenić swojego postępowania w odniesieniu do poznanych wartości 

4) Nie potrafi zapisać swojego adresu 

5) Nie uczestniczy wyborach samorządu uczniowskiego 

 

Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym 
Poziom wysoki: 

1) Opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia związek legendy 

z powstaniem godła i barw narodowych 

2) Rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane, stroje 

ludowe, np. związane z regionem Polski, w którym mieszka 

3) Uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej 
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4) Rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w  której mieszka 

5) Opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że 

stosuje w swej aktywności ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie 

6) Opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje 

informacje o wielkich Polakach 

Poziom dobry: 

1) Zna treść legendy o powstaniu państwa polskiego, 

2) Rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, 

3) Uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej 

4) Nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka,  

5) Ma świadomość znaczenia dorobku minionych epok w życiu człowieka 

6) Opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie  

Poziom zadowalający: 

1) Rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy 

2) Uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej 

3) Z pomocą nauczyciela nazywa patrona szkoły  

4) Nie rozpoznaje wielkich polskich postaci 

Poziom niski: 

1) Z pomocą nauczyciela nazywa symbole narodowe 

2) Uczestniczy w świętach narodowych 

3) Nie zna patrona szkoły 

4) Nie rozpoznaje wielkich polskich postaci 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie zna symboli narodowych 

2) Nie uczestniczy w świętach narodowych 

3) nie zna patrona szkoły 

4) Nie rozpoznaje wielkich polskich postaci. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego 

 

Poziom wysoki: 

1) Rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt w tym zwierząt 

hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną 

2) Bezbłędnie rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach 

nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym 

3) Segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania 

Poziom dobry: 

1) Rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt w tym zwierząt 

hodowlanych 

2) Poprawnie rozpoznaje niektóre zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach 

nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym 

3) Segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania 

Poziom zadowalający: 

1) Z pomocą nauczyciela rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i 

zwierząt 

2) Ma świadomość konieczności segregowania odpadów, jednak nie zawsze się do tego 

stosuje 

Poziom niski: 

1) Z trudem rozpoznaje najbardziej popularne gatunki roślin i zwierząt 
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2) Ma świadomość konieczności segregowania odpadów, jednak nie zawsze się do tego 

stosuje 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie rozpoznaje najbardziej popularnych gatunków roślin i zwierząt 

2) Nie segreguje odpadów, nie ma świadomości konieczności dbania o przyrodę 

 

Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa i odpoczynku 

 

Poziom wysoki: 

1) Przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca 

zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej, rozumie istotę pracy w służbach 

mundurowych i medycznych; 

2) Posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje  komunikat–wezwanie o 

pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej; 

3) Dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia; 

4) Reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia 

jego lub innej osoby; 

5) Ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla  utrzymania zdrowia, ogranicza 

spożywanie posiłków o  niskich wartościach odżywczych i niezdrowych 

6) Ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody 

7) Rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się w środkach 

publicznego transportu zbiorowego 

8) Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, 

rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz 

zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej 

zabawy w różnych warunkach i porach roku; 

Poziom dobry: 

1) Przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca 

zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej 

2) Posługuje się numerami telefonów alarmowych 

3) Dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia 

4) Reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia 

jego lub innej osoby 

5) Ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia 

6) Ubiera się odpowiednio do stanu pogody 

7) Rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się w środkach 

publicznego transportu zbiorowego 

Poziom zadowalający: 

1) Z pomocą nauczyciela charakteryzuje wybrane zajęcia i zawody ludzi 

2) Zna numery alarmowe 

3) Stara się przestrzegać zasad higieny 

4) Nie zawsze reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, 

zdrowia jego lub innej osoby 

5) Ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, stara się jej 

przestrzegać 

6) Ubiera się odpowiednio do stanu pogody 
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7) Rozróżnia podstawowe znaki drogowe popełniając błędy, nie zawsze przestrzega 

zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego 

Poziom niski: 

1) Z pomocą nauczyciela wymienia najbardziej znane zawody ludzi 

2) Myli numery alarmowe 

3) Zazwyczaj przestrzega zasad higieny 

4) Nie zawsze reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia  

5) Ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, nie zawsze jej 

przestrzega 

6) Nie zawsze ubiera się odpowiednio do stanu pogody 

7) Rozróżnia podstawowe znaki drogowe, jednak popełnia liczne błędy, często nie 

przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie potrafi wymienić najbardziej znanych zawodów ludzi 

2) Nie zna numerów alarmowych 

3) Nie przestrzega zasad higieny 

4) W sytuacji zagrożenia reaguje niestosownym zachowaniem 

5) Nie zna i nie przestrzega odpowiedniej diety  

6) Nie ubiera się stosowanie do pogody 

7) Nie rozpoznaje podstawowych znaków drogowych, nie przestrzega zasad zachowania 

się w środkach publicznego transportu zbiorowego 

 

Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej 

  

Poziom wysoki: 

1) Określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje 

charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. 

miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze 

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny 

rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe; 

2) Bezbłędnie wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, 

nazwy krain geograficznych 

3) Wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne obiekty, wyjaśnia znaczenie 

stolicy dla całego kraju, wskazuje na mapie jej położenie; 

4) Bezbłędnie wyznacza kierunki główne w terenie na podstawie cienia, określa, z 

którego kierunku wieje wiatr, rozpoznaje charakterystyczne rodzaje opadów; 

5) Bezbłędnie przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym. 

Poziom dobry: 

1) Określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje 

charakterystyczne formy terenu 

2) Wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki 

3) Wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne obiekty wskazuje na mapie jej 

położenie 

4) Wyznacza kierunki główne w terenie na podstawie cienia, określa, z którego kierunku 

wieje wiatr 

5) Poprawnie przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym 

Poziom zadowalający: 

1) Z pomocą nauczyciela określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości 

2) Wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki popełniając 

błędy 
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3) Wymienia nazwę stolicy Polski 

4) Z pomocą nauczyciela rozpoznaje charakterystyczne rodzaje opadów; 

5) Z pomocą nauczyciela określa położenie Ziemi w Układzie Słonecznym 

Poziom niski: 

1) Z pomocą nauczyciela określa położenie swojej miejscowości próbuje wskazać na 

mapie jednak popełnia dużo błędów 

2) Tylko z pomocą nauczyciela wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne 

miasta, rzeki popełniając błędy 

3) Z pomocą nauczyciela wymienia nazwę stolicy Polski 

4) Z pomocą nauczyciela rozpoznaje najbardziej charakterystyczne rodzaje opadów 

5) Nie potrafi określić położenia ziemi w Układzie Słonecznym 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie potrafi określić na mapie położenia swojej miejscowości 

2) Nie potrafi wskazać na mapie fizycznej Polski jej granic i głównych miast 

3) Nie zna nazwy stolicy Polski 

4) Nie rozpoznaje najbardziej charakterystycznych rodzajów opadów 

5) Nie potrafi określić położenia Ziemi w Układzie Słonecznym 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe 
Poziom wysoki: 

1) Bezbłędnie określa położenie przedmiotów względem obserwatora 

2) Samodzielnie określa położenie jednych przedmiotów względem innych obiektów. 

3) Bezbłędnie określa kierunki w przestrzeni 

4) Zawsze bezbłędnie ocenia odległość między obiektami  

5) Bezbłędnie poprawnie używa przyimków: nad, pod do, z, w, na zewnątrz, wewnątrz, 

obok 

6) Zawsze poprawnie przypisuje przedmiotom cechy typu: krótki, szeroki, wysoki, długi, 

wąski, gruby. 

7) Samodzielnie porównuje cechy przedmiotów pod względem wybranej cechy  

8) Bezbłędnie porządkuje przedmioty według wielkości (od najmniejszego do 

największego i odwrotnie) 

Poziom dobry: 

1) Poprawnie określa położenie przedmiotów względem obserwatora 

2) Określa położenie jednych przedmiotów względem innych obiektów. 

3) Poprawnie określa kierunki w przestrzeni  

4) Poprawnie ocenia odległość między obiektami  

5) Poprawnie używa przyimków: nad, pod do , z, w , na zewnątrz, wewnątrz, obok 

6) Poprawnie przypisuje przedmiotom cechy typu: krótki, szeroki, wysoki, długi, wąski, 

gruby. 

7) Porównuje cechy przedmiotów pod względem wybranej cechy  

8) Porządkuje przedmioty według wielkości (od najmniejszego do największego i 

odwrotnie) 

Poziom zadowalający: 

1) Z pomocą nauczyciela określa położenie przedmiotów względem obserwatora 

2) Z pomocą nauczyciela określa położenie jednych przedmiotów względem innych 

obiektów. 

3) Popełnia błędy określając kierunki w przestrzeni  

4) Ocenia odległość między obiektami popełniając błędy 

5) Myli się przy używaniu przyimków: nad, pod do , z, w , na zewnątrz, wewnątrz, obok 
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6) Porównuje cechy przedmiotów pod względem wybranej cechy popełniając błędy 

7) Zazwyczaj porządkuje przedmioty według wielkości (od najmniejszego do 

największego i odwrotnie) 

Poziom niski: 

1) Tylko z pomocą nauczyciela określa położenie przedmiotów względem obserwatora 

2) Tylko z pomocą nauczyciela określa położenie jednych przedmiotów względem 

innych obiektów. 

3) Popełnia liczne błędy określając kierunki w przestrzeni  

4) Popełnia liczne błędy oceniając odległość między obiektami 

5) Często myli się przy używaniu przyimków: nad, pod do , z, w , na zewnątrz, 

wewnątrz, obok 

6) Po dodatkowych wyjaśnieniach porównuje cechy przedmiotów pod względem 

wybranej cechy  

7) Z pomocą nauczyciela porządkuje przedmioty według wielkości (od najmniejszego do 

największego i odwrotnie) 

Poziom bardzo niski: 

1) Nawet z pomocą nauczyciela ma trudność z określeniem położenie przedmiotów 

względem obserwatora 

2) Ma trudność z określeniem położenia jednych przedmiotów względem innych 

obiektów. 

3) Popełnia liczne błędy określając kierunki w  

4) Popełnia błędy określając: odległość między obiektami 

5) Nie potrafi przypisać przedmiotom cech typu: krótki, szeroki, wysoki, długi, wąski, 

gruby. 

6) Myli się przy używaniu przyimków: nad, pod, do, z, w, na zewnątrz, wewnątrz, obok 

7) Tylko z pomocą nauczyciela porządkuje przedmioty według wielkości (od 

najmniejszego do największego i odwrotnie) często popełniając błędy. 

 

Rozumienie liczb i ich własności 

 

Poziom wysoki: 

W zakresie pierwszej dziesiątki 

1) Rozpoznaje i nazywa liczby naturalne 

2) Bezbłędnie liczy obiekty, rozumie pojęcie liczby w aspekcie kardynalnym, 

porządkowym i miarowym, porównuje liczby 

3) Bezbłędnie zapisuje liczby za pomocą cyfr 

4) Samodzielnie rozkłada liczby na składniki i porównuje liczby 

5) Bezbłędnie porządkuje liczby w określone ciągi malejące lub rosnące, zaznacza 

miejsce liczby na osi liczbowej 

W zakresie drugiej dziesiątki 

1) Bezbłędnie posługuje się pojęciami: liczby jednocyfrowe, liczby dwucyfrowe; 

zapisuje liczby cyframi arabskimi. 

2) Zna strukturę liczby dwucyfrowej; zapisuje liczby w dziesiątkowym systemie oraz 

wyróżnia rzędy: jedności i dziesiątek. 

3) Samodzielnie porównuje liczby dwucyfrowe w zakresie 20; prawidłowo umieszczanie 

je na osi liczbowej. 

4) Bezbłędnie porządkuje liczby według wielkości – rosnąco i malejąco. 

Liczby w zakresie 100 

1) Potrafi bezbłędnie liczyć dziesiątkami do 100 

2) Zawsze prawidłowo wskazuje jedności i dziesiątki w liczbie dwucyfrowej 
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Poziom dobry: 

W zakresie pierwszej dziesiątki 

1) Nazywa liczby naturalne 

2) Prawidłowo liczy obiekty, rozumie pojęcie liczby w aspekcie kardynalnym, 

porządkowymi miarowym, porównuje liczby 

3) Poprawnie zapisuje liczby za pomocą cyfr 

4) Zazwyczaj poprawnie rozkłada liczby na składniki i porównuje liczby 

5) Prawidłowo porządkuje liczby w określone ciągi malejące lub rosnące, zaznacza 

miejsce liczby na osi liczbowe 

W zakresie drugiej dziesiątki 

1) Posługuje się pojęciami: liczby jednocyfrowe, liczby dwucyfrowe; zapisuje liczby 

cyframi arabskimi. 

2) Zwykle zna strukturę liczby dwucyfrowej; zapisuje liczby w dziesiątkowym systemie 

oraz wyróżnia rzędy: jedności i dziesiątek. 

3) Porównuje liczby dwucyfrowe w zakresie 20; na ogół prawidłowo umieszczanie je na 

osi liczbowej. 

4) Porządkuje liczby według wielkości –rosnąco i malejąco. 

Liczby w zakresie 100 

1) Poprawnie potrafi liczyć dziesiątkami do 100 

2) Wskazuje jedności i dziesiątki w liczbie dwucyfrowej 

Poziom zadowalający: 

W zakresie pierwszej dziesiątki 

1) Liczy obiekty popełniając błędy 

2) Zapisuje liczby za pomocą cyfr popełniając błędy oraz nie rozkłada liczb na składniki 

3) Porównuje liczby 

4) Robi liczne błędy podczas porządkowania liczb w określone ciągi malejące lub 

rosnące 

5) Wskazuje miejsce liczby na osi liczbowej 

W zakresie drugiej dziesiątki 

1) Zna pojęcia liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe, choć często je myli 

2) Zapisuje liczby cyframi arabskimi popełniając błędy 

3) Wskazuje rzędy jedności i dziesiątek z pomocą nauczyciela 

4) Z pomocą nauczyciela porównuje liczby dwucyfrowe w zakresie 20 oraz umieszcza je 

na osi liczbowej 

5) Uporządkowuje liczby według wielkości –rosnąco i malejąco popełniając błędy 

 Liczby w zakresie 100 

1) Liczy dziesiątkami w zakresie 100 popełniając liczne błędy 

2) Wskazuje jedności i dziesiątki w licznie dwucyfrowej z pomocą nauczyciela 

Poziom niski: 

W zakresie pierwszej dziesiątki 

1) Liczy tylko na konkretach popełniając błędy 

2) Z pomocą nauczyciela zapisuje liczby cyframi operując konkretami 

3) Robi liczne błędy podczas porządkowania liczb w określone ciągi malejące lub 

rosnące 

4) Ma ogromne trudności ze wskazaniem miejsca liczby na osi liczbowej 

W zakresie drugiej dziesiątki 

1) Nie zna pojęcia liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe 

2) Nie zapisuje liczb cyframi arabskimi  

3) Wskazuje rzędy jedności i dziesiątek z pomocą nauczyciela 

4) Ma problemy z uporządkowaniem liczb według wielkości –rosnąco i malejąco  
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Liczby w zakresie 100 

1) Nie liczy dziesiątkami w zakresie 100  

2) Ma duże trudności ze wskazaniem jedności i dziesiątki w liczbie dwucyfrowej nawet 

z pomocą nauczyciela 

Poziom bardzo niski: 

W zakresie pierwszej dziesiątki: 

1) Liczy tylko na konkretach z pomocą nauczyciela  

2) Popełnia liczne błędy w zapisie liczb 

3) Ma duże trudności z przyswojeniem wiadomości w zakresie rozumienia liczb i ich 

własności 

4) Nie wskazuje miejsca liczby na osi liczbowej 

W zakresie drugiej dziesiątki 

1) Nie zna pojęcia liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe 

2) Nie zapisuje liczb cyframi arabskimi  

Nie wskazuje rzędów jedności i dziesiątek z pomocą nauczyciela 

1) Nie uporządkowuje liczb według wielkości –rosnąco i malejąco  

Liczby w zakresie 100 

1) Nie liczy dziesiątkami w zakresie 100  

2) Nie wskazuje jedności i dziesiątki w liczbie dwucyfrowej nawet z pomocą nauczyciela 

 

 

Posługiwanie się liczbami 

 

Poziom wysoki: 

1) Bezbłędnie i sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10 

2) Samodzielnie zapisuje działania dodawania i odejmowania za pomocą znaków 

matematycznych 

3) Bezbłędnie stosuje dodawanie i odejmowanie w konkretnych sytuacjach życiowych 

4) Rozumie pojęcie liczby zero. 

5) Sprawnie dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

6) Dobrze zna będące w obiegu monety i banknoty 

7) Samodzielnie dokonuje obliczenia pieniężne 

8) Rozumie i stosuje w praktyce związek dodawania z odejmowaniem (sprawdza 

samodzielnie wynik dodawania poprzez odejmowanie) 

9) Samodzielnie rozwiązuje działania z niewiadomą w postaci okienka 

Poziom dobry: 

1) Poprawnie i sprawnie liczy obiekty oraz dodaje i odejmuje w zakresie 10,  

2) Zapisuje działania dodawania i odejmowania za pomocą znaków matematycznych 

czasem popełniając nieliczne błędy 

3) Stosuje dodawanie i odejmowanie w typowych sytuacjach życiowych 

4) Rozumie pojęcie liczby zero. 

5) Zazwyczaj dodaje i odejmuje liczby wewnątrz drugiej dziesiątki 

6) Dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego  

7) Zazwyczaj posługuje się dodawaniem i odejmowaniem kilku liczb (rozumie pojęcie 

przemienności dodawania) 

8) Zna będące w obiegu monety i niektóre banknoty 

9) Zazwyczaj dokonuje obliczenia pieniężne 

10) Sprawdza wynik dodawania poprzez odejmowanie 

11) Rozwiązuje działania z niewiadomą w postaci okienka 

Poziom zadowalający: 
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1) Liczy obiekty popełniając błędy 

2) Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), ale je zniekształca 

3) Zapisuje działania dodawania i odejmowania za pomocą znaków matematycznych 

często popełniając błędy 

4) Z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego często popełniając błędy 

5) Zna będące w obiegu monety 

6) Nie zawsze radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży  

7) Czasem dokonuje obliczenia pieniężne 

8) Sprawdza wynik dodawania poprzez odejmowanie pod kierunkiem nauczyciela  

9) Pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje działania z niewiadomą w postaci okienka 

Poziom niski: 

1) Liczy obiekty tylko z pomocą nauczyciela 

2) Zapisuje liczby cyframi operując konkretami 

3) Tylko z pomocą nauczyciela wyznacza sumy i różnice 

4) Tylko z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 10 popełniając liczne błędy 

5) Ma trudności z rozwiązaniem działań z niewiadomą. 

6) Myli wartości monet  

7) Popełnia bardzo liczne błędy podczas obliczeń pieniężnych nawet pod kierunkiem 

nauczyciela 

Poziom bardzo niski: 

1) Tylko z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 10 popełniając liczne błędy 

2) Popełnia liczne błędy w zapisie liczb 

3) Nie dodaje i odejmuje w zakresie 10 

4) Nie rozwiązuje działań z niewiadomą. 

5) Nie zna będących w obiegu monet i banknotów 

6) Nie wykonuje obliczeń pieniężnych 

 

Rozwiązywanie zadań tekstowych 
 

Poziom wysoki: 

1) Prawidłowo rozwiązuje zadania tekstowe, potrafi dobrać właściwe pytanie i działanie 

do treści, układa zadania do ilustracji 

2) Samodzielnie analizuje treści zadania tekstowego; wyróżnia w nich dane liczbowe, 

niewiadomą; ustala związek między danymi a niewiadomą 

3) Samodzielnie układa proste zadanie tekstowe 

Poziom dobry: 

1) Rozwiązuje proste zdania z treścią 

2) Zwykle poprawnie analizuje treści zadania tekstowego; wyróżnia w nich dane 

liczbowe, niewiadomą; ustala związek między danymi a niewiadomą 

3) Poprawnie układa proste zadania tekstowe 

Poziom zadowalający: 

1) Rozwiązuje łatwe zdania z treścią z pomocą nauczyciela 

2) Z pomocą nauczyciela analizuje treści zadania tekstowego; wyróżnia w nich dane 

liczbowe, niewiadomą  

3) Z pomocą układa proste zadania tekstowe 

Poziom niski: 

1) Ma duże trudności z rozwiązywaniem zadań z treścią 

2) Po dodatkowych wyjaśnieniach analizuje treści zadania tekstowego 

3) Ma trudności podczas układania prostych zadań tekstowych 
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Poziom bardzo niski: 

1) Nie rozwiązuje zadań z treścią  

2) Nie analizuje treści zadanie tekstowego 

3) Nie potrafi ułożyć prostych zadań tekstowych 

 

Pojęcia geometryczne 
 

Poziom wysoki: 

1) Szybko dostrzega kształty różnych figur geometrycznych w otoczeniu 

2) Bezbłędnie rysuje figury za pomocą szablonów 

3) Poprawnie obrysowuje modele figur geometrycznych, układa je z patyczków,  

4) Tworzy kształty różnych figur poprzez rozcinanie, zginanie, układanie jednych figur 

 z drugich 

5) Bezbłędnie odróżnia i podaje nazwy takich figur, jak: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat 

6) Bezbłędnie rysuje i mierzy odcinki  

Poziom dobry: 

1) Dostrzega kształty różnych figur geometrycznych w otoczeniu 

2) Poprawnie rysuje figury za pomocą szablonów 

3) Obrysowuje modele figur geometrycznych, układa je z patyczków,  

4) Tworzy kształty różnych figur poprzez rozcinanie, zginanie, układanie jednych figur 

 z drugich popełniając nieliczne błędy 

5) Bezbłędnie odróżnia i podaje nazwy takich figur, jak: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat 

6) Rysuje i mierzy odcinki  

Poziom zadowalający: 

1) Z pomocą nauczyciela dostrzega kształty różnych figur geometrycznych w otoczeniu 

2) Na ogół poprawnie rysuje figury za pomocą szablonów  

3) Nie zawsze starannie obrysowuje modele figur geometrycznych, układa je z 

patyczków,  

4) Z pomocą tworzy kształty różnych figur poprzez  rozcinanie, zginanie, układanie 

jednych figur z drugich popełniając liczne błędy 

5) Z pomocą odróżnia i podaje nazwy takich figur, jak: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat 

6) Z pomocą nauczyciela rysuje i mierzy odcinki  

Poziom niski: 

1) Z trudem dostrzega kształty różnych figur geometrycznych w otoczeniu 

2) Zazwyczaj poprawnie rysuje figury za pomocą szablonów 

3) Nie zawsze starannie obrysowuje modele figur geometrycznych, układa je z 

patyczków 

4) Z pomocą tworzy kształty różnych figur poprzez rozcinanie, zginanie, układanie 

jednych figur z drugich popełniając liczne błędy 

5) Ma trudności z odróżnianiem i nazywaniem takich figur, jak: koło, trójkąt, prostokąt, 

kwadrat 

6) Niedokładnie mierzy długość posługując się linijką 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie dostrzega kształtów różnych figur geometrycznych w otoczeniu 

2) Nie radzi sobie z rysowaniem figur za pomocą szablonów 

3) Nie obrysowuje modeli figur geometrycznych, nie układa ich z patyczków,  

4) Nie tworzy kształtów różnych figur poprzez rozcinanie, zginanie, układanie jednych 

figur z drugich 

5) Nie odróżnia i nie podaje nazw takich figur, jak: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat 

6) Nie rozumie zasad pomiaru linijką 
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Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych 
 

Poziom wysoki: 

1) Poprawnie klasyfikuje obiekty ze względu na jedną lub kilka cech wspólnych 

2) Samodzielnie tworzy zbiór zgodnie z podanym warunkiem 

3) Samodzielnie ustala warunki, które spełniają elementy wskazanego zbioru 

4) Bezbłędnie przelicza elementy w zbiorach 

5) Bezbłędnie porównuje liczebność dwóch zbiorów; rozumie pojęcia: mniej –więcej –

tyle samo  

Poziom dobry: 

1) Zazwyczaj klasyfikuje obiekty ze względu na jedną lub kilka cech wspólnych 

2) Poprawnie tworzy zbiór zgodnie z podanym warunkiem 

3) Poprawnie ustala warunki, które spełniają elementy wskazanego zbioru 

4) Właściwie przelicza elementy w zbiorach 

5) Zazwyczaj porównuje liczebność dwóch zbiorów; rozumie pojęcia: mniej –więcej –

tyle samo  

Poziom zadowalający: 

1) Z pomocą nauczyciela klasyfikuje obiekty ze względu na jedną lub kilka cech 

wspólnych 

2) Z pomocą nauczyciela tworzy zbiór zgodnie z podanym warunkiem 

3) Popełnia błędy ustalając warunki, które spełniają elementy wskazanego zbioru 

4) Z pomocą nauczyciela poprawnie przelicza elementy w zbiorach 

5) zwykle poprawnie porównuje liczebność dwóch zbiorów;  rozumie pojęcia: mniej –

więcej –tyle samo, popełnia błędy 

Poziom niski: 

1) Popełnia liczne błędy klasyfikując obiekty ze względu na jedną lub kilka cech 

wspólnych 

2) Z pomocą nauczyciela tworzy zbiór zgodnie z podanym warunkiem popełniając liczne 

błędy 

3) Potrzebuje pomocy ustalając warunki, które spełniają elementy wskazanego zbioru 

4) Popełnia błędy podczas przeliczania elementów w zbiorach 

5) Potrzebuje pomocy nauczyciela porównując liczebność dwóch zbiorów; czasem nie 

rozumie pojęcia: mniej –więcej –tyle samo  

 

Poziom bardzo niski: 

1) Popełnia liczne błędy klasyfikując obiekty ze względu na jedną lub kilka cech 

wspólnych 

2) Z trudnością tworzy zbiór zgodnie z podanym warunkiem 

3) Nie ustala warunków, które spełniają elementy wskazanego zbioru 

4) Popełnia liczne błędy przeliczając elementy w zbiorach 

5) Popełnia liczne błędy porównując liczebność dwóch zbiorów; ma trudności z 

rozumieniem pojęcia: mniej –więcej –tyle samo  

 

Pomiary, czas kalendarzowy, czas zegarowy, długość, masa, pojemność 

 

Poziom wysoki: 

1) Samodzielnie, kolejno i poprawnie wymienia dni w tygodniu i miesiące w roku, z 

podziałem na miesiące kolejnych pór roku 
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2) Zna tarczę zegara i prawidłowo określa rolę poszczególnych wskazówek; dostrzega, 

że mała wskazówka porusza się wolniej niż duża; duża wskazuje godziny, mała 

minuty. 

3) Bezbłędnie odczytuje pełne godziny 

4) Samodzielnie mierzy długość posługując się linijką, odczytuje i zapisuje wynik. 

posługuje się pojęciem centymetra 

5) Potrafi wykorzystać przydatność pewnych części ciała do wykonywania pomiaru: 

stopa, dłoń, palec, przedramię itp. 

6) Zna pojęcie kilograma 

7) samodzielnie odmierza płyny ćwierćlitrowym kubkiem i miarką litrową, zapisuje 

wyniki. stosuje pojęcie litr 

Poziom dobry: 

1) Wymienia dni w tygodniu i miesiące w roku, ale nie zachowuje odpowiedniej 

kolejności 

2) Posługuje się kalendarzem oraz umieszcza dane wydarzenie w kalendarzu 

3) Zna tarczę zegara i poprawnie określa rolę poszczególnych wskazówek; dostrzega, że 

mała wskazówka porusza się wolniej niż duża; duża wskazuje godziny, mała minuty. 

4) Odczytuje pełne godziny na zegarze, czasem popełnia błędy 

5) Poprawnie mierzy długość posługując się linijką, odczytuje i zapisuje wynik. 

posługuje się pojęciem centymetra 

6) Na ogół potrafi wykorzystać przydatność pewnych części ciała do wykonywania 

pomiaru: stopa, dłoń, palec, przedramię itp. 

7) Zna pojęcie kilograma 

8) Poprawnie odmierza płyny ćwierćlitrowym kubkiem i miarką litrową, zapisuje 

wyniki. stosuje pojęcie litr 

Poziom zadowalający: 

1) Nazywa dni w tygodniu, wymienia nazwy miesięcy, wymienia pory roku ale myli 

kolejność 

2) Z pomocą nauczyciela potrafi korzystać z kalendarza 

3) Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala orientować się w ramach 

czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków 

4) Nie zawsze prawidłowo odczytuje pełne godziny 

5) Z pomocą nauczyciela mierzy długość posługując się linijką  

6) Odmierza płyny ćwierćlitrowym kubkiem i miarką litrową popełniając błędy 

Poziom niski: 

1) Wymienia tylko niektóre dni w tygodniu, niektóre nazwy miesięcy i myli pory roku 

2) Z pomocą nauczyciela potrafi korzystać z kalendarza 

3) Rozpoznaje czas na zegarze, ale ma problemy z określaniem ram czasowych 

4) Często popełnia błędy podczas odczytywania pełnych godzin 

5) Niedokładnie mierzy długość posługując się linijką 

6) Ma trudności z odmierzaniem płynów 

Poziom bardzo niski: 

1) Nazywa dni w tygodniu, nie zna nazw miesięcy 

2) Nie potrafi korzystać z kalendarza 

3) Nie odczytuje czasu na zegarze 

4) Nie rozumie zasad pomiaru linijką 

5) Nie odmierza płynów 
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EDUKACJA INFORMATYCZNA 
 

Poziom wysoki: 

1) Sprawnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie 

2) Samodzielnie uruchamia program korzystając z myszy i klawiatury 

3) Poprawnie wymienia zagrożenia dla zdrowia, jakie może powodować komputer i wie, 

jak im zapobiegać 

4) Zna i stosuje zasady bezpiecznego dla zdrowia korzystania z komputera 

5) Świadomie stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 

Poziom dobry: 

1) Poprawnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie 

2) Wymienia zagrożenia dla zdrowia, jakie może powodować komputer  

3) Potrafi  uruchomić program korzystając z myszy i klawiatury 

4) Zna zasady bezpiecznego dla zdrowia korzystania z komputera 

5) Zazwyczaj stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 

Poziom zadowalający: 

1) Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, ale często oczekuje pomocy 

nauczyciela 

2) Z pomocą nauczyciela uruchamia program korzystając z myszy i klawiatury 

3) Z pomocą nauczyciela wymienia zagrożenia dla zdrowia, jakie może powodować 

komputer  

4) Nie zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 

Poziom niski: 

1) Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie 

2) Z pomocą uruchamia program korzystając z myszy i klawiatury 

3) Potrzebuje ciągłych przypomnień, jak należy korzystać z komputera, żeby nie narażać 

własnego zdrowia 

4) Nie zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 

Poziom bardzo niski: 

1) Tylko z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie 

2) Tylko z pomocą nauczyciela uruchamia program korzystając z myszy i klawiatury 

3) Nie przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z komputera 

4) Nie stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 

 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA (plastyczna, muzyczna, techniczna) nie podlega 

ocenianiu, istotna jest aktywność i zaangażowanie ucznia. Monitorowane jest stosowanie 

zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. 

ROZWÓJ RUCHOWY  Umiejętności ucznia zdobyte podczas wychowania fizycznego nie 

podlegają ocenianiu. Monitorowane jest zaangażowanie ucznia, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa, przestrzeganie reguł w grach i zabawach. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY II 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 

Czytanie 

 

Poziom wysoki: 

1) Czyta wybrane przez siebie książki i teksty z różnych dziedzin i źródeł. 

2) Czyta tekst ze zrozumieniem. 
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3) Wykazuje zainteresowanie literaturą dla dzieci. 

4) Czyta głośno we właściwym tempie, wyraziście, z odpowiednią intonacją. 

5) Czyta z podziałem na role z odpowiednią intonacją i właściwym tempie. 

Poziom dobry: 

1) Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki. 

2) Czyta głośno z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. 

3) Czyta tekst ze zrozumieniem. 

4) Czyta z podziałem na role. 

Poziom zadowalający: 

1) Czyta wskazane przez nauczyciela książki. 

2) Czyta głośno nie zawsze uwzględnia interpunkcję. 

3) Podejmuje próby czytania z podziałem na role. 

4) Częściowo rozumie czytany tekst. 

Poziom niski: 

1) Czyta fragmenty tekstów wskazanych przez nauczyciela 

2) Czytając nie stosuje się do znaków interpunkcji. 

3) Ma trudności z wyodrębnienie w tekście ról poszczególnych postaci. 

4) Słabo rozumie czytany tekst. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie czyta samodzielnie książek i tekstów. 

2) Ma trudności z czytaniem, popełnia liczne błędy. 

3) Nie czyta z podziałem na role. 

4) Nie rozumie czytanego tekstu. 

 

Pisanie 

 

Poziom wysoki: 

1) Zawsze przestrzega reguł kaligrafii. 

2) Zachowuje poprawność gramatyczną. 

3) Pisze poprawnie wyrazy w zakresie poznanych reguł ortograficznych zarówno w 

przepisywaniu jak i pisaniu z pamięci i ze słuchu. 

Poziom dobry: 

1) Pisze poprawnie litery i prawidłowo je łączy w wyrazach. 

2) Przepisuje tekst i pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy. 

3) Stosuje większość poznanych reguł ortograficznych. 

4) Stara się pisać teksty poprawne gramatycznie. 

Poziom zadowalający: 

1) Pisze poprawnie litery. 

2) Prawidłowo przepisuje tekst, w pisaniu z pamięci popełnia błędy. 

3) Stosuje niektóre z poznanych reguł ortograficznych. 

4) Próbuje tworzyć teksty poprawne pod względem gramatycznych. 

Poziom niski: 

1) Nie utrwalił w pełni graficznego obrazu liter i ich łączenia. 

2) Popełnia błędy w przepisywanym tekście i pisaniu z pamięci 

3) Pisze teksty niezrozumiałe i niespójne. 

Poziom bardzo niski: 

1) Pismo jest mało czytelne, zniekształca litery, nie mieści się w liniaturze. 

2) Popełnia bardzo liczne błędy w przepisywanym tekście, nie pisze z pamięci. 
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Wypowiedzi słowne 

 

Poziom wysoki: 

1) Samodzielnie układa wielozdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logicznym 

i gramatycznym. 

2) Zna i samodzielnie stosuje zasady pisania listów, życzeń, ogłoszeń. 

Poziom dobry: 

1) Układa krótkie wypowiedzi poprawne pod względem logicznym i gramatycznym. 

2) Zna i stosuje zasady pisania listów, życzeń i ogłoszeń. 

Poziom zadowalający: 

1) Pod kierunkiem nauczyciela pisze krótkie wypowiedzi. 

2) Zazwyczaj stosuje zasady pisania listów, życzeń i ogłoszeń. 

Poziom niski: 

1) Pod kierunkiem nauczyciela pisze krótkie wypowiedzi. 

2) Z pomocą nauczyciela pisze list i inne teksty popełniając liczne błędy. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie radzi sobie z sformułowaniem krótkiej wypowiedzi. 

2) Nie zna zasad pisania listu, życzeń i ogłoszeń. 

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – JĘZYK ANGIELSKI 

 

Poziom wysoki: 

1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy; 

3) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 

4) z łatwością rozpoznaje poznane słownictwo; 

5) bezbłędnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi i komunikacyjnymi; 

6) rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek; 

7) wydobywa kluczowe informacje w różnorodnych tekstach słuchanych; 

8) rozumie szczegółowe informacje zawarte w tekście słuchanym, wykraczające poza 

polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach; 

9) z łatwością rozumie polecenia nauczyciela; 

10) z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 

11) bezbłędnie naśladuje wymowę angielską; 

12) odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami; 

13) samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie; 

14) znakomicie czyta pojedyncze wyrazy; 

15) z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne; 

16) śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz; 

17) bezbłędnie czyta proste zdania i proste teksty; 

18) bezbłędnie pisze po śladzie pojedyncze wyrazy; 

19) samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście; 

Poziom dobry: 

1) rozpoznaje wprowadzone słownictwo bez większych trudności; 

2) poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi i komunikacyjnymi; 
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3) rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek; 

4) wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu słuchanego; 

5) rozumie polecenia nauczyciela; 

6) powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 

7) poprawnie naśladuje wymowę angielską; 

8) odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami; 

9) czyta pojedyncze wyrazy; 

10) rozumie powtarzane często polecenia pisemne; 

11) śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz; 

12) zadowalająco czyta głośno proste zdania; 

13) pisze po śladzie pojedyncze wyrazy; 

14) poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru; 

Poziom zadowalający: 

1) rozpoznaje i rozumie tylko część poznanego słownictwa; 

2) dość dobrze operuje niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi i 

komunikacyjnymi; 

3) rozumie tylko część słuchanych bajek i historyjek; 

4) wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego; 

5) rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez nauczyciela; 

6) przeważnie z powodzeniem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 

7) dość dobrze naśladuje wymowę angielską; 

8) na ogół poprawnie odpowiada na pytania, używając pojedynczych słów; 

9) dość dobrze czyta pojedyncze wyrazy; 

10) rozumie większość powtarzanych często poleceń pisemnych; 

11) śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz; 

12) z małą pomocą nauczyciela czyta głośno proste zdania; 

13) krótkie wyrazy pisze po śladzie samodzielnie, a trudniejsze z pomocą nauczyciela; 

14) na ogół poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru; 

Poziom niski: 

1) rozpoznaje tylko krótkie wyrazy, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela; 

2) operuje niewielką ilością prostych struktur gramatycznych i komunikacyjnych; 

3) bardzo rzadko rozumie ogólny sens bajek i historyjek; 

4) sporadycznie wydobywa najważniejsze informacje z tekstu słuchanego; 

5) rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy; 

6) z trudem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 

7) z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania, używając pojedynczych 

słów; 

8) z trudem czyta pojedyncze wyrazy nawet z pomocą nauczyciela; 

9) rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń pisemnych; 

10) z pomocą nauczyciela śledzi czytany przez niego tekst i wskazuje na przeczytany 

wyraz; 

11) z pomocą nauczyciela pisze po śladzie pojedyncze wyrazy; 

 

Poziom bardzo niski: 

1) Uczeń nie spełnia powyższych wymagań. 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

 

Dążenie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi 
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Poziom wysoki: 

1) Prowadzi dialog z rówieśnikami i dorosłymi. 

2) Rozumie sens i znaczenie pracy zespołowej. 

3) Doskonale zna symbole narodowe.  

4) Zna najważniejsze wydarzenia historyczne z dziejów Polski. 

5) Dostrzega i docenia wkład pracy innych do uzyskania efektu końcowego. 

6) Orientuje się, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla kraju i świata. 

7) Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską, rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Europejskiej. 

8) Zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych, wiej 

jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania 

Poziom dobry: 

1) Czuje się odpowiedzialny za swoje czyny i wie, że wpływają one na grupę. 

2) Wie, co to znaczy, że jest Polakiem i Europejczykiem. 

3) Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską. 

4) Jest świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie działań. 

5) Zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych 

6) Wymienia symbole narodowe. 

Poziom zadowalający: 

1) Uczestniczy we wspólnej zabawie i pracy. 

2) Czuje się odpowiedzialny za swoje czyny. 

3) Zna symbole narodowe. 

4) Rozumie swą przynależność narodową. 

5) Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską. 

6) Z reguły jest świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie działań. 

7) Przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie. 

8) Wymienia symbole narodowe popełniając błędy. 

Poziom niski: 

1) Nie zawsze zgodnie uczestniczy we wspólnej zabawie i pracy. 

2) Nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje czyny. 

3) Posiada ubogą wiedzę o Polsce i Unii Europejskiej. 

4) Wymaga przypominania o konieczności przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. 

5) Z pomocą nauczyciela wymienia symbole narodowe. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie przestrzega norm obowiązujących w grupie. 

2) Unika odpowiedzialności za swoje czyny, nie potrafi właściwie ocenić swojego 

zachowania. 

3) Nie posiada wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej, 

4) Nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa. 

5) Nie zna żadnych symboli narodowych. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 

Znajomość pojęć i procesów przyrodniczych. Obserwacje, doświadczenia i analiza 

zjawisk. 

 

Poziom wysoki: 

1) Samodzielnie określa zmiany zachodzące w przyrodzie. 

2) Poprawnie określa kierunki świata. 

3) Po przeczytaniu tekstu przyrodniczego wykonuje doświadczenia, formułuje wnioski. 
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4) Samodzielnie przeprowadza doświadczenia badawcze i działania na rzecz środowiska. 

5) Wyciąga wnioski z obserwowanych zjawisk. 

6) Rozpoznaje popularne gatunki roślin i zwierząt w otaczającym środowisku. 

Poziom dobry: 

1) Określa zmiany zachodzące w przyrodzie. 

2) Przygotowuje i przeprowadza samodzielnie proste doświadczenia badawcze. 

3) Określa podstawowe kierunki świata. 

4) Wyciąga wnioski z obserwowanych zjawisk. 

5) Rozpoznaje najpopularniejsze gatunki roślin i zwierząt. 

Poziom zadowalający: 

1) Próbuje samodzielnie określać zmiany zachodzące w przyrodzie. 

2) Pod kierunkiem nauczyciela przeprowadza doświadczenia i obserwacje środowiska. 

3) Wyciąga proste wnioski z obserwowanych zjawisk. 

4) Rozpoznaje kilka najpopularniejszych gatunków roślin i zwierząt. 

5) Określa podstawowe kierunki świata, choć zdarza się, że popełnia błędy. 

Poziom niski: 

1) Z pomocą nauczyciela określa zmiany zachodzące w przyrodzie. 

2) Z pomocą nauczyciela podejmuje próbę wyciągania wniosków z obserwowanych 

zjawisk. 

3) Z pomocą nauczyciela nazywa najpopularniejsze gatunki roślin i zwierząt. 

4) Określa podstawowe kierunki świata z pomocą nauczyciela. 

5) Z pomocą wymienia nazwy kilku zawodów. 

Poziom bardzo niski: 

1) Biernie uczestniczy w prowadzonych obserwacjach. 

2) Nie potrafi nazwać najbardziej znanych gatunków roślin i zwierząt. 

3) Nie orientuje się w określaniu kierunków świata. 

4) Nie potrafi podać nazw najpopularniejszych zawodów. 

5) Nie jest zainteresowany poznawaniem nowych umiejętności. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 

Wykonywanie działań arytmetycznych 

 

Poziom wysoki: 

1) Bezbłędnie oblicza sumy i różnice. 

2) Poprawnie porównuje kilka liczb dwucyfrowych i używa znaków < > =. 

3) Bezbłędnie wskazuje pozycję cyfry w liczbie. 

4) Stosuje i rozumie prawo przemienności i łączności dodawania. 

5) Samodzielnie i poprawnie zapisuje cyframi i słowami liczby dwucyfrowe. 

6) Sprawnie i poprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 50 z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

7) Rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe. 

8) Biegle mnoży i dzieli w zakresie do 30. 

9) Określa liczby parzyste i nieparzyste. 

Poziom dobry: 

1) Samodzielnie oblicza sumy i różnice bez konieczności stosowania konkretów. 

2) Poprawnie porównuje liczby dwucyfrowe i używa znaków < > =. 

3) Potrafi wskazać pozycję cyfry w liczbie. 

4) Zapisuje liczby słowami. 

5) Rozumie prawo przemienności i łączności dodawania. 
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6) Poprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 50 z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

7) Rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe. 

8) Biegle mnoży i dzieli w zakresie do 30. 

9) Określa liczby parzyste i nieparzyste. 

Poziom zadowalający: 

1) Oblicza sumy i różnice manipulując konkretami, sprawnie dodaje i odejmuje do 50. 

2) Porównuje dwie liczby dwucyfrowe w zakresie 50 (słownie i z użyciem znaków < > 

=). 

3) Zapisuje i odczytuje liczby dwucyfrowe. 

4) Stosuje prawo przemienności i łączności dodawania według wzoru. 

5) Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 50 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

6) Rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe. 

7) Rozumie pojęcia: o tyle więcej, o tyle mniej. 

8) Rozumie mnożenie jako skrócony zapis dodawania jednakowych składników. 

9) Układa zadania tekstowe do podanej formuły. 

10) Rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste. 

Poziom niski: 

1) Z pomocą nauczyciela i na konkretach oblicza sumy i różnice. 

2) Porównuje dwie dowolne liczby dwucyfrowe w zakresie 20, myli znaki < >. 

3) Nie zawsze poprawnie zapisuje i odczytuje liczby dwucyfrowe. 

4) Robi błędy dodając i odejmując liczby w zakresie 20 z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

5) Zadania tekstowe rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela. 

6) Z pomocą nauczyciela układa zadania do podanej formuły. 

7) Myli liczby parzyste i nieparzyste. 

Poziom bardzo niski: 

1) Popełnia błędy rachunkowe w obliczaniu sum i różnic, nie w pełni rozumie te pojęcia. 

2) Porównuje dwie dowolne liczby jednocyfrowe, myli znaki < >. 

3) Popełnia liczne błędy w zapisie i czytaniu liczb dwucyfrowych. 

4) Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego tylko na konkretach. 

5) Nie rozwiązuje zadań tekstowych. 

6) Nie układa zadań tekstowych. 

7) Nie rozpoznaje liczb parzystych i nieparzystych. 

 

Geometria 

 

Poziom wysoki: 

1) Prawidłowo rozpoznaje w otoczeniu i nazywa odcinki prostopadłe i równoległe. 

2) Kreśli linie łamane i podstawowe figury geometryczne zgodnie z podanymi 

wymiarami. 

Poziom dobry: 

1) Rozpoznaje w otoczeniu i nazywa odcinki prostopadłe i równoległe. 

2) Kreśli linie łamane i podstawowe figury geometryczne zachowując ich właściwy 

kształt. 

Poziom zadowalający: 

1) Rozpoznaje w otoczeniu podstawowe figury geometryczne. 

2) Kreśli linie łamane i podstawowe figury geometryczne. 

Poziom niski: 

1) Rozpoznaje w otoczeniu tylko niektóre z poznanych figur geometrycznych. 
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2) Ma problemy z poprawnym kreśleniem linii i figur. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie zna kształtów figur geometrycznych. 

2) Nie potrafi kreślić figur geometrycznych. 

 

Rozwiązywanie zadań tekstowych i problemów matematycznych i praktycznych. 

 

Poziom wysoki: 

1) Zapisuje datę różnymi sposobami i poprawnie wymienia nazwy miesięcy we 

właściwej kolejności. 

2) Prawidłowo odczytuje wskazania zegara z dokładnością do 5 minut. 

3) Bezbłędnie wykonuje obliczenia zegarowe. 

4) Wie, ile dni mają poszczególne miesiące. 

5) Odczytuje temperaturę na termometrze. 

6) Precyzyjnie mierzy długość różnych elementów i poprawnie zapisuje wyniki pomiaru. 

7) Bezbłędnie dokonuje obliczeń pieniężnych. 

8)  Zna i prawidłowo stosuje poznane jednostki długości i masy. 

Poziom dobry: 

1) Prawidłowo zapisuje datę i wymienia nazwy miesięcy. 

2) Odczytuje wskazania zegara z dokładnością do 5 minut. 

3) Poprawnie wykonuje obliczenia zegarowe. 

4) Umie zaznaczyć i odczytać temperaturę na termometrze. 

5) Mierzy długość różnych elementów. 

6) Rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczenia pieniężne. 

7) Zna i stosuje poznane jednostki długości i masy. 

Poziom zadowalający: 

1) Potrafi zapisać datę, wymienić nazwy miesięcy. 

2) Dokonuje prostych obliczeń zegarowych, posługując się godzinami. 

3) Wymienia poznane jednostki długości i masy. 

4) Mierzy długość różnych elementów popełniając nieliczne błędy. 

5) Dokonuje prostych obliczeń pieniężnych. 

Poziom niski: 

1) Nie zawsze poprawnie zapisuje datę, myli nazwy miesięcy. 

2) Z pomocą nauczyciela dokonuje prostych obliczeń zegarowych. 

3) Myli poznane jednostki długości i masy. 

4) Mierzy długość różnych elementów popełniając liczne błędy. 

5) Na konkretach dokonuje prostych obliczeń pieniężnych. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie potrafi zapisać daty, wymienia nazwy niektórych miesięcy. 

2) Nie radzi sobie z wykonywaniem ćwiczeń związanych z odczytywanie wskazań 

zegara. 

3) Nie zna jednostek długości i masy. 

4) Nie radzi sobie z mierzeniem długość różnych elementów. 

5) Nie dokonuje obliczeń pieniężnych. 

 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 

Umiejętności korzystania z komputera i Internetu 
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Poziom wysoki: 

1) Wie, jak we właściwy sposób korzystać z komputera w życiu codziennym. 

2) Bezbłędnie posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi. 

3) Korzysta z programów multimedialnych, samodzielnie wykonuje zadania. 

4) Zna budowę strony internetowej, dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej. 

5) Przegląda strony internetowe o podanym adresie. 

6) Rozumie zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z komputera. 

Poziom dobry: 

1) Wie, jak we właściwy sposób korzystać z komputera w życiu codziennym. 

2) Posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi. 

3) Korzysta z programów multimedialnych, wykonuje zadania popełniając nieliczne 

błędy. 

4) Zna budowę strony internetowej, dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej. 

5) Przegląda strony internetowe o podanym adresie. 

6) Zna zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z komputera. 

Poziom zadowalający: 

1) Wie, jak we właściwy sposób korzystać z komputera w życiu codziennym. 

2) Posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi. 

3) Z pomocą nauczyciela korzysta z programów multimedialnych i wykonuje zadania. 

4) Dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej. 

5) Przegląda strony internetowe o podanym adresie. 

6) Zna zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z komputera. 

Poziom niski: 

1) Wie, jak we właściwy sposób korzystać z komputera w życiu codziennym. 

2) Posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi z pomocą 

nauczyciela. 

3) Z pomocą nauczyciela korzysta z programów multimedialnych i wykonuje zadania. 

4) Dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej. 

5) Z pomocą nauczyciela przegląda strony internetowe o podanym adresie. 

6) Wymienia niektóre zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z 

komputera. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie wie, jak we właściwy sposób korzystać z komputera w życiu codziennym. 

2) Nie posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi. 

3) Wyłącznie z pomocą nauczyciela korzysta z programów multimedialnych i wykonuje 

zadania. 

4) Dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej. 

5) Tylko z pomocą nauczyciela przegląda strony internetowe o podanym adresie. 

6) Wymienia nieliczne zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z 

komputera. 

 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA (plastyczna, muzyczna, techniczna) nie podlega 

ocenianiu, istotna jest aktywność i zaangażowanie ucznia. Monitorowane jest stosowanie 

zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. 

ROZWÓJ RUCHOWY  Umiejętności ucznia zdobyte podczas wychowania fizycznego nie 

podlegają ocenianiu. Monitorowane jest zaangażowanie ucznia, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa, przestrzeganie reguł w grach i zabawach. 
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RELIGIA 

6 (celujący): 

1) Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

2) Potrafi przekazać swoją wiedzę 

3) Umie modlitwy obejmujące programem kl II 

4) Poprawnie posługuję się dialogami i gestami stosowanymi w Liturgii Słowa 

5) Umie teksty pieśni objęte programem nauczania w kl II 

6) Rozumie sakrament pokuty (zna warunki sakramentu pokuty). 

7) Rozumie i umie najważniejsze części Mszy Św. 

8) Zna sakramenty i przykazania Boże 

9) Ćwiczenia i zeszyt prowadzi starannie 

10) Bierze czynny udział w Liturgii 

11) Bierze udział w konkursach. 

5 (bardzo dobry) 

1) Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

2) Potrafi przekazać swoją wiedzę 

3) Umie modlitwy obejmujące programem kl II 

4) Poprawnie posługuję się dialogami i gestami w Liturgii Słowa 

5) Umie teksty pieśni objęte programem nauczania kl II 

6) Rozumie sakrament pokuty (zna warunki sakramentu pokuty) 

7) Rozumie i umie wyjaśnić najważniejsze części Mszy Św. 

8) Zna sakramenty i przykazania Boże 

9) Ćwiczenia i zeszyt prowadzi starannie. 

4 (dobry) 

1) Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

2) Z pomocą nauczyciela potrafi przekazać swoją wiedzę 

3) Umie modlitwy obejmujące programem kl II 

4) Rozumie dialogi i gesty stosowane w Liturgii Słowa 

5) Umie teksty pieśni objęte programem nauczania w kl II 

6) Rozumie sakrament pokuty (zna warunki sakramentu pokuty) 

7) Zna części Mszy Św. i je rozumie 

8) Zna sakramenty i przykazania Boże 

9) Ma zeszyt i książkę. 

3 (dostateczny) 

1) Uczeń rozumie treści przekazywane na katechezie i przy pomocy nauczyciela potrafi 

je powtórzyć 

2) Umie modlitwy obejmujące programem kl II 

3) Zna części Mszy Św. i je rozumie 

4) Umie teksty pieśni objęte programem nauczania kl II 

5) Zna sakramenty i przykazania Boże 

6) Ma zeszyt i książkę. 

2 (dopuszczający) 

1) Uczeń rozumie treści przekazywane na katechezie trudności z powtórzeniem ich 

2) Zna sakramenty i przykazania Boże 

3) Rozumie Liturgię Mszy Św. 

4) Ma zeszyt. 

1 (niedostateczny) 

1) Uczeń nie przygotowuje się do lekcji 

2) Nie zna treści objętych programem nauczania kl II 

3) Nie posiada zeszytu i książki. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY III 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Korzystanie z informacji 

 

Poziom wysoki: 

1) Uważnie słucha wypowiedzi, korzysta z przekazywanych informacji. 

2) Płynnie, wyraziście i poprawnie czyta głośno nowe, łatwe teksty. 

3) Czyta po cichu ze zrozumieniem. 

4) Potrafi czytać teksty z podziałem na role, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne. 

5) Wyszukuje w tekście potrzebne informacje.  

6) Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, list; potrafi je wykorzystać. 

Poziom dobry: 

1) Uważnie słucha wypowiedzi, korzysta z przekazywanych informacji. 

2) Poprawnie czyta łatwe teksty. 

3) Czyta po cichu ze zrozumieniem. 

4) Potrafi czytać teksty z podziałem na role, nie zawsze zwracając uwagę na znaki 

interpunkcyjne. 

5) Wyszukuje w tekście potrzebne informacje.  

6) Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, list; zazwyczaj potrafi je wykorzystać. 

Poziom zadowalający: 

1) Słucha wypowiedzi, korzysta z przekazywanych informacji. 

2) Czyta łatwe teksty popełniając nieliczne błędy. 

3) Czyta po cichu ze zrozumieniem przy ukierunkowaniu przez nauczyciela. 

4) Stara się czytać teksty z podziałem na role, nie zwracając uwagę na znaki 

interpunkcyjne. 

5) Wyszukuje w tekście potrzebne informacje.  

6) Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, list; nie potrafi ich wykorzystać. 

Poziom niski: 

1) Słucha wypowiedzi, rzadko korzysta z przekazywanych informacji. 

2) Czyta łatwe teksty popełniając liczne błędy. 

3) Ma problem z czytaniem ze zrozumieniem. 

4) Nie potrafi czytać tekstów z podziałem na role. 

5) Nie wyszukuje w tekście potrzebnych informacji.  

6) Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, list; nie potrafi ich wykorzystać. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie skupia uwagi na słuchanej wypowiedzi, zapamiętuje nieliczne z przekazywanych 

informacji. 

2) Nie opanował umiejętności czytania, nie potrafi pracować z tekstem, brak wiedzy w 

tym zakresie uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. 

3) Nie rozpoznaje podstawowych form użytkowych: życzenia, zaproszenia, listu, nie 

potrafi z nich korzystać. 

 

Tworzenie wypowiedzi 

 

Poziom wysoki: 

1) Samodzielnie układa i pisze teksty na zadany temat – w formie opowiadań, opisów, 

życzeń, listów. 

2) Pisze kształtnie, płynnie i czytelnie. 
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3) Właściwie rozmieszcza tekst ciągły na stronie. 

Poziom dobry: 

1) Układa i pisze teksty w formie opowiadań, opisów, życzeń, listów z pomocą 

nauczyciela. 

2) Pisze dość czytelnie i kształtnie wyrazy i zdania. 

3) Prawidłowo rozmieszcza tekst ciągły na stronie. 

Poziom zadowalający: 

1) Układa i pisze teksty w formie opowiadań, opisów, życzeń, listów z dużą pomocą 

nauczyciela. 

2) Popełnia błędy graficzne w zakresie proporcji, kształtu i łączenia liter. 

3) Popełnia błędy w prawidłowym rozmieszczaniu tekstu ciągłego na stronie. 

Poziom niski: 

1) Wymaga szczególnej pomocy nauczyciela w postaci np. tekstu z lukami, rozsypanek i 

itp. 

2) Pisze mało czytelnie, w wolnym tempie. 

3) Niepoprawnie rozmieszcza tekst ciągły na stronie. 

Poziom bardzo niski: 

Nie opanował techniki układania zdań i tekstów. 

1) Pisze nieczytelnie i w bardzo wolnym tempie, nie pamięta kształtów rzadziej 

używanych liter. 

2) Niepoprawnie rozmieszcza tekst na stronie. 

 

Ortografia i gramatyka 

 

Poziom wysoki: 

1) Wykazuje się znajomością zasad pisowni i potrafi wykorzystać je w praktyce. 

2) Pisze bezbłędnie – ze słuchu i z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty. 

3) Potrafi prawidłowo stosować znaki interpunkcyjne, bezbłędnie porządkuje wyrazy w 

kolejności alfabetycznej. 

4) Ustala związki między wyrazami w zdaniu za pomocą odpowiednich pytań. 

5) Bezbłędnie rozpoznaje rodzaje zdań. 

6) Bezbłędnie rozpoznaje części mowy i zna pytania rządzące nimi. 

7) Posiada bogate słownictwo. 

Poziom dobry: 

1) Wykazuje się znajomością zasad pisowni i z nielicznymi błędami potrafi je 

zastosować w praktyce. 

2) Pisze ze słuchu i z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty. 

3) Potrafi stosować znaki interpunkcyjne, porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej. 

4) Ustala związki między wyrazami w zdaniu za pomocą pytań. 

5) Rozpoznaje rodzaje zdań. 

6) Rozpoznaje części mowy i zna pytania rządzące nimi. 

7) Posiada dość bogate słownictwo. 

Poziom zadowalający: 

1) Wykazuje się małą znajomością zasad pisowni i z błędami potrafi je zastosować 

w praktyce. 

2) Pisze ze słuchu i z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty popełniając błędy. 

3) Porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej popełniając błędy. 

4) Nie zawsze rozpoznaje rodzaje zdań. 

5) Czasami rozpoznaje części mowy i zna pytania rządzące nimi. 

6) Posiada dość ubogie słownictwo. 
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Poziom niski: 

1) Wykazuje się małą znajomością zasad pisowni i z licznymi błędami stosuje je 

w praktyce. 

2) Pisze ze słuchu i z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty popełniając liczne błędy. 

3) Porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej popełniając wiele błędów. 

4) Rzadko rozpoznaje rodzaje zdań. 

5) Czasami rozpoznaje części mowy i nie zna pytań rządzących nimi. 

6) Posiada dość ubogie słownictwo. 

Poziom bardzo niski: 

1) Wykazuje się bardzo małą znajomością zasad pisowni, nie potrafi zastosować ich 

w praktyce. 

2) Nie pisze ze słuchu i z pamięci wyrazów, zdań i krótkich tekstów. 

3) Nie potrafi uporządkować wyrazów w kolejności alfabetycznej. 

4) Rzadko rozpoznaje rodzaje zdań. 

5) Czasami rozpoznaje części mowy i nie zna pytań rządzących nimi. 

6) Posiada ubogie słownictwo. 

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – JĘZYK ANGIELSKI 

 

Poziom wysoki: 

1) z łatwością rozpoznaje poznane słownictwo; 

2) bezbłędnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi i komunikacyjnymi; 

3) rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek; 

4) wydobywa kluczowe informacje w różnorodnych tekstach słuchanych; 

5) rozumie szczegółowe informacje zawarte w tekście słuchanym, wykraczające poza 

polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach; 

6) z łatwością rozumie polecenia nauczyciela; 

7) z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 

8) bezbłędnie naśladuje wymowę angielską; 

9) odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami; 

10) samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie; 

11) znakomicie czyta pojedyncze wyrazy; 

12) z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne; 

13) śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz; 

14) bezbłędnie czyta proste zdania i proste teksty; 

15) bezbłędnie pisze pojedyncze wyrazy; 

16) samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście; 

Poziom dobry: 

1) rozpoznaje wprowadzone słownictwo bez większych trudności; 

2) poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi; 

3) rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek; 

4) wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu słuchanego; 

5) rozumie polecenia nauczyciela; 

6) powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 

7) poprawnie naśladuje wymowę angielską; 

8) odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami; 

9) czyta pojedyncze wyrazy; 

10) rozumie powtarzane często polecenia pisemne; 

11) śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz; 

12) zadowalająco czyta głośno proste zdania; 
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13) pisze pojedyncze wyrazy; 

14) poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru; 

Poziom zadowalający: 

1) rozpoznaje i rozumie tylko część poznanego słownictwa z zakresu; 

2) dość dobrze operuje niektórymi prostymi z poniżej wypisanych strukturami 

gramatycznymi i komunikacyjnymi; 

3) rozumie tylko część słuchanych bajek i historyjek; 

4) wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego; 

5) rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez nauczyciela; 

6) przeważnie z powodzeniem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 

7) dość dobrze naśladuje wymowę angielską; 

8) na ogół poprawnie odpowiada na pytania, używając pojedynczych słów; 

9) dość dobrze czyta pojedyncze wyrazy; 

10) rozumie większość powtarzanych często poleceń pisemnych; 

11) śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz; 

12) z małą pomocą nauczyciela czyta głośno proste zdania; 

13) krótkie wyrazy pisze samodzielnie, a trudniejsze z pomocą nauczyciela; 

14) na ogół poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru; 

Poziom niski: 

1) rozpoznaje tylko krótkie wyrazy z zakresu tematów, a trudniejsze przy pomocy 

nauczyciela; 

2) operuje niewielką ilością prostych struktur gramatycznych i komunikacyjnych z 

zakresu; 

3) bardzo rzadko rozumie ogólny sens bajek i historyjek; 

4) sporadycznie wydobywa najważniejsze informacje z tekstu słuchanego; 

5) rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy; 

6) z trudem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 

7) z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania, używając pojedynczych 

słów; 

8) z trudem czyta pojedyncze wyrazy nawet z pomocą nauczyciela; 

9) rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń pisemnych; 

10) z pomocą nauczyciela śledzi czytany przez niego tekst i wskazuje na przeczytany 

wyraz; 

11) z pomocą nauczyciela pisze pojedyncze wyrazy; 

Poziom bardzo niski: 

1) uczeń nie spełnia powyższych wymagań; 

 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA (plastyczna, muzyczna, techniczna) nie podlega 

ocenianiu, istotna jest aktywność i zaangażowanie ucznia. Monitorowane jest stosowanie 

zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. 

ROZWÓJ RUCHOWY  Umiejętności ucznia zdobyte podczas wychowania fizycznego nie 

podlegają ocenianiu. Monitorowane jest zaangażowanie ucznia, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa, przestrzeganie reguł w grach i zabawach. 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

 

Współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi 

Poziom wysoki: 

1) Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi 

słabszych i pomaga potrzebującym. 
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2) Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i 

wypełnia je. 

3) Rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swe oczekiwania. 

4) Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników. 

5) Rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania. 

6) Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej. 

Poziom dobry: 

1) Odróżnia dobro od zła, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym. 

2) Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe. 

3) Rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i stara się dostosować do niej swe 

oczekiwania. 

4) Na ogół wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników. 

5) Rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania. 

6) Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości. 

Poziom zadowalający: 

1) Odróżnia dobro od zła, stara się nie krzywdzić słabszych i pomagać potrzebującym. 

2) Identyfikuje się ze swoją rodziną, podejmuje obowiązki domowe. 

3) Nie zawsze rozumie sytuację ekonomiczną rodziny. 

4) Nie zawsze pamięta, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i 

rówieśników. 

5) Wymaga przypominania o potrzebie utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w 

miejscu zamieszkania. 

6) Stara się być tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej. 

Poziom niski: 

1) Nie zawsze odróżnia dobro od zła. 

2) Identyfikuje się ze swoją rodziną, podejmuje obowiązki domowe. 

3) Nie rozumie sytuacji ekonomicznej rodziny. 

4) Czasami nie przestrzega zasad zachowania w stosunku do dorosłych i rówieśników. 

5) Wymaga częstego przypominania o potrzebie utrzymywania dobrych relacji z 

sąsiadami w miejscu zamieszkania. 

6) Nie rozumie w pełni znaczenia tolerancji wobec osób innej narodowości. 

Poziom bardzo niski: 

1) Wymaga częstego przypominania zasad zachowania się wobec innych. 

2) Identyfikuje się ze swoją rodziną. 

3) Nie rozumie sytuacji ekonomicznej rodziny. 

4) Nie przestrzega zasad zachowania w stosunku do dorosłych i rówieśników. 

5) Nie rozumie potrzeby utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu 

zamieszkania. 

6) Nie rozumie znaczenia tolerancji wobec osób innej narodowości. 

 

Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi 

Poziom wysoki: 

1) Zna prawa ucznia i jego obowiązki, respektuje je; aktywnie uczestniczy w życiu 

szkoły. 

2) Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty i tradycje; wie, w jakim regionie 

mieszka. 

3) Zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne. 

4) Wie, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, 

dla Polski i świata. 

5) Wymienia kilka państw europejskich. 
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6) Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i 

znajomi; wie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód. 

7) Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu 

i niebezpieczeństwie. 

8) Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz 

ogólnopolski numer alarmowy 112. 

Poziom dobry: 

1) Zna prawa i obowiązki ucznia oraz respektuje je. 

2) Zna najbliższą okolicę i jej ważniejsze obiekty; wie, w jakim regionie mieszka. 

3) Zna symbole narodowe i niektóre z najważniejszych wydarzeń historycznych. 

4) Orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości,  

w której mieszka i dla Polski. 

5) Wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską, zna ich symbole. 

6) Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i 

czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód. 

7) Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o niebezpieczeństwie. 

8) Zna numery alarmowe. 

Poziom zadowalający: 

1) Zna prawa ucznia i jego obowiązki, ale nie zawsze je respektuje. 

2) Zna najbliższą okolicę; wie, w jakim regionie mieszka. 

3) Zna symbole narodowe; z pomocą nauczyciela wymienia niektóre spośród 

najważniejszych wydarzeń historycznych. 

4) Orientuje się, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla Polski. 

5) Wymienia nazwy niektórych z państw sąsiadujących z Polską. 

6) Zna znaczenie pracy w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi oraz 

czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód. 

7) Zna niektóre zagrożenia ze strony ludzi; wie, że należy powiadomić dorosłych 

o niebezpieczeństwie. 

8) Myli numery alarmowe. 

Poziom niski: 

1) Wymaga przypominania praw i obowiązków ucznia oraz konieczności ich 

respektowania. 

2) Zna najbliższą okolicę. 

3) Zna symbole narodowe. 

4) Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy niektórych państw sąsiadujących z Polską. 

5) Wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi oraz czym zajmuje się osoba wykonująca 

dany zawód. 

6) Nie w pełni rozumie zagrożenia ze strony ludzi. 

7) Myli numery alarmowe. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie zna i nie przestrzega praw i obowiązków ucznia. 

2) Nie ma dostatecznych informacji o swojej okolicy i regionie. 

3) Nie zna państw leżących w Europie. 

4) Wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi. 

5) Nie rozumie zagrożeń ze strony innych ludzi. 

6) Nie zna numerów alarmowych. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 

Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt 
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Poziom wysoki: 

1) Obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia, analizuje je 

2) Opisuje życie roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach. 

3) Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski. 

4) Rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; 

wymienia niektóre zwierzęta egzotyczne. 

5) Nabył umiejętność dostrzegania zależności między funkcjonowaniem przyrody a 

porami roku. 

Poziom dobry: 

1) Obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia oraz analizuje je. 

2) Opisuje życie w poznanych ekosystemach. 

3) Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski. 

4) Rozpoznaje zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; wymienia 

niektóre zwierzęta egzotyczne. 

5) Dostrzega zależności między funkcjonowaniem przyrody a porami roku. 

Poziom zadowalający: 

1) Obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia. 

2) Opisuje życie w niektórych ekosystemach. 

3) Rozpoznaje charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski. 

4) Rozpoznaje zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; wymienia 

niektóre zwierzęta egzotyczne. 

5) Wymienia typowe zależności między funkcjonowaniem przyrody a porami roku. 

Poziom niski: 

1) Z pomocą nauczyciela prowadzi obserwacje przyrodnicze 

2) Z pomocą nauczyciela opisuje życie w wybranych ekosystemach. 

3) Rozpoznaje charaktery- styczne elementy niektórych krajobrazów Polski. 

4) Rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny w najbliższym środowisku; wymienia 

niektóre zwierzęta egzotyczne. 

5) Z pomocą nauczyciela wymienia typowe zależności między funkcjonowaniem 

przyrody a porami roku. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie opanował nie- zbędnych wiadomości i umiejętności. 

2) Nie przyswoił prostych pojęć, które służą do orientacji w rzeczywistości i stanowią 

podstawę dalszej nauki. 

3) Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać problemów na 

poziomie podstawowym. 

 

Dbałość o swoje zdrowie 

Poziom wysoki: 

Nazywa części ciała i organy wewnętrzne. 

1) Przestrzega podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się. 

2) Rozumie konieczność profilaktyki zdrowotnej, przestrzega podstawowych zaleceń. 

3) Orientuje się w zagrożeniach ze strony świata przyrody; wymienia niektóre z nich. 

Poziom dobry: 

1) Nazywa części ciała, zna nazwy kilku organów wewnętrznych. 

2) Wie, dlaczego trzeba racjonalnie się odżywiać. 

3) Rozumie konieczność profilaktyki zdrowotnej 

4) Orientuje się w zagrożeniach ze strony świata przyrody. 

Poziom zadowalający: 
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1) Nazywa najważniejsze części ciała i organy wewnętrzne. 

2) Wie, że trzeba racjonalnie się odżywiać. 

3) Rozumie konieczność profilaktyki zdrowotnej. 

4) Wie, że istnieją zagrożenia ze strony świata przyrody. 

Poziom niski: 

1) Nazywa części ciała. 

2) Wie, że trzeba się racjonalnie odżywiać. 

3) Wymaga przypominania o konieczności stosowania profilaktyki zdrowotnej. 

4) Nie zawsze rozumie istotę zagrożeń ze strony świata przyrody. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie opanował nie- zbędnych wiadomości i umiejętności. 

2) Nie przyswoił prostych pojęć, które służą do orientacji w rzeczywistości i stanowią 

podstawę dalszej nauki. 

3) Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać problemów 

o podstawowym stopniu trudności. 

 

Konieczność ochrony przyrody 

Poziom wysoki: 

1) Uzasadnia konieczność ochrony przyrody w swoim otoczeniu. 

2) Nabył umiejętności charakteryzowania związków przyczynowo-skutkowych w 

przyrodzie. 

3) Rozumie znaczenie powietrza i wody dla życia. 

4) Dostrzega wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin. 

Poziom dobry: 

1) Wie, że należy chronić przyrodę. 

2) Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. 

3) Wie, że powietrze i woda są konieczne do życia. 

4) Ma świadomość wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin  

Poziom zadowalający: 

1) Wie, że należy chronić przyrodę. 

2) Dostrzega niektóre związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. 

3) Wie, że powietrze i woda są konieczne do życia. 

4) Podaje nieliczne przykłady wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i 

roślin. 

Poziom niski: 

1) Wie, że należy chronić przyrodę. 

2) Wymienia niektóre zależności w przyrodzie. 

3) Wie, że powietrze i woda są konieczne do życia. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności. 

2) Nie przyswoił prostych pojęć, które służą do orientacji w rzeczywistości i stanowią 

podstawę dalszej nauki. 

3) Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać problemów 

 o elementarnym stopniu trudności. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 

Kształcenie czynności wykorzystywanych w liczeniu i sprawności rachunkowej 

 

Poziom wysoki: 
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1) Liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1 i dziesiątkami w zakresie 100 oraz 

setkami od danej liczby w zakresie 1000. 

2) Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000. 

3) Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000. 

4) Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100;sprawdza wyniki odejmowania za pomocą 

dodawania. 

5) Zna tabliczkę mnożenia; sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia. 

6) Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. 

7) Rozwiązuje zadania tekstowe. 

Poziom dobry: 

1) Liczy od danej liczby po 1 i dziesiątkami w zakresie 100 oraz setkami od danej liczby  

w zakresie 1000. 

2) Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000. 

3) Na ogół poprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000. 

4) Dodając i odejmując liczby w zakresie 100,czasami podaje błędny wynik. 

5) Zna tabliczkę mnożenia. 

6) Zazwyczaj poprawnie rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w 

postaci okienka. 

7) Z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania tekstowe. 

Poziom zadowalający: 

1) Wymaga pomocy nauczyciela, licząc w zakresie 1000. 

2) Czasem popełnia błędy, zapisując i odczytując liczby w zakresie1000. 

3) Na ogół poprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100. 

4) Popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100. 

5) Nie zawsze poprawnie podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia. 

6) Z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w 

postaci okienka. 

7) Tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe. 

Poziom niski: 

1) Wymaga pomocy nauczyciela licząc w zakresie 1000. 

2) Często popełnia błędy, zapisując i odczytując liczby w zakresie 100. 

3) Popełnia błędy, porównując dowolne dwie liczby w zakresie 100. 

4) W niewielkim zakresie opanował tabliczkę mnożenia. 

5) Tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe. 

6) Nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań tekstowych. 

Poziom bardzo niski: 

1) Wymaga dużej pomocy nauczyciela licząc w zakresie 1000. 

2) Często popełnia błędy zapisując i odczytując liczby w zakresie 100. 

3) Popełnia liczne błędy porównując dowolne dwie liczby w zakresie 100. 

4) Nie opanował tabliczki mnożenia. 

5) Tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe. 

6) Nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań tekstowych. 

 

Geometria 

Poziom wysoki: 

1) Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koła, kwadraty, prostokąty i 

trójkąty. 

2) Rysuje odcinki o podanej długości. 

3) Oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów. 

4) Rysuje drugą połowę figury symetrycznej. 
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5) Rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu. 

6) Kontynuuje regularność w prostych motywach. 

Poziom dobry: 

1) Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty. 

2) Na ogół poprawnie rysuje odcinki o podanej długości. 

3) Przy obliczaniu obwodów figur czasem potrzebuje pomocy nauczyciela. 

4) Rysuje drugą połowę figury symetrycznej. 

5) Rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu. 

6) Kontynuuje regularność w prostych motywach. 

Poziom zadowalający: 

1) Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty. 

2) Z trudnością rysuje odcinki o podanej długości. 

3) Oblicza obwody figur po dodatkowych wyjaśnieniach nauczyciela. 

4) Niedokładnie rysuje drugą połowę symetrycznej figury. 

5) Rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu. 

6) Kontynuuje regularność w prostych motywach. 

Poziom niski: 

1) Rozpoznaje i nazywa tylko niektóre z poznanych figur geometrycznych. 

2) Ma problemy z poprawnym kreśleniem linii i figur. 

3) Przy pomocy nauczyciela oblicza obwody figur. 

4) Nie rozumie pojęcia symetrii. 

5) Niedokładnie rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu. 

6) Kontynuuje regularność tylko w bardzo prostych motywach. 

Poziom bardzo niski: 

1) Myli kształty figur geometrycznych. 

2) W znaczny sposób zniekształca kreślone figury. 

3) Nie potrafi obliczać obwodów figur. 

4) Nie rozumie pojęcia symetrii. 

5) Niedokładnie rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu. 

 

Wiadomości praktyczne 

Poziom wysoki: 

1) Wykonuje obliczenia pieniężne, radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających 

takich umiejętności. 

2) Zna poznane jednostki długości i wagi, umie posługiwać się nimi w praktyce. 

3) Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. 

4) Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje daty 

chronologicznie; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. 

5) Odmierza płyny różnymi miarkami; używa poznanych miar. 

6) Umie zaznaczyć i odczytać temperaturę na termometrze. 

7) Odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym, wyświetlających 

cyfry i ze wskazówkami. 

8) Posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste 

obliczenia zegarowe. 

Poziom dobry: 

1) Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne, zna pojęcia: cena, liczba sztuk, wartość; radzi 

sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności. 

2) Zna jednostki długości i wagi, umie posługiwać się nimi w praktyce. 

3) Na ogół poprawnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. 
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4) Prawidłowo zapisuje datę i wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy; wykonuje proste 

obliczenia kalendarzowe. 

5) Odmierza płyny różnymi miarkami; na ogół poprawnie używa określeń: litr, pół litra, 

ćwierć litra. 

6) Odczytuje temperaturę. 

7) Odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym, wyświetlających 

cyfry. 

8) Posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, minuta; wykonuje proste obliczenia. 

 

Poziom zadowalający: 

1) Popełnia błędy w odczytywaniu i zapisywaniu liczb w systemie rzymskim od I do XII. 

2) Z pomocą nauczyciela zapisuje datę i wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy; 

wykonuje proste obliczenia kalendarzowe. 

3) Na ogół poprawnie używa określeń: litr, pół litra,ćwierć litra. 

4) Popełnia błędy w odczytywaniu wskazań termometru. 

5) Odczytuje wskazania zegarów w systemie 12-godzinnym, wyświetlających cyfry. 

6) Dokonuje prostych obliczeń zegarowych, używa pojęć godzina, minuta. 

7) Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne; radzi sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających takich umiejętności. 

8) Nie zawsze poprawnie określa jednostki długości i wagi; posługuje się nimi w 

praktyce. 

Poziom niski: 

1) Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. 

2) Myli jednostki długości i wagi, nie potrafi samodzielnie posługiwać się nimi w 

praktyce. 

3) Myli znaki liczb rzymskich od I do XII. 

4) Z pomocą nauczyciela zapisuje datę i wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy. 

5) Z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia związane z pomiarem pojemności. 

6) Z pomocą nauczyciela odczytuje temperaturę. 

7) Odczytuje tylko pełne godziny na zegarach wyświetlających godziny. 

8) Z pomocą nauczyciela dokonuje prostych obliczeń zegarowych. 

Poziom bardzo niski: 

1) Z pomocą nauczyciela wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. 

2) Zna tylko niektóre jednostki długości i wagi; nie posługuje się nimi w praktyce. 

3) Nie zna liczb zapisywanych w systemie rzymskim. 

4) Nie potrafi poprawnie zapisywać dat, myli kolejność dni tygodnia i miesięcy. 

5) Myli jednostki pojemności. 

6) Nie potrafi odczytać wskazań termometru. 

7) Nie radzi sobie z wykonywaniem ćwiczeń związanych z odczytywaniem wskazań 

zegara. 

8) Nie dokonuje obliczeń pieniężnych. 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

Bezpieczne korzystanie z komputera 

 

Poziom wysoki: 

1) Sprawnie posługuje się myszką i klawiaturą. 

2) Zna i nazywa główne elementy zestawu komputerowego. 

3) Wie, że długotrwała praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, 

ogranicza kontakty społeczne. 
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4) Ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i 

podawania swojego adresu. 

5) Wie, jak groźne jest uzależnienie od komputera. 

Poziom dobry: 

1) Potrafi posługiwać się myszką i klawiaturą. 

2) Nazywa główne elementy zestawu komputerowego. 

3) Podaje przykłady zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z 

komputera. 

4) Wie, że korzystając z Internetu nie należy podawać swoich danych osobowych. 

5) Wie, jak groźne jest uzależnienie od komputera. 

Poziom zadowalający: 

1) Prawidłowo włącza i wyłącza komputer. 

2) Potrafi posługiwać się myszką i klawiaturą. 

3) Nazywa główne elementy zestawu komputerowego. 

4) Rozumie zagrożenie dla zdrowia wynikające z nieprawidłowego korzystania z 

komputera. 

Poziom niski: 

1) Posługuje się myszką i klawiaturą. 

2) Nie w pełni rozumie zagrożenie dla zdrowia wynikające z nieprawidłowego 

korzystania z komputera. 

Poziom bardzo niski: 

1) Posługuje się myszką i klawiaturą. 

2) Nie rozumie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z komputera. 

 

Umiejętność korzystania z komputera 

 

Poziom wysoki: 

1) Tworzy ukierunkowane prace za pomocą wybranego edytora grafiki 

2) Tworzy proste dokumenty tekstowe, formatuje tekst, zapisuje tekst na dysku, 

dokonuje modyfikacji. 

3) Posługuje się programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania. 

4) Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 

Poziom dobry: 

1) Tworzy ukierunkowane projekty graficzne za pomocą wybranego edytora grafiki 

2) Tworzy proste dokumenty tekstowe, formatuje tekst, zapisuje tekst na dysku. 

3) Posługuje się prostymi programami i grami edukacyjnymi. 

4) Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 

Poziom zadowalający: 

1) Wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania. 

2) Wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur. 

3) Pod kierunkiem nauczyciela posługuje się prostymi programami i grami 

edukacyjnymi. 

4) Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 

Poziom niski: 

1) Z błędami wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania. 

2) Z pomocą nauczyciela wykonuje rysunki korzystając z wybranego edytora grafiki, np.  

3) z gotowych figur. 

4) Pod kierunkiem nauczyciela posługuje się prostymi programami i grami 

edukacyjnymi. 

5) Pod kierunkiem nauczyciela odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 
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Poziom bardzo niski: 

1) Z błędami wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania. 

2) Nie wykonuje rysunków korzystając z wybranego edytora grafiki, np. z gotowych 

figur. 

3) Nie posługuje się prostymi programami i grami edukacyjnymi. 

4) Nie odtwarza animacji i prezentacji multimedialnych. 

 

Korzystanie z Internetu 

 

Poziom wysoki: 

1) Wyszukuje strony internetowe przeznaczone dla dzieci. 

2) Korzysta z wyszukiwarki w pozyskiwaniu widomości. 

3) Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 

Poziom dobry: 

1) Wyszukuje podane strony internetowe przeznaczone dla dzieci. 

2) Potrafi wpisać adres strony internetowej i wyszukać potrzebne informacje 

3) Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i 

multimediów. 

Poziom zadowalający: 

1) Przegląda strony internetowe o podanym adresie. 

2) Świadomie korzysta z Internetu. 

Poziom niski: 

1) Z pomocą nauczyciela korzysta z Internetu. 

2) Nie zawsze świadomie korzysta z Internetu. 

Poziom bardzo niski: 

1) Nie potrafi wyszukać strony internetowej przeznaczonej dla dzieci. 

2) Nie korzysta z wyszukiwarki w pozyskiwaniu widomości. 

3) Nie zna zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 

 

RELIGIA 

6 (celujący): 

Uczeń zna I rozumie treści przekazywane na katechezie 

1) Potrafi przekazać swoją wiedzę 

2) Bierze aktywny udział w katechezie 

3) Umie modlitwy obejmujące programem kl. III 

4) Umie teksty pieśni objęte programem nauczania kl. III 

5) Jest zawsze przygotowany do lekcji 

6) Ćwiczenia i zeszyt prowadzi starannie 

7) Bierze czynny udział w Liturgii (czytania na Mszy Św., schola, ministranci) 

5 (bardzo dobry) 

1) Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

2) Potrafi przekazać swoją wiedzę 

3) Bierze aktywny udział na katechezie 

4) Umie modlitwy i pieśni obejmujące program kl III 

5) Jest zawsze przygotowany do lekcji 

6) Ćwiczenia i zeszyt prowadzi starannie 

4 (dobry) 

1) Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

2) Potrafi przekazać swoją wiedzę 
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3) Umie modlitwy obejmujące programem kl. III 

4) Umie teksty pieśni objęte programem nauczania w kl. młodszych 

5) Ćwiczenia i zeszyt prowadzi starannie. 

3 (dostateczny) 

1) Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

2) Potrafi przekazać swoją wiedzę przy pomocy nauczyciela 

3) Umie modlitwy obejmujące programem kl. młodszych 

4) Umie treści pieśni objęte programem nauczania kl. III 

5) Ma ćwiczenia i zeszyt 

2 (dopuszczający) 

1) Uczeń zna treści przekazywane na katechezie 

2) Potrafi przekazać woją wiedzę przy wydatnej pomocy nauczyciela 

3) Umie modlitwy obejmujące programem kl. III 

4) Ma zeszyt  

1 (niedostateczny) 

1) Uczeń nie przygotowuje się do lekcji 

2) Nie zna treści objętych programem nauczania w kl. III 

3) Zna niektóre modlitwy obejmujące program nauczania w kl. III 

4) Nie posiada zeszytu (lub ma nie uzupełniony) ani książki. 
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WZÓR OCENY ZACHOWANIA 

 

Imię i nazwisko  ………………………………………………………………klasa   ……….. 

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

Przygotowanie do  zajęć. Uczeń zawsze jest  przygotowany do zajęć/ czasami jest 

przygotowany do zajęć/ często jest nieprzygotowany.  

Samodzielność pracy. Uczeń pracuje samodzielnie/ czasami potrzebuje pomocy/ często 

oczekuje pomocy. 

Przestrzeganie zasad zachowania podczas zajęć. Uczeń zawsze przestrzega zasad/ czasami nie 

przestrzega zasad/ często nie przestrzega zasad. 

Współpraca w grupie. Uczeń potrafi zgodnie współpracować/  niechętnie współpracuje w 

grupie/ izoluje się od grupy. 

Punktualność. Uczeń jest punktualny/ spóźnia się na zajęcia. 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

Przestrzeganie zasad zachowania podczas przerwy. Uczeń  przestrzega zasad/ sporadycznie 

łamie zasady/ często nie przestrzega zasad.  

Poszanowanie mienia. Uczeń szanuje mienie szkoły/ nie szanuje mienia szkoły/ niszczy 

mienie szkoły   

Dbałość o tradycję i honor szkoły 

Zachowanie podczas uroczystości szkolnych. Uczeń przestrzega zasad zachowania/ nie 

przestrzega zasad zachowania. 

Ustalenia dotyczące stroju galowego. Uczeń przestrzega ustaleń/ nie przestrzega ustaleń. 

Dbałość o piękno mowy ojczystej  
Uczeń grzecznie rozmawia z kolegami/ często niegrzecznie zwraca się do kolegów. 

Uczeń grzecznie zwraca się do osób dorosłych/ często niegrzecznie reaguje na uwagi osób 

dorosłych. 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie 

Przestrzeganie funkcjonujących w szkole regulaminów. Uczeń stosuje się do regulaminów/ 

nie przestrzega regulaminów. 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych/nie 

przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

Godne, kulturalne zachowania się w szkole i poza nią 

Poszanowanie godności innych osób. Uczeń szanuje nietykalność cielesną innych osób/ 

narusza nietykalność cielesną innych osób. 

Przestrzeganie zasad zachowania  podczas wyjść i wycieczek. Uczeń przestrzega zasad/ nie 

przestrzega zasad. 

Okazywania szacunku innym osobom 

Stosowanie zwrotów grzecznościowych. Uczeń stosuje zwroty grzecznościowe/czasami 

zapomina o zwrotach grzecznościowych /często zapomina o zwrotach grzecznościowych. 

Stosowanie się do poleceń pracowników szkoły. Uczeń stosuje się do poleceń /nie stosuje się 

do poleceń. 

Przeciwstawiania się przejawom przemocy 

Reagowanie w sytuacjach konfliktowych. Uczeń unika sytuacji konfliktowych/ właściwie 

reaguje w sytuacjach konfliktowych /niewłaściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych.  

Postawy wobec  wulgarności. Uczeń unika wulgaryzmów/ używa wulgaryzmów.  
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Karta monitorowania zachowania ucznia  - I półrocze 

 

Zachowanie IX X XI XII I 

W
y
w

ią
zy

w
an

ie
 s

ię
 z

 o
b
o

w
ią

zk
ó
w

 u
cz

n
ia

 

 

Przygotowanie do  

zajęć. Uczeń: 

zawsze jest  

przygotowany do 

zajęć 

     

czasami jest 

przygotowany do 

zajęć 

     

często jest 

nieprzygotowany  

     

Samodzielność 

pracy. Uczeń:   

pracuje samodzielnie      

czasami potrzebuje 

pomocy 

     

często oczekuje 

pomocy 

     

Przestrzeganie zasad 

zachowania podczas 

zajęć.  

Uczeń: 

 

zawsze przestrzega 

zasad 

     

czasami nie 

przestrzega zasad 

     

często nie przestrzega 

zasad 

     

Współpraca w 

grupie. Uczeń: 

potrafi zgodnie 

współpracować  

     

niechętnie 

współpracuje w grupie 

     

izoluje się od grupy 

 

     

Punktualność. 

Uczeń:  

jest punktualny      

spóźnia się na zajęcia      

P
o
st

ęp
o
w

an
ie

 z
g
o
d
n
e 

z 

d
o
b
re

m
 s

p
o

łe
cz

n
o
śc

i 

sz
k
o
ln

ej
 

 

Przestrzeganie zasad 

zachowania podczas 

przerwy. Uczeń: 

przestrzega zasad 

 

     

sporadycznie łamie 

zasady 

     

często nie przestrzega 

zasad 

     

Poszanowanie 

mienia. Uczeń: 

szanuje mienie szkoły      

nie szanuje mienia 

szkoły 

     

niszczy mienie szkoły      

D
b
ał

o
ść

 o
 t

ra
d
y

cj
ę 

i 
h
o
n
o
r 

sz
k
o
ły

 

  

Zachowanie podczas 

uroczystości 

szkolnych. Uczeń: 

przestrzega zasad 

zachowania 

     

nie przestrzega zasad 

zachowania 

     

Ustalenia dotyczące 

stroju galowego. 

Uczeń: 

przestrzega ustaleń      

nie przestrzega ustaleń      
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D
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n
o
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w

y
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Uczeń: 

 

grzecznie rozmawia z 

kolegami 

     

często niegrzecznie 

zwraca się do kolegów 

     

Uczeń: grzecznie zwraca się do 

osób dorosłych 

     

często niegrzecznie 

reaguje na uwagi osób 

dorosłych 

     

D
b
ał

o
ść

 o
 

b
ez

p
ie

cz
eń

st
w

o
 i

 

zd
ro

w
ie

 

Przestrzeganie 

funkcjonujących w 

szkole 

regulaminów. 

Uczeń:  

stosuje się do 

regulaminów 

     

nie przestrzega 

regulaminów 

     

Przestrzeganie 

zasad 

bezpieczeństwa. 

Uczeń: 

dba o bezpieczeństwo 

swoje i innych 

     

nie przestrzega zasad 

bezpieczeństwa 

     

G
o
d
n
e,

 k
u
lt

u
ra

ln
e 

za
ch

o
w

an
ia

 s
ię

 w
 

sz
k
o
le

 i
 p

o
za

 n
ią

 

  

Poszanowanie 

godności innych 

osób. Uczeń: 

szanuje nietykalność 

cielesną innych osób 

     

narusza nietykalność 

cielesną innych osób 

     

Przestrzeganie 

zasad zachowania  

podczas wyjść i 

wycieczek. Uczeń: 

przestrzega zasad 

 

     

nie przestrzega zasad      

O
k
az

y
w

an
ia

 s
za

cu
n
k
u
 i

n
n
y
m

 

o
so

b
o
m

 

Stosowanie 

zwrotów 

grzecznościowych. 

Uczeń: 

stosuje zwroty 

grzecznościowe 

     

czasami zapomina o 

zwrotach 

grzecznościowych 

     

często zapomina o 

zwrotach 

grzecznościowych 

     

Stosowanie się do 

poleceń 

pracowników 

szkoły. Uczeń: 

stosuje się do poleceń 

 

     

nie stosuje się do 

poleceń 

     

P
rz

ec
iw

st
aw

ia
n
ia

 s
ię

 

p
rz

ej
aw

o
m

 p
rz

em
o

cy
 

  

Reagowanie w 

sytuacjach 

konfliktowych. 

Uczeń: 

unika sytuacji 

konfliktowych 

     

właściwie reaguje w 

sytuacjach 

konfliktowych 

     

niewłaściwie reaguje w 

sytuacjach 

konfliktowych 

     

Postawy wobec  

wulgarności. 

Uczeń: 

unika wulgaryzmów      

używa wulgaryzmów      
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Karta monitorowania zachowania ucznia  - II półrocze 

 

Zachowanie II III IV V VI 

W
y
w

ią
zy

w
an

ie
 s

ię
 z

 o
b
o

w
ią

zk
ó
w

 u
cz

n
ia

 

 

Przygotowanie do  

zajęć. Uczeń: 

zawsze jest  

przygotowany do 

zajęć 

     

czasami jest 

przygotowany do 

zajęć 

     

często jest 

nieprzygotowany  

     

Samodzielność 

pracy. Uczeń:   

pracuje samodzielnie      

czasami potrzebuje 

pomocy 

     

często oczekuje 

pomocy 

     

Przestrzeganie zasad 

zachowania podczas 

zajęć.  

Uczeń: 

 

zawsze przestrzega 

zasad 

     

czasami nie 

przestrzega zasad 

     

często nie przestrzega 

zasad 

     

Współpraca w 

grupie. Uczeń: 

potrafi zgodnie 

współpracować  

     

niechętnie 

współpracuje w grupie 

     

izoluje się od grupy 

 

     

Punktualność. 

Uczeń:  

jest punktualny      

spóźnia się na zajęcia      

P
o
st

ęp
o
w

an
ie

 z
g
o
d
n
e 

z 

d
o
b
re

m
 s

p
o

łe
cz

n
o
śc

i 

sz
k
o
ln

ej
 

 

Przestrzeganie zasad 

zachowania podczas 

przerwy. Uczeń: 

przestrzega zasad 

 

     

sporadycznie łamie 

zasady 

     

często nie przestrzega 

zasad 

     

Poszanowanie 

mienia. Uczeń: 

szanuje mienie szkoły      

nie szanuje mienia 

szkoły 

     

niszczy mienie szkoły      

D
b
ał

o
ść

 o
 t

ra
d
y

cj
ę 

i 
h
o
n
o
r 

sz
k
o
ły

 

  

Zachowanie podczas 

uroczystości 

szkolnych. Uczeń: 

przestrzega zasad 

zachowania 

     

nie przestrzega zasad 

zachowania 

     

Ustalenia dotyczące 

stroju galowego. 

Uczeń: 

przestrzega ustaleń      

nie przestrzega ustaleń      
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D
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k
n
o
 

m
o
w

y
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Uczeń: 

 

grzecznie rozmawia z 

kolegami 

     

często niegrzecznie 

zwraca się do kolegów 

     

Uczeń: grzecznie zwraca się do 

osób dorosłych 

     

często niegrzecznie 

reaguje na uwagi osób 

dorosłych 

     

D
b
ał

o
ść

 o
 

b
ez

p
ie

cz
eń

st
w

o
 i

 

zd
ro

w
ie

 

Przestrzeganie 

funkcjonujących w 

szkole 

regulaminów. 

Uczeń:  

stosuje się do 

regulaminów 

     

nie przestrzega 

regulaminów 

     

Przestrzeganie 

zasad 

bezpieczeństwa. 

Uczeń: 

dba o bezpieczeństwo 

swoje i innych 

     

nie przestrzega zasad 

bezpieczeństwa 

     

G
o
d
n
e,

 k
u
lt

u
ra

ln
e 

za
ch

o
w

an
ia

 s
ię

 w
 

sz
k
o
le

 i
 p

o
za

 n
ią

 

  

Poszanowanie 

godności innych 

osób. Uczeń: 

szanuje nietykalność 

cielesną innych osób 

     

narusza nietykalność 

cielesną innych osób 

     

Przestrzeganie 

zasad zachowania  

podczas wyjść i 

wycieczek. Uczeń: 

przestrzega zasad 

 

     

nie przestrzega zasad      

O
k
az

y
w

an
ia

 s
za

cu
n
k
u
 i

n
n
y
m

 

o
so

b
o
m

 

Stosowanie 

zwrotów 

grzecznościowych. 

Uczeń: 

stosuje zwroty 

grzecznościowe 

     

czasami zapomina o 

zwrotach 

grzecznościowych 

     

często zapomina o 

zwrotach 

grzecznościowych 

     

Stosowanie się do 

poleceń 

pracowników 

szkoły. Uczeń: 

stosuje się do poleceń 

 

     

nie stosuje się do 

poleceń 

     

P
rz

ec
iw

st
aw

ia
n
ia

 s
ię

 

p
rz

ej
aw

o
m

 p
rz

em
o

cy
 

  

Reagowanie w 

sytuacjach 

konfliktowych. 

Uczeń: 

unika sytuacji 

konfliktowych 

     

właściwie reaguje w 

sytuacjach 

konfliktowych 

     

niewłaściwie reaguje w 

sytuacjach 

konfliktowych 

     

Postawy wobec  

wulgarności. 

Uczeń: 

unika wulgaryzmów      

używa wulgaryzmów      
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WZÓR OCENY OPISOWEJ 

 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………  klasa   …………  

 

Czytanie  

Sposób czytania: płynnie, sposobem mieszanym, sylabami, głoskami, nie czyta  

Poziom poprawności: wysoki, dobry, zadowalający, niski, bardzo niski  

Tempo: wysokie, dobre, zadowalające, niskie, bardzo niskie  

Rozumienie tekst: wysokie, dobre, zadowalające, niskie, bardzo niskie  

Pisanie   

Poziom graficzny: wysoki, dobry, zadowalający, niski, bardzo niski  

Poziom poprawności ortograficznej: wysoki, dobry, zadowalający, niski, bardzo niski    

Forma wypowiedzi pisemnych: poprawna, niepoprawna  

Spójność logiczna: zachowana, niezachowana  

Wypowiedzi słowne  

Poziom poprawności gramatycznej: wysoki, dobry, zadowalający, niski, bardzo niski  

Spójność logiczna: zachowana, niezachowana  

Rozumienie poleceń słownych: pełne rozumienie, częściowe rozumienie, brak rozumienia  

Obliczanie  

Poprawność wykonywania działań arytmetycznych: wysoka, dobra, zadowalająca, niska, 

bardzo niska  

Poprawność rozwiązywania zadań tekstowych i problemów: wysoka, dobra, zadowalająca, 

niska, bardzo niska  

Wiedza o świecie  

Znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych: wysoka, dobra,  

zadowalająca, niska, bardzo niska  

Obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk: prowadzi samodzielnie, prowadzi pod 

kierunkiem, nie prowadzi  

Działalność artystyczna  

Plastyczno- techniczna: chętnie wykonuje zadania, niechętnie wykonuje zadania, odmawia  

wykonania zadań  

Wysiłek wkładany w wykonywanie zadań: duży, wystarczający, niewielki,   

Muzyczna,: chętnie wykonuje zadania, niechętnie wykonuje zadania, odmawia wykonania 

zadań  

Wysiłek wkładany w wykonywanie zadań: duży, wystarczający, niewielki, nie wykonuje 

zadań  

Rozwój ruchowy  

Aktywność ruchowa : chętnie uczestniczy w zajęciach, niechętnie uczestniczy w zajęciach, 

odmawia wykonania zadań  

Przestrzeganie zasad: przestrzega ustalonych zasad, nie przestrzega ustalonych zasad  

Wysiłek wkładany w wykonywanie zadań: duży, wystarczający, niewielki, nie wykonuje 

zadań  

Korzystanie z komputera  

Poprawność wykonania zadania: wysoka, dobra, zadowalająca, niska, bardzo niska 

Przestrzeganie zasad: przestrzega ustalonych zasad, nie przestrzega ustalonych zasad  

Wysiłek wkładany w wykonywanie zadań: duży, wystarczający, niewielki, nie wykonuje 

zadań  

Wskazówki do dalszej pracy  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  
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Karta monitorowania postępów ucznia  - I półrocze 

 

 IX X XI XII I 

 

cz
y
ta

n
ie

 

sposób czytania: płynnie      

sposobem mieszanym      

sylabami      

głoskami      

Nie czyta      

poziom 

poprawności: 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

tempo: wysokie       

dobre      

zadowalające      

niskie      

bardzo niskie      

rozumienie tekstu: wysokie       

dobre      

zadowalające      

niskie      

bardzo niskie      

p
is

an
ie

 

poziom graficzny: 

 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

poziom 

poprawności 

ortograficznej: 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

forma wypowiedzi 

pisemnych: 

poprawna      

niepoprawna      

spójność logiczna: zachowana      

niezachowana       

w
y
p
o
w

ie
d
zi

 s
ło

w
n
e 

 

poziom 

poprawności 

gramatycznej: 

 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

spójność logiczna: zachowana      

niezachowana       

rozumienie poleceń 

słownych: 

pełne rozumienie      

częściowe rozumienie      

brak rozumienia      
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poprawność 

wykonywania  

działań 

arytmetycznych: 

wysoka      

dobra      

zadowalająca      

niska      

bardzo niska      

poprawność 

rozwiązywania 

zadań tekstowych  

i problemów: 

wysoka      

dobra      

zadowalająca      

niska      

bardzo niska      

w
ie

d
za

 o
 ś

w
ie

ci
e
 znajomość pojęć  

i procesów 

przyrodniczych, 

środowiskowych, 

społecznych: 

wysoka      

dobra      

zadowalająca      

niska      

bardzo niska      

obserwacje, 

doświadczenia, 

analiza zjawisk: 

Prowadzi samodzielnie      

Prowadzi pod kierunkiem      

Nie prowadzi      

d
zi

ał
al

n
o
ść

 a
rt

y
st

y
cz

n
a 

plastyczno- 

techniczna: 

Chętnie wykonuje zadania      

niechętnie wykonuje 

zadania 

     

Odmawia wykonania 

zadań 

     

muzyczna, Chętnie wykonuje zadania      

niechętnie wykonuje 

zadania 

     

Odmawia wykonania 

zadań 

     

ro
zw

ó
j 

ru
ch

o
w

y
 

Aktywność 

ruchowa 

Chętnie uczestniczy w 

zajęciach 

     

niechętnie uczestniczy w 

zajęciach 

     

Odmawia wykonania 

zadań 

     

Przestrzega ustalonych 

zasad 

     

Nie przestrzega ustalonych 

zasad 

     

k
o

rz
y

st
an

ie
 z

 k
o

m
p
u

te
ra

 

Poprawność 

wykonania zadania 

wysoka      

dobra      

zadowalająca      

niska      

bardzo niska      

 Przestrzega ustalonych 

zasad 

     

Nie przestrzega ustalonych 

zasad 
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Karta monitorowania postępów ucznia  - II półrocze 

 

 II III IV V VI 

 

cz
y
ta

n
ie

 

sposób czytania: płynnie      

sposobem mieszanym      

sylabami      

głoskami      

Nie czyta      

poziom 

poprawności: 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

tempo: wysokie       

dobre      

zadowalające      

niskie      

bardzo niskie      

rozumienie tekstu: wysokie       

dobre      

zadowalające      

niskie      

bardzo niskie      

p
is

an
ie

 

poziom graficzny: 

 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

poziom 

poprawności 

ortograficznej: 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

forma wypowiedzi 

pisemnych: 

poprawna      

niepoprawna      

spójność logiczna: zachowana      

niezachowana       

w
y
p
o
w

ie
d
zi

 s
ło

w
n
e 

 

poziom 

poprawności 

gramatycznej: 

 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

spójność logiczna: zachowana      

niezachowana       

rozumienie poleceń 

słownych: 

pełne rozumienie      

częściowe rozumienie      

brak rozumienia      
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o
b
li

cz
an

ie
 

poprawność 

wykonywania  

działań 

arytmetycznych: 

wysoka      

dobra      

zadowalająca      

niska      

bardzo niska      

poprawność 

rozwiązywania 

zadań 

tekstowych  

i problemów: 

wysoka      

dobra      

zadowalająca      

niska      

bardzo niska      

w
ie

d
za

 o
 ś

w
ie

ci
e
 znajomość pojęć  

i procesów 

przyrodniczych, 

środowiskowych

, społecznych: 

wysoka      

dobra      

zadowalająca      

niska      

bardzo niska      

obserwacje, 

doświadczenia, 

analiza zjawisk: 

Prowadzi samodzielnie      

Prowadzi pod kierunkiem      

Nie prowadzi      

d
zi

ał
al

n
o
ść

 

ar
ty

st
y
cz

n
a 

plastyczno- 

techniczna: 

Chętnie wykonuje zadania      

niechętnie wykonuje 

zadania 

     

Odmawia wykonania zadań      

muzyczna, Chętnie wykonuje zadania      

niechętnie wykonuje 

zadania 

     

Odmawia wykonania zadań      

ro
zw

ó
j 

ru
ch

o
w

y
 

Aktywność 

ruchowa 

Chętnie uczestniczy w 

zajęciach 

     

niechętnie uczestniczy w 

zajęciach 

     

Odmawia wykonania zadań      

Przestrzega ustalonych 

zasad 

     

Nie przestrzega ustalonych 

zasad 

     

k
o

rz
y

st
an

ie
 z

 k
o

m
p
u

te
ra

 

Poprawność 

wykonania 

zadania 

wysoka      

dobra      

zadowalająca      

niska      

bardzo niska      

 Przestrzega ustalonych 

zasad 

     

Nie przestrzega ustalonych 

zasad 
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Język angielski dla klas I-III 
 

 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 

1. Rozumienie ze słuchu 

2. Mówienie 

3. Czytanie ze zrozumieniem 

4. Pisanie 

 

Obszary podlegające ocenie 

 W klasach I-III ocenianie bieżące ucznia w zakresie języka angielskiego prowadzone jest 

przez nauczyciela na podstawie: 

1. obserwacji pracy ucznia; 

2. prac pisemnych: sprawdzianów godzinnych – testów; sprawdzianów krótkich – kartkówek 

3. odpowiedzi ustnych; 

4. prac domowych; 

5. pracy na lekcji; 

6. przygotowania do lekcji; 

7. pracy metodą projektu. 

 

 

Odpowiedzi ustne 

 

W ramach odpowiedzi ustnych, ocenie podlegają: 

1. recytacje rymowanek, piosenek i wierszyków, 

2. aktywne uczestnictwo w mini-dialogach oraz historyjkach obrazkowych, 

3. reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia nauczyciela, 

4. umiejętność posługiwania się słownictwem, 

5. umiejętność tworzenia krótkich wypowiedzi według wzoru. 

 

 W ocenianiu recytacji rymowanek, piosenek, wierszyków oraz uczestnictwa 

w mini-dialogach i historyjkach obrazkowych pod uwagę brane są: płynność i poprawność 

wypowiedzi, wymowa, chęć i zaangażowanie. 

 Reagowanie werbalne i niewerbalne, umiejętność posługiwania się słownictwem oraz 

budowania krótkich wypowiedzi według wzoru oceniane są według zasady pięciu pytań: 

1) 5 poprawnych odpowiedzi – poziom wysoki 

2) 4 poprawne odpowiedzi – poziom dobry 

3) 3 poprawne odpowiedzi – poziom zadowalający 

4) 2 poprawne odpowiedzi udzielone z pomocą nauczyciela – poziom niski 

5) brak odpowiedzi na żadne z pytań – poziom bardzo niski 

 

Praca domowa 

 

Wybrane prace domowe są oceniane podobnie jak prace pisemne według tej samej skali 

procentowej. Większość prac domowych podlega ocenianiu kształtującemu (OK) – 

nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną w formie komentarza ustnego bądź 

pisemnego. 

W ocenianiu prac domowych stosuje się również samoocenę lub ocenę koleżeńską. 
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Praca na lekcji 

 

Na lekcji ocenie podlega: 

1. praca indywidualna ucznia, 

2. aktywność na lekcji, 

3. praca ucznia w parze/grupie. 

 

 

 

Praca metodą projektu 

 

Podczas oceny realizacji projektu uwzględniane będą: 

1. poprawność i terminowość wykonania przydzielonych zadań, 

2. pomysłowość i własna inicjatywa, 

3. wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji, w tym technologii informacyjno-

komunikacyjnej (np. słowniki internetowe), 

4. współdziałanie w zespole, pomoc innym członkom grupy, 

5. samodzielność i zaradność podczas realizacji projektu, 

6. zaangażowanie wszystkich członków zespołu podczas prezentacji. 

 

Ocenianie Kształtujące 

 

Nauczyciel stosuje elementy oceniania kształtującego (OK): informację zwrotną bez oceny 

sumującej, ocenę koleżeńską i samoocenę w miarę wynikających potrzeb. Informacja zwrotna 

(IZ) jest ustnym lub pisemnym komentarzem pracy ucznia. Celem informacji zwrotnej jest 

uświadomienie uczniom ich mocnych i słabych stron, pomoc w zaplanowaniu dalszej nauki, 

lepszym zrozumieniu wybranych zagadnień i przygotowaniu do kolejnych prac kontrolnych. 

 

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych  

 

W ocenianiu ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel dostosowuje 

wymagania edukacyjne na podstawie: 

1. orzeczenia o niepełnosprawności; 

2. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

3. rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole 

 

W celu dostosowania wymagań dla ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych należy: 

1. dostosować ilość materiału oraz stopień trudności do możliwości ucznia; 

2. dostosować czas pisania pracy oraz ilość zadań; 

3. pozwolić uczniowi na ustne zaliczanie pracy w miarę zaistniałych potrzeb; 

4. czytać polecenie uczniowi lub naprowadzić go na właściwe zrozumienie polecenia w 

miarę zaistniałych potrzeb; 

5. nie brać pod uwagę błędów ortograficznych bądź zniekształconego pisma; 

6. zwracać uwagę na poczynione postępy, zaangażowanie, a nie na efekt końcowy pracy. 
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KARTA MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW KLASY I 

 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Imię i nazwisko: ….......................................................................................................... 

Klasa: ….......................................................................................................................... 

 

Umiejętności 
Poziom 

opanowania 
IX X XI XII I 

Słuchanie 

Rozumie 

polecenia 

nauczyciela  

oraz na nie 

reaguje 

(werbalnie 

i niewerbalnie) 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Rozumie sens 

historyjek 

i bajek 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Znajduje 

w wypowiedzi 

określone 

informacje 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Mówienie 

i słownictwo 

Powtarza za 

nauczycielem, 

nagraniem 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Rozpoznaje 

znaczenie słów, 

gdy je słyszy 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Zapamiętuje 

słownictwo 

poznane na 

zajęciach 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Poprawnie 

wymawia 

wysoki      

dobry      
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zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Posługuje się 

słownictwem 

poznanym na 

zajęciach 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Recytuje 

wierszyki, 

rymowanki, 

śpiewa piosenki 

z repertuaru 

dziecięcego 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Tworzy bardzo 

proste i krótkie 

wypowiedzi 

według wzoru 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Czytanie Czyta wyrazami 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Pisanie 

Przepisuje 

poprawnie 

wyrazy 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      
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KARTA MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW KLASY II 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Imię i nazwisko: ….......................................................................................................... 

Klasa: ….......................................................................................................................... 

 

Umiejętności 
Poziom 

opanowania 
IX X XI XII I 

Słuchanie 

Rozumie 

polecenia 

nauczyciela  

oraz na nie 

reaguje 

(werbalnie 

i niewerbalnie) 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Rozumie sens 

historyjek 

i bajek 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Znajduje 

w wypowiedzi 

określone 

informacje 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Mówienie 

i 

słownictwo 

Powtarza za 

nauczycielem, 

nagraniem 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Rozpoznaje 

znaczenie słów, 

gdy je słyszy 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Zapamiętuje 

słownictwo 

poznane na 

zajęciach 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Poprawnie 

wymawia 

wysoki      

dobry      
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zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Posługuje się 

słownictwem 

poznanym na 

zajęciach 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Recytuje 

wierszyki, 

rymowanki, 

śpiewa piosenki 

z repertuaru 

dziecięcego 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Tworzy bardzo 

proste i krótkie 

wypowiedzi 

według wzoru 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Czytanie 

Czyta 

wyrazami 

i zdaniami 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Znajduje  

w wypowiedzi 

określone 

informacje 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Pisanie 

Przepisuje 

poprawnie 

wyrazy i zdania 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Tworzy bardzo 

proste i krótkie 

wypowiedzi 

według wzoru 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      
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KARTA MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW KLASY III 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Imię i nazwisko: ….......................................................................................................... 

Klasa: ….......................................................................................................................... 

 

Umiejętności 
Poziom 

opanowania 
IX X XI XII I 

Słuchanie 

Rozumie 

polecenia 

nauczyciela  

oraz na nie 

reaguje 

(werbalnie 

i niewerbalnie) 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Rozumie sens 

historyjek 

i bajek 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Znajduje 

w wypowiedzi 

określone 

informacje 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Mówienie 

i słownictwo 

Powtarza za 

nauczycielem, 

nagraniem 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Rozpoznaje 

znaczenie słów, 

gdy je słyszy 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Zapamiętuje 

słownictwo 

poznane na 

zajęciach 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Poprawnie 

wymawia 

wysoki      

dobry      
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zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Posługuje się 

słownictwem 

poznanym na 

zajęciach 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Recytuje 

wierszyki, 

rymowanki, 

śpiewa piosenki 

z repertuaru 

dziecięcego 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Tworzy bardzo 

proste i krótkie 

wypowiedzi 

według wzoru/ 

w ramach 

wyuczonych 

zwrotów 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Czytanie 

Czyta wyrazami 

i zdaniami 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Znajduje  

w wypowiedzi 

określone 

informacje 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Pisanie 

Przepisuje 

poprawnie 

wyrazy i zdania 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      

Pisze poznane 

wyrazy z 

pamięci 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      
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Tworzy bardzo 

proste i krótkie 

wypowiedzi 

według wzoru 

i samodzielnie 

wysoki      

dobry      

zadowalający      

niski      

bardzo niski      
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WZÓR OCENY OPISOWEJ DLA KLASY I 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Imię i nazwisko: ….......................................................................................................... 

Klasa: ….......................................................................................................................... 

Zakres osiągnięć po I półroczu 

 

Słuchanie:  
Rozumie polecenia nauczyciela  oraz na nie reaguje (werbalnie i niewerbalnie): 

wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Rozumie sens historyjek i bajek:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Znajduje w wypowiedzi określone informacje:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo 

niski 

 

Mówienie i słownictwo: 

Powtarza za nauczycielem, nagraniem:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Rozpoznaje znaczenie słów, gdy je słyszy:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Zapamiętuje słownictwo poznane na zajęciach:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo 

niski 

Poprawnie wymawia:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Posługuje się słownictwem poznanym na zajęciach: wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo 

niski 

Recytuje wierszyki, rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego:  

wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru: 

wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

 

Czytanie: 

Czyta wyrazami 

 

WZÓR OCENY OPISOWEJ DLA KLASY II 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Imię i nazwisko: ….......................................................................................................... 

Klasa: ….......................................................................................................................... 

Zakres osiągnięć po I półroczu 

Słuchanie:  
Rozumie polecenia nauczyciela  oraz na nie reaguje (werbalnie i niewerbalnie): 

wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Rozumie sens historyjek i bajek:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Znajduje w wypowiedzi określone informacje:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo 

niski 

 

Mówienie i słownictwo: 

Powtarza za nauczycielem, nagraniem:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Rozpoznaje znaczenie słów, gdy je słyszy:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Zapamiętuje słownictwo poznane na zajęciach:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo 

niski 

Poprawnie wymawia:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Posługuje się słownictwem poznanym na zajęciach: wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo 

niski 

Recytuje wierszyki, rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego:  
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wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru: 

wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

 

Czytanie: 

Czyta wyrazami i zdaniami: wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Znajduje w wypowiedzi określone informacje: wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

 

Pisanie: 

Przepisuje poprawnie wyrazy i zdania: wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru: 

wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

 

WZÓR OCENY OPISOWEJ DLA KLASY III 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Imię i nazwisko: ….......................................................................................................... 

Klasa: ….......................................................................................................................... 

Zakres osiągnięć po I półroczu 

Słuchanie:  
Rozumie polecenia nauczyciela  oraz na nie reaguje (werbalnie i niewerbalnie): 

wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Rozumie sens historyjek i bajek:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Znajduje w wypowiedzi określone informacje:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo 

niski 

 

Mówienie i słownictwo: 

Powtarza za nauczycielem, nagraniem:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Rozpoznaje znaczenie słów, gdy je słyszy:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Zapamiętuje słownictwo poznane na zajęciach:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo 

niski 

Poprawnie wymawia:  wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Posługuje się słownictwem poznanym na zajęciach: wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo 

niski 

Recytuje wierszyki, rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego:  

wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru/w ramach wyuczonych zwrotów: 

wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

 

Czytanie: 

Czyta wyrazami i zdaniami: wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Znajduje w wypowiedzi określone informacje: wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

 

Pisanie: 

Przepisuje poprawnie wyrazy i zdania: wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Pisze poznane wyrazy z pamięci: wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 

Tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru i samodzielnie: 

wysoki/dobry/zadowalający/niski/bardzo niski 
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Religia dla klas I-III 
 

 

Prowadzenie  i  ocena  zeszytów  do religii 
1. Zeszyt ucznia jest sprawdzany co najmniej raz w ciągu miesiąca. 

2. Karty pracy sprawdzane są pod kątem kompletności notatek oraz estetyki. 

3. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie i kartach pracy za czas 

swojej nieobecności w szkole w terminie ustalonym z nauczycielem. 

4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego 

obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte. 

5. Ocena za prowadzenie zeszytu i kart pracy wystawiana jest raz w miesiącu.  

6. Ocena za prowadzenie zeszytu i kart pracy jest wyrażona stopniem i opatrzona 

komentarzem nauczyciela, który wskazuje, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej pracować. 

 

Stopień 6 – PIĘKNIE 

Stopień 5 – JEST BARDZO DOBRZE 

Stopień 4 – JEST DOBRZE 

Stopień 3 – POPRAWNIE 

Stopień 2 – POSTARAJ SIĘ 

Stopień 1 – NIE POSTARAŁES SIĘ, POPRAW TO 

 

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów klas I-III 

1. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie. 

1) wiedza, umiejętności i postawy ucznia   

2) rozumienie podstawowych pojęć religijnych: krzyż, Kościół, symbolika 

religijna 

2. Uczeń jest oceniany za: 

1) Wypowiedzi ustne 

2) Aktywność  

3) Prace domowe 

4) Prace pisemne 

5) Zeszyt ucznia, karty pracy 

6) Wypełnianie powierzonych funkcji (udział  w nabożeństwach kościelnych) 

3. Najważniejsze umiejętności ucznia: 

1) Okazuje wdzięczność Bogu za Jego dary 

2) Wie, że poznanie Boga staje się możliwe dzięki Jezusowi, Jego życiu i 

działaniu Jego Zbawczej męce. 

 

 

 

 

Warunkiem uzyskania konkretnej oceny jest spełnienie przez ucznia wymagań 

przewidzianych dla danej oceny: 
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1. Ocena celująca   

1) Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę 

wykraczającą poza program katechezy.  

2) Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.  

3) Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację 

religijną. 

4) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych , a także proponuje rozwiązania nietypowe i 

wykraczające poza program nauczania dla danej klasy. 

5) Ocenę celującą wystawia się gdy uczeń spełnia 80% kryteriów na ocenę 

celującą.  

2. Ocena bardzo dobra 

1) Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

katechezy. 

2) Zdobyte wiadomości potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość.  

3) Uczeń posiada uzupełniony zeszyt i karty pracy. 

4) Zna podstawowe pojęcia religijne 

5) Bierze czynny udział w katechezie.  

6) Okazuje szacunek dla  przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.  

3. Ocena dobra 

1) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie 

większości relacji między elementami wiedzy religijnej.  

2) Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.  

3) Uczeń posiada uzupełniony zeszyt i karty pracy. 

4) Przejawia aktywność na zajęciach.  

5) Okazuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.  

4. Ocena dostateczna 

1) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej 

wiedzy.  

2) Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego 

programem,  

w jego wiadomościach są luki.   

3) Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia.  

4) Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary. 

5. Ocena dopuszczająca 

1) Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego 

programem, w jego wiadomościach są luki, umożliwiają mu one jednak dalszą 

naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem. 

2) Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy 

nauczyciela.  

3) Niechętnie bierze udział w katechezie.  

4) Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary.  

6. Ocena niedostateczna  

1) Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

2) Odmawia wszelkiej współpracy. 

3) Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

Wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
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1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej 

opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1, 2 i 3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania 

dokonanego w szkole zgodnie z odrębnym przepisami; 
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Etyka dla klas I-III 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne z podstawy programowej 

1. świadomość godności każdego człowieka, 

2. odpowiedzialność za swoje wybory, 

3. współtworzenie różnych wspólnot osób np. rodzinę, klasę, 

4. określenie, co jest dobre, a co złe w otaczającym go świecie, 

5. świadomość tego, czym jest szczęście, 

6. odkrywanie, że wspólnota osób której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i 

oczekuje ich respektowania. 

 

Obszary podlegające ocenie 

1. aktywne uczestniczenie w lekcji, 

2. wypowiedzi ustne, 

3. przygotowanie materiałów do lekcji, 

4. przygotowanie argumentów do dyskusji, 

 

Praca na lekcji 

Na lekcji ocenie podlega: 

1. praca ucznia w grupie, 

2. praca indywidualna ucznia, 

3. aktywność na lekcji, 

 

 

Kryteria oceniania: 

Warunkiem uzyskania konkretnej oceny jest spełnienie przez ucznia wymagań 

przewidzianych dla danej oceny. 

Ocena celująca: 

1) aktywny udział we wszystkich lekcjach, 

2) posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, 

3) podejmowanie zadań dodatkowych, 

4) samodzielne inicjowanie pewnych działań, jak na przykład zaproponowanie  

i opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem, lecz zdecydowanie 

w stopniu wykraczającym poza standard i program obowiązkowy. 

Ocena bardzo dobra: 

1) systematyczne przygotowanie do lekcji, 

2) czynny udział w zajęciach/dyskusjach, 

3) posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki/filozofii. 

Ocena dobra: 

1) systematyczne przygotowanie do lekcji, 

2) częsty udział w dyskusjach,  

3) rozumienie elementarnych pojęć z zakresu etyki/filozofii. 

Ocena dostateczna: 

1) rozumienie omawianych zagadnień, 

2) sporadyczny udział w dyskusjach, 

3) podstawowe przygotowanie do lekcji. 

Ocena dopuszczająca: 

1) bierny udział w lekcjach,  

2) brak zainteresowania przedmiotem, 

3) minimalna wiedza w zakresie przedmiotu. 
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Ocena niedostateczna: 

1) niespełnienie powyższych warunków, 

2) lekceważący stosunek do przedmiotu. 

3) odmowa wszelkiej współpracy. 

 

Ocena z etyki, w większym stopniu niż w przypadku innych przedmiotów, uwzględnia 

wysiłek, wkład pracy i zaangażowanie ucznia. Nie ocenia się poglądów dziecka, te jawnie 

fałszywe poddaje się dyskusji, oczekując ich zmiany pod wpływem argumentacji 

 i pouczających przykładów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


