
Wymagania edukacyjne 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim 

 

EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA 

  



Wymagania edukacyjne 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim 

 

1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności 

ucznia wynikające z programów nauczania opartych o „Podstawy Programowe”. 

 2. Ocena opisowa to informacja, które standardy wymagań uczeń opanował, a nad którymi musi jeszcze 

popracować.  

3. Podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja ucznia w różnorodnych sytuacjach dydaktycznych, 

ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.  

 

ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA:  

 

A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej 

informacji o jego szkolnych osiągnięciach.  

Celem oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest: 

 - poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju  

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym 

zakresie  

- doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu 

zdobywania wiadomości i umiejętności  

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  

 2. Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych z procesem 

kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości.  

Do tych funkcji zaliczamy:  

- funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia; 

 - funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;  

- funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.  

 

B. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia. 

 

1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.  

2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:  

- edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne i pisemne/, gramatykę 

i ortografię. 

 - edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań 

arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań  tekstowych, 

wiadomości z geometrii i umiejętności praktycznych z tego zakresu  

- edukacji społeczno - przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku 

społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji 

 - edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność 

plastyczno - techniczna, 

 - edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki 

 - wychowania fizycznego: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy ruchowe  

- edukacji językowej /j. angielski/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, 

czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się 

 - edukacji informatycznej/zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, 

posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji  

3. Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w zał.1,2,3, dla poszczególnych poziomów klas I-III.  

4. W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które stanowi punkt 

odniesienia do postępów jego rozwoju. Diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o „Kartę wstępnej 

Obserwacji ucznia klasy 1” – załącznik nr 4.  

 5. Ocena opisowa z zachowania określająca osiągnięcia wychowawcze ucznia jest formułowana zgodnie z § 13 

Ust.1 Rozp. MENiS z dnia 7.09.2004r. 

 6. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę wymagania zawarte w rozporządzeniu MENiS 

dotyczące oceniania:  

 Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej  

 Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  

 Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  

 Dbałość o honor i tradycje szkoły  
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 Dbałość o piękno mowy ojczystej 

 Okazywanie szacunku innym osobom 
 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III  

 

1. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. 

2. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając : 

 - opinię innych nauczycieli ucznia, 

 - opinię nie dydaktycznych pracowników szkoły,  

 - opinię kolegów i koleżanek,  

 - samoocenę ucznia. 

 3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć szkolnych 

w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań pozaszkolnych  

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :  

 - oceny z zajęć edukacyjnych, 

 - promocje do klasy programowo wyższej.  

5. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

 a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

 c) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 d ) godne i kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią;  

 e) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 f) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 g) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska 

 6. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:  

 6p.( kropka żółta) - uczeń reprezentuje postawę wzorową  

 5p. ( kropka pomarańczowa) – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą  

 4p. (kropka  zielona) – uczeń reprezentuje postawę dobrą  

 3 p. ( kropka czarna) – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą  

7. Kryteria oceny bieżącej zachowania:  

6p.( kropka żółta) – Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie 

opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki 

wynikające z nieobecności. Zawsze  zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy 

nie używa 'brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. 

Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni 

powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. 

Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  

5p. ( kropka pomarańczowa)  – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie 

nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych 

i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. 

Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć  szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni 

powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie 

uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  

4p. (kropka  zielona)  – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj 

usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie 

przestrzegać  zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, 

zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie 

sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni 

powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. 

Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 

3 p. ( kropka czarna) – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często 

nieusprawiedliwione. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa 

wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział 

w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, 

wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje 

mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i 

porządku w miejscu pracy.  W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia.  

 

Informacje o zachowaniu ucznia na co dzień przedstawia się na bieżąco na „tablicy zachowania uczniów” w sali 

lekcyjnej, stosując kolorowe kropki. 
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Ewentualne uwagi odnotowuje się w dzienniczku ucznia oraz w dzienniku elektronicznym w formie opisowej. 

Ocen śródokresowych i okresowych z zachowania dokonuje się: w „Karcie obserwacji ucznia klas I – III” 

(załącznik nr 5) oraz w ocenie opisowej semestralnej ( załącznik nr 6a,6b,6c.) 

 

C. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia.  

 

1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi oceniania.  

2. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi 

kontrolno-diagnostycznych takich jak:  

 - sprawdziany 

 - testy kompetencji  

 - karty pracy 

 - zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń 

 - karta obserwacji ucznia klas I –III ( załącznik nr 5) 

 - karta oceny semestralnej ucznia (załączniki nr 6a,6b,6c) 

 3. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:  

- prace domowe 

- wytwory pracy ucznia  

- prace średnio i długoterminowe  

- udział w konkursach  

 

D. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów  

 

1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:  

- w dzienniku lekcyjnym  

- na wytworach pracy ucznia  

 - w zeszycie ucznia i ćwiczeniach  

2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się:  

  Pochwały ustne 

  Symbole cyfrowe  

 6 punktów 

 5 punktów  

 4 punkty  

 3 punkty  

 2 punkty  

 1 punk  

Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:  

  6 punktów -6p. 

  5 punktów -5 p. 

  4 punkty - 4 p. 

  3 punkty – 3 p. 

  2 punkty – 2p. 

  1 punkt – 1p. 

 Wprowadza się wpis”0p.”, Symbol ten nie jest oceną, jedynie informacją dotyczącą przypadku, gdy uczeń nie 

przystąpił do pisemnej formy sprawdzianu. „0” –zapisuje się ołówkiem. Gdy uczeń uzupełni zaległości w ciągu 2 

tygodni, nauczyciel stawia punkty od 1 do 6  zamiast „0p.”  

 

Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: 

100 %     6 punktów 

99-90 % 5 punktów  

89-75 % 4 punkty  

74-50 % 3 punkty  

49-30 % 2 punkty  

29 -0 %  1 punkt 

 

Dyktanda- ocenia się ilość błędów ortograficznych, literowych i interpunkcyjny  

 6p – bezbłędnie;  

 5p – 1, 2 błędy ortograficzne;  

 4p – 3, 4 błędy ortograficzne;  
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 3p – 5, 6 błędów ortograficznych;  

 2p – 7, 8 błędów ortograficznych;  

 1p – 9 i więcej błędów ortograficznych;  

  0p – nic nie napisane  
 

UWAGA: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane do 

aktualnych możliwości ucznia.  

 

 

 

E. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli, o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.  

 

1. Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują wymagania programowe, zgodnie z którymi nauczyciel ocenia 

osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informacje o postępach swoich dzieci zgodnie z zapisem zawartym 

w pkt. C i D niniejszego dokumentu.  

2. Na zakończenie każdego semestru, rodzice otrzymują informację o postępach ucznia w formie karty osiągnięć 

ucznia lub oceny opisowej.  

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.  

- Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie 

 

Załącznik 1 

 Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

 Klasa I  

 

Edukacja polonistyczna  
6 punktów 

Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze 

zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, 

ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z 

księgozbioru bibliotecznego.  

Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie 

przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat. 

Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, 

ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia 

błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą 

różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne.  

5 punktów 

Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo 

na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się 

książkami i chętnie je czyta.  

Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje 

prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. 

Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób 

słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, 

angażuje się w tworzoną formę teatralną. 

4 punkty 

 Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania, interesuje się książkami i ich 

czytaniem.  

Pisanie: pisze z nielicznymi błędami z pamięci, stara się zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie 

przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki)  

Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować 

poprawność językową, stara się angażować w tworzoną formę teatralną. 

 3 punkty 

 Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, na miarę swoich 

możliwości czyta wskazane lektury. 
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Pisanie: pisze z pamięci popełniając błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się 

zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy. 

Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się 

zachować poprawność językową, poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną. 

 2 punkty  

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania, 

interesuje się książkami. 

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza 

lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i 

połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.   

Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy język 

1 punkt 

Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i 

słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania. 

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi pisać z 

pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. 

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, posiada 

bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe. 

 

Edukacja matematyczna  
 

6 punktów 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie 

w zakresie 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. Zadania tekstowe: 

samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i 

działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń 

pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza  

5 punktów 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie 

w zakresie 10, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.  

Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie 

zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji.  

Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, obliczeń 

pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa 

dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię  

4 punkty 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 

popełniając drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez 

przenoszenia na drugą stronę)  

Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, 

poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji Umiejętności praktyczne: 

wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie 

długu i konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, 

dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór.  

3 punkty 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje działania popełniając liczne błędy, z 

pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka.  

Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując 

zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji 

 Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu 

i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela 

dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. 

2 punkty  



Wymagania edukacyjne 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim 

 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i odejmowanie (często popełniając 

błędy), liczy na konkretach, myli poszczególne działania, ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań 

jednodziałaniowych w postaci okienka 

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste 

zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne. 

Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń 

pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją 

rozpoczętego wzoru.  

1 punkt 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne błędy, nie kojarzy znaku 

matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego z 

niewiadomą w postaci okienka. 

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania. Umiejętności praktyczne: nie 

wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega 

symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.  

 

 

Edukacja społeczno-przyrodnicza  

 
 

6 punktów 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zna symbole narodowe i 

symbole Unii Europejskiej, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, okazuje szacunek innym 

ludziom, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z innymi, zachowuje się dojrzale, 

zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im. 

Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

 5 punktów 

 Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, 

potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla 

środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna 

swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej, wie na czym polega 

praca w poznanych zawodach, zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje 

z innymi, zachowuje się dojrzale. Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w 

ruchu drogowym. 

4 punkty 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony 

środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować 

zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska, zna 

swój adres zamieszkania, wie na czym polega praca w poznanych zawodach, dobrze współpracuje z innymi, 

używa form grzecznościowych, zna symbole narodowe i rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Na ogół 

stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.  

3 punkty 

Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna niektóre formy 

ochrony środowiska przyrodniczego, orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole 

narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku, zazwyczaj 

okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości 

dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

2 punkty  

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w otaczający środowisku społeczno 

- przyrodniczym, częściowo zna swój adres zamieszkania, myli pory roku, myli symbole narodowe, rzadko 

okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza się 

w ruchu drogowym.  

1 punkt 
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Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, nie zna swojego adresu 

zamieszkania, nie zna pór roku, najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli narodowych, 

nie potrafi współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.  

 

 

Edukacja plastyczno- techniczna  

 
6 punktów 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim 

rozwiązywaniem zagadnień, prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. 

Korzysta z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się 

na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych 

przedmiotów dostępnych w otoczeniu.  

5 punktów 

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach 

plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i 

techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, 

architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi 

je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.  

4 punkty 

 Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach 

plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi i 

technicznymi. Potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada 

się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje i 

buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. 

3 punkty 

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w 

przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi 

zorganizować swój warsztat pracy. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je, 

rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki.  

2 punkty  

Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje schematycznie, używa małej ilości 

kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki.   

1 punkt 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie 

potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna lub techniczna 

stwarza dla ucznia problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, 

grafiki.  

 

Edukacja muzyczna  

 
 

6 punktów 

 Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie uczestniczy w przedstawieniach 

muzycznych klasy, szkoły, gra na instrumentach, potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha 

muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w koncertach, potrafi zatańczyć do rytmu. 

5 punktów 

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie z umową, 

poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój  muzyki poprzez 

ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, uczestniczy w 

koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego 

i szkolnego  

4 punkty 
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Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie 

odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój  muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża 

swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu 

państwowego i szkolnego  

3 punkty 

Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany 

dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki 

poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, nie zawsze 

kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego  

2 punkty  

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet z pomocą 

nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju 

muzyki poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie na 

koncertach i podczas słuchania hymnu  

1 punkt 

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastrój muzyki 

poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie 

potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu  

 

 

Wychowanie fizyczne  

 

 
6 punktów 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. Bierze udział w zawodach szkolnych i 

pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia poza programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i 

zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów 

sportowych innych, dba o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne.  

5 punktów 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. Bierze udział w zawodach wewnątrzszkolnych, 

wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy 

się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest 

przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne 

4 punkty 

Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w zabawach i grach 

sportowych, dobrze współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych .Przestrzega zasad higieny osobistej i 

orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych.  

3 punkty 

Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia 

i jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych i pomaga im. Stara się dbać o higienę osobistą  

                                                                                  2 punkty  

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier 

itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. 

Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej. 

1 punkt 

Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować aktywności fizycznej, niechętnie 

współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu współćwiczących. Nie dostrzega potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych. Nie przestrzega zasad higieny osobistej.  

UWAGA: Ocenianie podanych umiejętności dotyczy dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności 

dzieci z dysfunkcjami ocenia się stosownie do ich możliwości. 
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Zajęcia komputerowe  
 

 

6 punktów 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i 

programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera  

5 punktów 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie 

jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera. 

4 punkty 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, ze wskazówkami 

nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia.  

3 punkty 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie 

jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia 

2 punkty  

Słabo opanował wiedzę i umiejętności . w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy. Posługuje się 

komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z pomocą nauczyciela z myszki i klawiatury. Ma problemy z 

wykonywaniem ćwiczenia zgodnie z treścią. Często jest nieprzygotowany do zajęć.  

1 punkt 

Nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i oprogramowania. Nie wykonuje 

ćwiczeń. Jest nieprzygotowany do zajęć. Nie wie, jak korzystać z komputera, aby nie narażać zdrowia.  

 

 

Załącznik 2  

 

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej  

Klasa II  

 

Edukacja polonistyczna 

 
6 punktów 

Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i 

odpowiada na wszystkie pytania. 

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna 

zasady ortograficzne.  

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się 

bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi samodzielnie dokonać selekcji treści, potrafi 

rozpoznać rzeczownik, czasownik, przymiotnik.  

5 punktów 

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze 

zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, 

dostrzega związki między nimi.  

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna i stosuje zasady 

ortograficzne, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i 

zdania.  

Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i 

własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słów. Rozpoznaje podstawowe części mowy.  

4 punkty 
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Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste 

pytania.  

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy w pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje 

zasady ortograficzne.  

Mówienie. Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, wypowiada się 

zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym i logicznym, z pomocą dokonuje 

selekcji treści.  

3 punkty 

Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania 

czasami z pomocą nauczyciela.  

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je 

zastosować podczas samodzielnego pisania. 

Mówienie. Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań pojedynczych rozwiniętych, wypowiada się zdaniami 

pojedynczymi rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym.  

2 punkty  

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo 

odpowiedzieć na pytania. 

Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze, popełnia błędy przy pisaniu ze słuchu, 

rzadko stosuje zasady ortograficzne. 

 Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania pojedynczego 

rozwiniętego, wypowiada się zdaniami prostymi, wykazuje ubogi zasób słownictwa.  

1 punkt 

Czytanie. Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie czyta, 

nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu. 

Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad 

ortograficznych.  

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada jednym  wyrazem lub w ogóle, nie potrafi 

samodzielnie ułożyć poprawnego językowo zdania.  

 

 

 

Edukacja matematyczna  

 
6 punktów 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje 

w zakresie 100, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje kolejność wykonywania 

działań. 

 Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu 

układa treść do zadania.  

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki 

za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze 

prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i 

samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).  

5 punktów 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje 

w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100  (biegle w zakresie 50), stosuje przemienność i 

łączność dodawania i mnożenia.  

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść 

zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego.  

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, 

czasu, pieniędzy.  

4 punkty 
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Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie dodaje i odejmuje i 

odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie mnożenie i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje działania w 

zakresie 30 z pojedynczymi błędami.  

Zadania tekstowe. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej schematu graficznego i działania 

arytmetycznego. Rozwiązuje proste zadania z treścią.  

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących 

jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy.  

3 punkty 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Czasami popełnia błędy przy dodawaniu 

i odejmowaniu w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy.  

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą układa treść do sytuacji życiowej, 

rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się 

w obliczeniach pieniężnych. 

 

2 punkty  

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Dodaje i odejmuje w zakresie 100 

popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy lub działając na 

konkretach.  

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, 

rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. 

 Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń 

pieniężnych.  

1 punkt 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Popełnia bardzo liczne błędy przy 

dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30. 

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje prostych zadań jednodziałaniowych nawet z pomocą nauczyciela  i nie potrafi 

ułożyć treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.  

Umiejętności praktyczne. Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań z zastosowaniem miar długości, 

masy, czasu i obliczeń pieniężnych.  

 

Edukacja społeczno – przyrodnicza  

 
6 punktów 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zawsze szanuje otaczające 

środowisko przyrodnicze, zawsze wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo 

swoje i innych osób.  

5 punktów 

Wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych pór roku, zna nazwy i ilość dni w 

poszczególnych miesiącach, zna ptaki i ssaki domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki 

świata, zna nazwy okolicznych dzielnic i miast, wie, jakie wartości odżywcze mają mleko i jego przetwory, 

owoce i warzywa, umie opowiedzieć, na czym polega praca ludzi w różnych zawodach, odróżnia drzewa i 

krzewy, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, przestrzega 

zasad i higieny.  

4 punkty 

Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i 

warzyw, wymienia nazwy poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy najbliższych miejscowości, zna 

zasady zachowania się na drodze, wie, że mleko, warzywa i owoce mają wartości odżywcze, zwykle okazuje 

szacunek dla innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny. 

 3 punkty 

 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno –przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości 

dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny.  

2 punkty  
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Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych, usługowych, urzędów, nie wie jakie sprawy 

można załatwić na poczcie, nie potrafi wymienić części nadziemnych i podziemnych roślin, nie potrafi wymienić 

części składowych kwiatu, ma problem z wymienianiem elementów pogody, nie potrafi określić krajobrazu 

swojej okolicy, nie zna wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu 

drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny, z pomocą wysyła list. 

1 punkt 

Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe, nie stosuje 

zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 

Edukacja plastyczno –techniczna  
 

6 punktów 

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie 

rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o 

szczegóły, posiada umiejętności plastyczne. 

5 punktów 

Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne 

prace, wykonuje prace w sposób twórczy. 

4 punkty 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj staranne, estetyczne i 

doprowadzone do końca. 

3 punkty 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze 

doprowadza prace do końca. 

2 punkty  

Prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności z rozplanowaniem pracy.  

1 punkt 

Prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone, bardzo szybko się zniechęca, nie kończy pracy.  

 

Edukacja muzyczna  
6 punktów 

Pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa, melodii, posiada zdolności muzyczne.  

5 punktów 

Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości nutowe.  

4 punkty 

Umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, zna niektóre wartości 

nutowe. 

3 punkty 

Umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości 

nutowe.  

2 punkty  

 Ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, nie zna wartości nut.  

1 punkt 

Nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub w ogóle nie śpiewa.  

 

 

Wychowanie fizyczne  

 
 

6 punktów 
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Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach 

zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach 

sportowych na szczeblu miejskim.  

5 punktów 

 Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.  

4 punkty 

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier zabaw, zwykle przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair – play.  

3 punkty 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami 

narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.  

2 punkty  

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od 

udziału w grach zespołowych. 

1 punkt 

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw 

UWAGA: Ocenianie podanych umiejętności dotyczy dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności 

dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ocenia się stosownie do ich możliwości. 

 

 

Zajęcia komputerowe  

 

 
6 punktów 

Potrafi samodzielnie w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy 

wynikające podczas pracy z przewidzianym programem komputerowym. Jest zaangażowany w pracę i 

przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 5 punktów 

Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności (poznanie możliwości programu na którym 

pracuje). Operuje poznaną terminologią informatyczną. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, 

efektywnie wykorzystuje czas pracy. 

4 punkty 

Wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i nie widać inwencji twórczej 

dziecka. Uczeń rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu nią się posługuje. Nie zawsze 

efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i systematyczności w działaniu.  

3 punkty 

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Zna klawiaturę, spełnia wymagania podstawowe 

określone w programie. Jest mało samodzielny, czasami wymaga ukierunkowania. Wykonuje zadania na miarę 

swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu. 

 2 punkty  

Posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w programie. Podczas wykonywania 

zadań wymaga mobilizacji i pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy 

merytorycznej jak i działania praktycznego. Słabo angażuje się w pracę.  

1 punkt 

Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi 

wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się 

dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa 
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Załącznik 3  
Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

Klasa III 

Edukacja polonistyczna 
6 punktów 

Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie 

pytania z nim związane.  

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna i 

zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy swobodne teksty.  

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się 

bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na każdy 

temat. Zna i określa części mowy.  

5 punktów 

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl. III, czyta płynnie z podziałem na role, umie 

czytać cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i odpowiadać na pytania z nim związane.  

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna i stosuje zasady 

ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, 

czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania.  

Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się 

na temat przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa. Zna i określa podstawowe części 

mowy.  

4 punkty 

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste 

pytania. 

 Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, 

potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte  

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem językowym i 

logicznym. Rozpoznaje podstawowe części mowy. 

3 punkty 

Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po 

samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela.  

Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań popełniając nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie 

zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Czasami błędnie konstruuje zdania pojedyncze 

rozwinięte.  

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne błędy językowe lub logiczne, 

czasem powtarza wyrazy lub zdania. Myli podstawowe części mowy.  

2 punkty  

 Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze 

zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie 

zawsze wydarzenia.  

Pisanie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać poznanych zasad 

ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela. Rozpoznaje części mowy z pomocą 

nauczyciela.  

Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i logicznych, wykazuje ubogi 

zasób słownictwa.  

 

1 punkt 

Czytanie. Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, 

zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu, nie czyta ze 

zrozumieniem  

Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza lub przestawia litery i wyrazy, 

nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi ułożyć i zapisać zdania prostego nawet z pomocą nauczyciela  

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie 

udzieli odpowiedzi. Nie rozpoznaje prawidłowo części mowy. 
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Edukacja matematyczna 
 

6 punktów 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje 

w zakresie 1000, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę dwucyfrową, zna i stosuje 

kolejność wykonywania działań.  

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu 

układa treść do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. 

Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów 

poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo i 

samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie 

wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).  

5 punktów 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje 

w zakresie 1000, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania za pomocą 

odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci 

okienka.  

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść 

zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetyczne.  

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, 

czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta. 

4 punkty 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie dodaje i odejmuje i 

odejmuje liczby w zakresie 1000, mnoży i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy. Zadania tekstowe. 

Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących 

jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.  

3 punkty 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Większość działań na dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 1000 wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, 

zdarza się, że liczy na konkretach  

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z pomocą Umiejętności praktyczne. Popełnia 

nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.  

2 punkty  

 Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 

popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na 

konkretach.  

Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie z pomocą nauczyciela.  

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, 

często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem 

pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek.  

1 punkt 

 Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Popełnia bardzo liczne błędy przy 

dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 1000, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie 

posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego.  

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą nauczyciela . 

Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna 

skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat.  

 

 

Edukacja społeczno –przyrodnicza 
 

6 punktów 
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Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać o 

zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, 

analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i 

kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej. 

5 punktów 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada o poznanych zjawiskach przyrodniczych. 

Dostrzega związki przyczynowo skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i 

włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego 

znaczenie, zna większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na 

mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące 

zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad higieny.  

4 punkty 

 Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku społeczno– przyrodniczym. Orientuje się czym zajmują 

się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, zna i 

stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny 

oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj 

przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko.  

3 punkty 

Posiada wybiórcze wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu i zachowania się w 

ruchu drogowym, zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, 

okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega 

zasad higieny. Stara się przestrzegać norm społecznych.  

2 punkty  

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkowa wiedzę o otaczającym 

środowisku, wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, 

włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze 

przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega norm społecznych..  

1 punkt 

Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je 

obserwuje, nie dba o rośliny klasowe i otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.  

 

Edukacja plastyczno – techniczna 
6 punktów 

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązań, elementy są właściwie 

rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o 

szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy. 

 5 punktów 

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły, 

potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z tematem, celowo 

dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy 

użytkowe. Dba o porządek w miejscu pracy.  

4 punkty 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze 

staranne i estetyczne choć doprowadzone do końca. Potrafi projektować i wykonać płaskie formy użytkowe. 

3 punkty 

 Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze 

doprowadza prace do końca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe 

według wzoru  

2 punkty  

 Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, nie dba o dobór barw i 

szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do końca.  

1 punkt 

Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę 
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Edukacja muzyczna  

 
6 punktów 

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną postawę twórczą i szczególne 

umiejętności muzyczne, tańczy przed publicznością tańce.  

5 punktów 

Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym 

metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój 

słuchanej muzyki.  

4 punkty 

Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, 

interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki.   

3 punkty 

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, akompaniować do 

zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne.  

2 punkty  

Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje proste teksty i określa nastrój  

słuchanych utworów.  

1 punkt 

 Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi wyklaskać prostych rytmów, określić 

nastroju słuchane muzyki.  

 

Wychowanie fizyczne  

 
6 punktów 

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, 

bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych  

5 punktów 

 Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.  

4 punkty 

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play 

 3 punkty 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami 

narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.  

2 punkty  

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie 

stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.  

1 punkt 

 Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier 

zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach.  

UWAGA: Ocenianie podanych umiejętności dotyczy dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności 

dzieci z dysfunkcjami ocenia się stosownie do ich możliwości.  

 

Zajęcia komputerowe 
 

6 punktów 

Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany 

i aktywny. Doskonale posługuje się wybranymi narzędziami z Przybornika. Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte  

wiadomości i umiejętności. Samodzielnie i sprawnie wyszukuje potrzebne informacje na stronach www.  
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5 punktów 

Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się myszką. Samodzielnie korzysta z wybranych 

klawiszy na klawiaturze. Zna zastosowanie kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, usuwa, zmniejsza i powiększa, 

zapisuje pliki oraz zmienia położenie przedmiotów. 

4 punkty 

Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad. Korzysta z wybranych klawiszy na 

klawiaturze. Posługuje się narzędziami z Przybornika. Nie ma większych problemów użyciem poznanych 

narzędzi oraz wykorzystuje umiejętności kopiowania, usuwania, pomniejszania, powiększania, obracania 

elementów. Pisze za pomocą klawiatury. 

  3 punkty 

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo zaangażowany w pracę. Zna klawiaturę, bez 

większych problemów posługuje się myszką. Ma czasami problem z użyciem poznanych narzędzi. Często 

potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia przeglądarkę, z pomocą wyszukuje informacje.  

2 punkty  

 Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje pomocy posługując się wybranymi narzędziami. Z 

pomocą nauczyciela otwiera i zamyka program Word ma problemy posługując się klawiszami. Popełnia liczne 

błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania praktycznego. 

1 punkt 

Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi 

wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w prace, nie stara się 

stosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 

 

 Opracowała Kamila Grzęda 

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLASY 1 

 

 I. Wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej zgodne z nową 

podstawą programową.  

 

Edukacja polonistyczna - Uczeń kończący klasę I:  

W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: 

 - obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują;  

- komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, w kulturalny sposób 

zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, 

dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,  

- uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także 

inspirowane literaturą;  

W zakresie umiejętności czytania i pisania: 

- rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, 

piktogramy, znaki informacyjne i napisy,  

- zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,  

- pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność 

graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), 

 - posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, 

 - interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, 

opowiadań, wierszy), 

 - w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela, korzysta z pakietów 

edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych pod kierunkiem 

nauczyciela; 

                          W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:  

- uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera 

literackiego lub wymyślonego,  
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- rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence, 

 - odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.  

 

Edukacja językowa. Język angielski - Uczeń kończący klasę I:  

- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 

 - nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;  

- recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;  

- rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 

przedmiotami. 

 

Edukacja muzyczna - Uczeń kończący klasę I: 

 - powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, wykonuje śpiewanki i 

rymowanki;  

- odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter 

muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki); 

 - realizuje proste schematy rytmiczne; - wie, że muzykę można zapisać i odczytać;  

- świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie; 

 - kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego. 

 

 Edukacja plastyczna - Uczeń kończący klasę I:  

- wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni;  

- posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt, barwa, faktura;  

- ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, 

opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych; 

 - wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach 

teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym 

mieszka;  

- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, 

rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.  

 

Edukacja społeczna - Uczeń kończący klasę I: 

 - potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; 

 - wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać 

lub zatajać prawdy;  

- współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; 

 - przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, 

 - grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;  

- wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, 

 - wywiązuje się z powinności wobec nich;  

- ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do 

realiów ekonomicznych rodziny;  

- zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc; 

 - wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;  

- potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); 

 - wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich 

zwrócić o pomoc;  

- wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; 

 - zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Europejskiej.  
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Edukacja przyrodnicza - Uczeń kończący klasę I: 

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt: 

 - rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, 

pole uprawne, sad i ogród (działka), 

 - zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty 

ptaków, zapadanie w sen zimowy, 

 - wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, 

szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w 

kąciku przyrody), 

 - wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, 

zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice, 

 - zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i 

ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci 

itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga 

zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,  

- zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące 

owoce, liście, grzyby) i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia,  

- wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i 

zwierząt, 

 - wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; W 

zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:  

- obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,  

- wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji i stosuje się do 

podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,  

- nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,  

- podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,  

- zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar i 

wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia. 

 

Edukacja matematyczna - Uczeń kończący klasę I:  

W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki: 

 - ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w 

porównywanych zbiorach,  

- układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w 

takiej serii, określa następne i poprzednie, 

 - klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,  

- w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, 

dąży do wykonania zadania, 

 - wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem 

obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym 

górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku, 

 - dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększenie lub 

pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);  

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: 

 - sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), - 

wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); 

 - zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),  

- wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje) manipulując obiektami lub rachując na 

zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, 

 - poprawnie zapisuje te działania,  
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- radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub 

odejmowania, 

 - zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, 

 - stosując zapis cyfrowy i znaki działań; 

W zakresie pomiaru: 

 - długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów, 

 ciężaru: - potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w 

sklepie jest pakowany według wagi 

 - płynów:  odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, 

 - czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz i 

potrafi z niego korzystać; 

 - rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach 

czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków; 

W zakresie obliczeń pieniężnych: 

 - zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i 

radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,  

- zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.  

 

Edukacja informatyczna - Uczeń kończący klasę I: 

 - posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z 

myszy i klawiatury;  

- wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia; 

 - stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

Zajęcia techniczne - Uczeń kończący klasę I:  

W zakresie wychowania technicznego: 

 - wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje (np. 

latawce, wiatraczki, tratwy),  

- zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje 

się nimi, nie psując ich,  

- buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu np. szałas, namiot, wagę, 

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych: 

-  utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), 

sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,  

-  zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych, 

 - wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze 

środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie 

powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.  

 

 

 

Wychowanie fizyczne - Uczeń kończący klasę I:  

-  uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami; 

- potrafi: chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,  

- pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, 

 - wykonywać ćwiczenia równoważne; 

 - dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;  

- wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia 

ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność  fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie 

zachowuje się w sytuacji choroby;  
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- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. 

środków czystości, środków ochrony roślin); 

 - wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.  

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLASY 2 

 

II. Wymagania szczegółowe na koniec klasy II szkoły podstawowej zgodne z nową 

podstawą programową.  

 

Edukacja polonistyczna - Uczeń kończący klasę II:  

Mówienie i słuchanie: 

 – mówi zrozumiale, wymawiając słowa wyraziście i poprawnie  

–  umie przyjąć w rozmowie rolę słuchacza i osoby zabierającej głos  

– uczestniczy w rozmowie na określony temat (np. na temat tekstu, świąt, bieżących spraw 

klasowych i szkolnych, zjawisk przyrody, własnych przeżyć, wykonanych prac plastycznych 

itd.) 

 –  wypowiada się samodzielnie na różne tematy 

 –  zadaje pytania kolegom i nauczycielowi  

–  prosi o wyjaśnienie znaczenia wyrazów, poleceń lub niezrozumiałego fragmentu tekstu  

–  słowem, zdaniem odpowiada na pytania nauczyciela, kolegów 

 – wypowiada się na temat wysłuchanego (przeczytanego) tekstu, oglądanej historyjki 

obrazkowej, przedmiotu, ilustracji, filmu itp. (opowiadając, opisując)  

– okazuje zainteresowanie wypowiedziami kolegów i nauczycieli 

 – słucha i rozumie tekst mówiony, czytany lub odtwarzany z nagrania 

 – tworzy swą wypowiedź w formie kilkuzdaniowego, spójnego tekstu  

– uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera 

literackiego 

 – rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. 

Czytanie i korzystanie z informacji: 

 – rozpoznaje litery i łączy je z odpowiednimi głoskami  

– wyróżnia i poprawnie artykułuje głoski odpowiadające poszczególnym literom  

– porównuje liczbę głosek i liter w wyrazach 

 – czyta teksty drukowane i pisane  

– czyta głośno i poprawnie, płynnie i wyraziście 

 – czyta cicho ze zrozumieniem  

– czyta teksty znane i nowo poznane  

– rozumie znaczenie czytanych wyrazów, zwrotów, zdań, rozumie sens całego tekstu 

 – czyta ze zrozumieniem komunikaty, polecenia w podręczniku, plany działania, instrukcje 

obsługi urządzeń 

 – szuka informacji w encyklopediach, słownikach 

 – ustala kolejność zdarzeń w tekście, wyszukuje fragmenty tekstu potrzebne do tematu 

 – ocenia zdarzenia i postać bohatera 

 – porównuje zdarzenia fikcyjne z własnymi doświadczeniami  

– samodzielnie czyta wybrane przez siebie książki i czasopisma  

– rozpoznaje niektóre rytmicznie powtarzające się elementy wiersza, np. rym, wers, strofę, 

refren. Pisanie: 

– zapisuje litery małe i wielkie, odtwarza odpowiednio ich kształty 

 – tworzy wyrazy z rozsypanki literowej, sylabowej 
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 – zapisuje wyrazy i zdania  

– pisze czytelnie, poprawnie łącząc litery 

 – przepisuje poprawnie wyrazy, zdania, fragmenty tekstów 

 – prawidłowo rozmieszcza pisany tekst na kartce 

 – podpisuje własne ilustracje i historyjki obrazkowe w książce 

 – pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i krótkie teksty 

 – rozwija zdanie nierozwinięte 

 – redaguje pisemne odpowiedzi na pytania do tekstu  

– potrafi tworzyć własne teksty, zapisując swoje myśli w formie zdań 

 – układa samodzielnie wypowiedź na określony temat i zapisuje ją 

 – redaguje pisma użytkowe, np.: zaproszenie, zawiadomienie, list, komunikat 

 – układa i zapisuje plan opowiadania, plan pracy.  

                                             Elementy gramatyki i ortografii: 

 – rozpoznaje zdania w mowie i tekście pisanym 

 – wyróżnia wyrazy w zdaniach 

 – stosuje wielką literę na początku zdania, kropkę, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania  

– rozpoznaje zdania pojedyncze oznajmujące i pytające 

 – rozwija zdania  

– w pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych stosuje wielką literę 

 – dzieli wyrazy na głoski i sylaby 

 – rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski 

 – zna głoski oznaczone dwiema literami  

– pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, w których miękkość oznaczona jest 

literą i lub znakiem diakrytycznym  

– pisze poprawnie wyrazy z ą i ę o pisowni zgodnej z wymową 

 – pisze poprawnie wyrazy, w których spółgłoska miękka traci dźwięczność na końcu wyrazu 

 – pisze wyrazy z ó i rz wymiennym w zakresie opracowanego słownictwa  

– pisze poznane wyrazy poprawnie pod względem ortograficznym  

– porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej, pierwszej i drugiej, pierwszej drugiej i 

trzeciej litery  

– pisze i odczytuje pospolite skróty spotykane w otoczeniu dziecka 

 – tworzy wyrazy pokrewne i stosuje je w pracach pisemnych 

 – wyszukuje wyrazy bliskoznaczne i zastępuje nimi powtarzające się wyrazy 

 – grupuje wyrazy będące nazwami osób, rzeczy, przedmiotów, zwierząt i roślin, wyrazy 

oznaczające czynności, wyrazy oznaczające cechy przedmiotów, osób  

– wyjaśnia wyrazy i zwroty spotykane w słuchanych i czytanych tekstach. 

 

Język angielski – Uczeń kończący klasę II: 

- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 

- czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania  

- przepisuje wyrazy i zdania 

-  rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać  

- rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i 

wideo) 

-  recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki 

 -  potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych  

- uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela 

 - aktywnie uczestniczy w zajęciach. 
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 Edukacja społeczna - Uczeń kończący klasę II:  

– zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym kolegą; uczestniczy 

w szkolnych wydarzeniach  na miarę swych możliwości  

– odróżnia dobro od zła; stara się być sprawiedliwym i prawdomównym  

– wie, jak zachować się w szkole i jakie są obowiązki ucznia  

– zastanawia się nad mocnymi i słabymi cechami swojego charakteru, dokonuje samooceny 

 – rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki 

 – identyfikuje się ze swoją rodziną  

– podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia 

 – rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosowywać swe 

oczekiwania 

 – pomaga potrzebującym  

– wie, jak zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (stosuje formy 

grzecznościowe) 

 – rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi; jest chętny do pomocy  

– zna zawody, jakie wykonują dorośli w jego otoczeniu  

– potrafi opowiedzieć o pracy ludzi w poznanych zawodach; wie, czym zajmują się osoby 

pracujące w danym zawodzie 

 – wie, że każda praca jest ważna i potrzebna; wie, że należy szanować pracę każdego 

człowieka 

 – rozumie pojęcia: miejscowość, województwo, kraj 

 – zna nazwy kilku miast i wsi położonych najbliżej swojej miejscowości  

– potrafi określić krajobraz swojej okolicy 

 – określa swą przynależność narodową 

 – zna nazwy kolejnych stolic Polski 

 – zna symbole narodowe (nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło)  

– zna nazwy wybranych krajów należących do Unii Europejskiej  

– rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej  

– szanuje odmienność każdego człowieka  

– rozumie, że ludzie mają te same prawa niezależnie od wyglądu czy koloru skóry 

 – dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę możliwości)  

– potrafi zawiadomić dorosłych o wypadku  

– zna ogólnopolskie numery alarmowe.  

 

Edukacja przyrodnicza - Uczeń kończący klasę II:  

– przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze  

– potrafi obserwować i wiązać przyczynę ze skutkiem  

– wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji 

 – potrafi opisać życie roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach: w lesie, na polu na łące, w 

ogrodzie, w sadzie, nad wodą, w parku 

 – rozpoznaje drzewa, krzewy i rośliny zielne rosnące w parku, wokół szkoły, wokół domu, w 

lesie, na łące, na polu  

– zna czynniki warunkujące rozwój roślin  

– umie pielęgnować rośliny ozdobne  

– potrafi wymienić nadziemne i podziemne części roślin 

 – dostrzega związek między warunkami życia a rozwojem rośliny  

– zna nazwy niektórych owoców, drzew i krzewów uprawianych w sadach  

– zna nazwy wybranych warzyw uprawianych w Polsce oraz niektóre sposoby 

przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców  



Wymagania edukacyjne 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim 

 

– potrafi wymienić nazwy niektórych zwierząt żyjących w ogrodzie, w parku, w lesie, na polu, 

na łące, w wodzie  

– wie, jak opiekować się zwierzętami 

 – umie wymienić nazwy zwierzą hodowanych w Polsce  

– zna nazwy zwierząt żyjących w różnych częściach świata 

 – nazywa i wskazuje części ciała  

– zna nazwy poszczególnych pór roku, potrafi je scharakteryzować 

 – rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego przez człowieka  

– wie, jakie znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin ma powietrze, woda, słońce 

 – wie, jakie bogactwa naturalne kryje w swoim wnętrzu ziemia; wie jak powstały złoża węgla 

i soli 

 – zna stany skupienia wody  

– wie, na czym polega krążenie wody w przyrodzie  

– zna rodzaje zbiorników wodnych  

– wie, jak człowiek wykorzystuje wodę 

 – wie, jakie są elementy pogody  

– potrafi w znanej sobie okolicy wskazać wschód, zachód, północ, południe 

 – umie wskazać główne kierunki na mapie Polski  

– potrafi wskazać na mapie granice Polski 

– dba o higienę osobistą, umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku i komunikatu 

o pogodzie 

 – wie, co powinien jeść, aby być zdrowym  

– rozumie, jakie zagrożenia niosą ze sobą takie zjawiska, jak: burza, huragan, śnieżyca, 

lawina; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.  

 

Edukacja matematyczna - Uczeń kończący klasę II:  

– określa swoje położenie w przestrzeni, położenie przedmiotu względem obserwatora i 

względem drugiego przedmiotu 

 – poprawnie i ze zrozumieniem używa wyrazów typu: za, przed, do przodu, do tyłu, na 

prawo, na lewo itp.  

– potrafi uporządkować przedmioty według obranej cechy wielkościowej 

 – grupuje przedmioty według wyróżnionej cechy (cech) 

 – tworzy zbiór przedmiotów spełniających podany warunek  

– ustala liczebność danego zbioru przedmiotów  

– wskazuje zbiory równoliczne i nierównoliczne  

– rysuje figury symetryczne, uzupełnia elementy rysunku  

– kontynuuje regularność w prostych motywach, szlaczkach, rozetach, mandalach 

 – umie posługiwać się w praktyce pojęciem liczby we wszystkich jej aspektach 

 – rozkłada liczby na składniki  

– liczy w zakresie 100 według podanego wzoru 

 – wskazuje miejsce liczby w ciągu liczbowym 

– potrafi porównywać liczby słownie i z użyciem znaków: , = ,<,> 

– potrafi porównywać poprzez szacowanie 

 – rozumie pojęcia: mniej, więcej, tyle samo 

 – poznaje cztery podstawowe działania arytmetyczne, potrafi je zapisać za pomocą cyfr i 

znaków matematycznych  

– nabywa biegłości w dodawaniu, odejmowaniu liczb w zakresie 50  

– wie, jaka jest rola zera w wymienionych działaniach 

 – sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania  

– wie, jaka jest rola zera i liczby jeden w działaniach arytmetycznych 
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 – podaje z pamięci iloczyny i ilorazy w zakresie tabliczki mnożenia do 50  

– zna umowy dotyczące kolejności wykonywania działań z nawiasami i bez nawiasów  

– umie rozwiązywać proste równania z jedną niewiadomą w postaci okienka 

 – potrafi rozwiązywać zadania proste standardowe i niestandardowe  

– potrafi analizować treść zadań tekstowych, wyróżniać dane i niewiadome, dobierać działania 

odpowiednie do warunku zadania  

– potrafi układać zadania tekstowe do sytuacji konkretnej, ilustracji, formuły matematycznej 

oraz je przekształcać  

– wykonuje obliczenia pieniężne  

– rozumie znaczenie pojęć: cena, wartość, ilość  

– zna podstawowe jednostki długości i ich skróty 

 – potrafi zapisać wynik pomiaru  

– zna podstawowe jednostki masy  

– potrafi posługiwać się wagą, zapisuje wynik ważenia 

 – zna podstawowe jednostki pojemności 

 – odczytuje i zapisuje temperaturę 

 – potrafi odczytać wskazania termometru 

 – zna nazwy i kolejność dni tygodnia, nazwy miesięcy, pór roku  

– poda liczbę dni w danym miesiącu; potrafi zapisać i odczytać daty  

– wykona proste obliczenia kalendarzowe  

– określa czas zegarowy: potrafi odczytać wskazania czasu na różnych zegarach 

 – zna jednostki czasu zegarowego  

– zna sposoby zapisywania czasu zegarowego za pomocą godzin i minut w systemie dwunasto 

i dwudziestoczterogodzinnym 

 – wykonuje proste obliczenia zegarowe 

 – rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty, kwadraty, trójkąty 

 – potrafi mierzyć odcinki – rysuje odcinki o podanej długości  

 

 

Edukacja techniczna - Uczeń kończący klasę II:  

Zna środowisko techniczne: 

 – orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku (,,Jak to 

zrobiono?''): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego  

– rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), 

wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, telefon komórkowy); 

orientuje się w rodzajach budowli 

 – określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub 

trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. 

ładne lub brzydkie) 

Realizuje ,,drogę'' powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: 

 - przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera 

odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze 

oraz narzędzia  

- rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej 

Posiada umiejętności: 

– odmierzania potrzebnej ilości materiału 

 – cięcia papieru, tektury itp. 

 – montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z różnych instrukcji i 

schematów rysunkowych (np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele 

samochodów, samolotów, statków) 
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 – w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z 

wykorzystaniem gotowych zestawów  

Dba o bezpieczeństwo własne i innych: 

 – utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy  

– właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych  

– wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzysta ze 

środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 

 

 Edukacja plastyczna  - Uczeń kończący klasę II: 

 – wykonuje prace plastyczne na określony temat, z wyobraźni, na podstawie przeżyć 

doświadczeń, obserwacji, treści utworów literackich, teatralnych, muzycznych itd. 

 – wyróżnia cechy postaci ludzkiej, zwierzęcej, roślin oraz przedmiotów 

 – projektuje i wykonuje elementy scenografii, kukiełki, maski do przedstawień, inscenizacji  

– wie, że linia jest elementem każdego dzieła plastycznego, zna jej rolę w rysunku i 

malarstwie 

 – obrysowuje linią szablony, zakreskowuje powierzchnie konturów 

 – posługuje się plamą jako środkiem wypowiedzi plastycznej 

 – zna barwy podstawowe i pochodne  

– tworzy różne kombinacje kolorów; wie, jak łączyć barwy, by otrzymać dużą gamę kolorów  

– doborem barw przedstawia nastrój swojej pracy plastycznej 

 – nazywa faktury materiałów wykorzystywanych w swoich pracach 

 – zagospodarowuje całą kartkę papieru  

– zachowuje proporcje postaci, przedmiotów, obiektów  

– potrafi przedstawić środkami plastycznymi ciekawy układ kompozycyjny  

– zna niektóre techniki malarskie i potrafi się nimi posłużyć (malowanie, rysowanie, 

wydzieranie, wycinanie itp.) 

 – modeluje w plastelinie, masie solnej 

 – konstruuje rzeźby i płaskorzeźby z materiałów przyrodniczych, plasteliny, modeliny, 

papieru, śniegu  

– projektuje różne formy użytkowe na potrzeby swoje, kolegów oraz upominki  

– zna niektóre właściwości materiałów (papierniczych, tekstylnych, metalowych, 

plastikowych) wykorzystywanych w pracach 

 – składa, zgina, formuje papier (origami) 

 – zna zawody związane ze sztuką: malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf, grafik, fotograf, 

projektant, twórca ludowy oraz nazywa ich wytwory  

– wie, co może być tematyką martwej natury, pejzażów, portretów  

– rozumie znaczenie terminów: zabytek, pomnik 

 – dostrzega różnice między płaską formą – rysunkiem a przestrzenną – rzeźbą 

 

 Edukacja muzyczna -Uczeń kończący klasę II:  

W zakresie odbioru muzyki zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: 

– śpiewa w zespole piosenki z słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym, śpiewa z 

pamięci hymn narodowy 

– gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych 

(proste melodie i akompaniamenty) 

 – realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; 

reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki 

(maszeruje, biega, podskakuje) 

 – tańczy podstawowe kroki; 
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 - rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, 

akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania 

wartości rytmicznych, nut i pauz);  

- aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy; rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi 

charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo, zespołowo, na chór i 

orkiestrę; rozpoznaje podstawowe formy muzyczne –AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem 

ich kolejne części);  

W zakresie tworzenia muzyki: 

– tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do 

muzyki – improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad  

– wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.  

 

Wychowanie fizyczne - Uczeń kończący klasę II:  

– potrafi prawidłowo przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postawę zasadniczą, stanie 

jednonóż, siady (skrzyżny, klęczny, prosty, rozkroczny, skulny), klęki (prosty, podparty), 

leżenie (przodem, tyłem, przewrotne, przerzutne), podpory (przodem, tyłem), przysiad  

– rozumie i prawidłowo wykonuje ustawienie w rozsypce, w szeregu, w dwuszeregu, w 

rzędzie, w dwurzędzie, na obwodzie koła  

– potrafi maszerować w parach i rzędem  

– potrafi prawidłowo powtórzyć ćwiczenia kształtujące bez przyborów  

– w ćwiczeniach z przyborami wykorzystuje przybory typowe i nietypowe zgodnie z ich 

przeznaczeniem  

– zna ćwiczenia wspierające kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała  

– przestrzega zasady przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń, zabawy i 

pracy 

 – potrafi wykonać skok w dal z miejsca i sposobem naturalnym, skoki nad niskimi 

przeszkodami oraz skoki przez skakankę 

 – wspina się na drabinki i inne niskie przeszkody 

 – potrafi przejść po listwie odwróconej ławeczki gimnastycznej, wykonując dodatkowe 

ćwiczenie (np. przysiad, obrót, skłon)  

– pokonuje naturalne tory przeszkód oraz tworzone według pomysłów nauczyciela  

– przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach: w szkole, w domu, na placu 

zabaw, na śniegu i lodzie  

– zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i przyrządów gimnastycznych  

– wybiera bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu 

– zna różne ustawienia do gier i zabaw ruchowych 

 – zna reguły poznanych gier i zabaw ruchowych i przestrzega ich 

 – zna i przestrzega podstawowych przepisów obowiązujących w mini grach sportowych, 

rozróżnia piłki przeznaczone do tych gier (mini siatkówki, mini koszykówki, mini piłki 

nożnej)  

– potrafi wykonać podanie i chwyt piłki oburącz jednorącz w marszu i biegu ze zmianą 

kierunku ruchu 

 – potrafi wykonać improwizację ruchową przy muzyce 

 – zna i przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych  

– wie, jak zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki podczas rywalizacji indywidualnej i 

zespołowej – wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i 

dlaczego 

– zna zasady bezpiecznych zabaw 

 – na zabawy, które można organizować w różnych porach roku 

 – wie, jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, w górach, nad wodą, na wsi  
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– rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku.  

 

Zajęcia komputerowe - Uczeń kończący klasę II: 

 – umie obsługiwać komputer 

 – posługuje się myszą i klawiaturą – poprawnie nazywa główne elementy zestawu 

komputerowego 

 – posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania  

– wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur  

– zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu 

 – ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania 

swojego adresu – stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLASY 3 

 III. Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej zgodne z nową 

podstawą programową  

 

Edukacja polonistyczna - Uczeń kończący klasę III:  

Korzysta z informacji: 

 - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, 

 - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich 

wnioski, 

 - wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i 

encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,  

- zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z 

nich korzystać; 

Analizuje i interpretuje teksty kultury: 

- przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt dziełami 

literackimi, w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, czas i miejsce akcji, wskazuje 

głównych bohaterów, 

 - czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 

 - ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane 

przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,  

- pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych 

środków dydaktycznych;  

Tworzy wypowiedzi: 

 - w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list 

prywatny, życzenia, zaproszenie,  

- dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, 

 - uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; 

poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, 

 - dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje 

pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym;  

- stosuje formuły grzecznościowe,  

- dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w 

zdaniu, zdania w tekście, pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii),  

- dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, 

 - przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości  

- samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. 



Wymagania edukacyjne 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

 Język angielski - Uczeń kończący klasę III: 

 - wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć trzeba 

nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego); 

 - reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 

 - rozumie wypowiedzi ze słuchu: - rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,  

- rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, 

 - rozumie ogólny sens krótkich opowiadań przedstawianych także za pomocą obrazów, 

gestów, 

 - rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i 

video); 

 - czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;  

- zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, 

rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje  

- bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych; przepisuje wyrazy i zdania; 

 - w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazków, książeczek, 

środków multimedialnych;  

- współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 

 

 

 Edukacja muzyczna - Uczeń kończący klasę III:  

W zakresie odbioru muzyki zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: 

 - śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); 

 - śpiewa z pamięci hymn narodowy,  

- gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych 

(proste melodie i akompaniamenty), 

 - realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne;  

- reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki 

(maszeruje, biega, podskakuje),  

-  tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego, 

 - rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, 

akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania 

wartości rytmicznych, nut i pauz),  

- aktywnie słucha muzyki i okres la jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi 

charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i 

orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach 

muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja);  

- rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich 

kolejne części);  

W zakresie tworzenia muzyki: 

- tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do 

muzyki, 

 - improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad, 

 - wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 

 

 Edukacja plastyczna - Uczeń kończący klasę III  

W zakresie percepcji sztuki: 

- określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, 

zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; 
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 - uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury 

działających na ich rzecz, 

 - korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej 

(zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora); 

W zakresie ekspresji przez sztukę: 

- podejmuje działalność twórczą posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: 

kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone 

materiały, narzędzia i techniki plastyczne),  

- realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu 

własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym 

(stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);  

W zakresie recepcji sztuki: 

- rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: architektura, sztuki 

plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografia, film) i przekazy medialne 

(telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową, 

 - rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i 

europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się 

elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej  

 

 

Edukacja społeczna - Uczeń kończący klasę III  

- odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi 

słabszych i pomaga potrzebującym;  

- identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie 

je wypełnia;  

- rozumie co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosować swe 

oczekiwania;  

- wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy 

grzecznościowe); 

 - rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania;  

- jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku; 

 - jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.;  

- wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa;  

- zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; 

 - uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;  

- zna najbliższą oko lice, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie w jakim regionie mieszka;  

- uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność; 

 - zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia 

historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, której 

mieszka, dla Polski i świata; 

 - wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i 

znajomi; czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;  

- zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 

niebezpieczeństwie;  

- zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski 

numer alarmowy 112.  

 

Edukacja przyrodnicza -  Uczeń kończący klasę III  

- obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze 

skutkiem; 
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 - opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach 

wodnych; 

 - nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, 

nizinnego, górskiego; 

 - wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa 

niektóre zwierzęta egzotyczne;  

- wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;  

- podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia 

w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, 

kłusownictwo);  

- zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: 

 - wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, 

 - znaczenie powietrza i wody dla życia, 

 - znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny);  

- nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);  

- zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania 

stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza; 

 - dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientu je się 

w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, 

śnieżyca, lawina, powódź, itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.  

 

 

Edukacja matematyczna - Uczeń kończący klasę III 

 - liczy (w przód i w tył) od danej liczby po l, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i 

setkami od danej liczby w zakresie 1000;  

- zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;  

- porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);  

- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza 

wyniki odejmowania za pomocą dodawania; 

 - podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za 

pomocą mnożenia;  

- rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez 

przenoszenia na drugą stronę);  

- rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na 

porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);  

- wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających takich umiejętności; 

 - mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz 

odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr 

 - wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń 

dwumianowanych w obliczeniach formalnych); 

 - używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów 

(bez zamiany na metry);  

- waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram 

 - wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń 

dwumianowanych w obliczeniach formalnych); 

 - odmierza płyny różnymi miarkami; używa okres leń: litr, pół litra, ćwierć litra; 

 - odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni 

mrozu, 3 stopnie poniżej zera);  

- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; 
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 - podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy;  

- porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach 

życiowych; 

 - odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfr i ze 

wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta;  

- wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);  

- rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w 

różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie);  

- rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów ( w 

centymetrach); 

 - rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; 

kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).  

 

Zajęcia komputerowe - Uczeń kończący klasę III  

Umie obsługiwać komputer: 

 - posługuje się myszą i klawiaturą, 

 - poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 

 - posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania; korzysta z opcji w programach;  

- wyszukuje i korzysta z informacji: 

 - przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),  

- dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym 

zakresie, - odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 

Tworzy teksty i rysunki: 

 - wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, 

 - wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;  

Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

- wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty 

społeczne, 

 - ma wiadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania 

swojego adresu, 

 - stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 

 

 Zajęcia techniczne - Uczeń kończący klasę III:  

Zna środowisko techniczne na tyle, że: 

- orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku (,jak to 

zrobiono?"): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 

 - rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), 

wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon 

komórkowy); 

 - orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, 

tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa), 

 - określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub 

trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), 

Realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: 

- przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera 

odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) 

oraz narzędzia, 

 - rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej,  
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- posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, tektury itp. 

odczytywania schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele 

samochodów, samolotów i statków,  

Dba o bezpieczeństwo własne i innych: 

- utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

 - właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,  

- wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze 

środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 

 

 Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna - Uczeń kończący klasę III 

W zakresie sprawności fizycznej: 

 - realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut, 

 - umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa; 

W zakresie treningu zdrowotnego: 

- przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód, 

- skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, 

 - wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;  

W zakresie sportów całego życia i wypoczynku: 

 - posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 

 - jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach, 

 - bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, 

respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,  

- wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę 

swoich możliwości;  

W zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: 

-  dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

 - wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna 

 - wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych 

niezgodnie z przeznaczeniem, 

 - dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole, 

 - przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych;  

-  posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 - potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o 

pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 
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JĘZYK POLSKI 
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1. ZASADY OGÓLNE: 
OCENIANIE TO: 

 integralna część procesu nauczania 

 proces gromadzenia informacji 

 wspieranie szkolnej kariery uczniów 

 podnoszenie motywacji uczniów do kształcenia się 

PRZEDMIOTEM NAUCZANIA I OCENIANIA SĄ: 

 wiadomości 

 umiejętności 

 komunikowanie się 

 CELE OCENIANIA 

 OGÓLNY, który przyczynia się do nabycia następujących umiejętności (standardów 

nauczania): 

 czytanie 

 pisanie 

 rozumienie 

 korzystanie z informacji 

 wykorzystanie wiedzy w praktyce 

 SZCZEGÓŁOWE 

 1. Ocenianie bieżące (wspomagające) ma na celu monitorowanie rozwoju ucznia, a w 

tym: 

 pomoc uczniowi w rozpatrywaniu i rozumieniu swoich słabych i mocnych stron oraz 

 w ukierunkowaniu go do dalszej pracy, 

 przekazanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach ucznia, 

 przekazanie nauczycielowi informacji o efektywności jego nauczania, właściwym 

 doborze materiałów, metod i sposobów nauczania 

 przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych  

     2. Ocenianie śródroczne i końcoworoczne ma: 

 przekazać uczniowi informację na temat jego postępów w nauce języka polskiego 

 dostarczyć nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki informacji   na 

temat poziomu wiedzy i umiejętności ucznia 

 monitorować system szkolny 

 Różnicować i klasyfikować uczniów 

 pomóc nauczycielowi w ewaluacji i modyfikacji procesu nauczania przedmiotu 

 INFORMACJE O POSTĘPACH UCZNIA gromadzi się: 

 w dzienniku elektronicznym 

 w teczkach prac uczniów (zawierających np. sprawdziany, testy, wypracowania,) 

 O POSTĘPACH W NAUCE UCZEŃ I JEGO RODZICE INFORMOWANI SĄ W 

FORMIE: 

 oceny (stopnia szkolnego), 

 oceny opisowej (recenzji prac), 

 oceny ustnej (recenzji ustnej), 

 pisemnej – o zagrażającej na koniec okresu lub roku szkolnego ocenie 

niedostatecznej rodzice są 

 powiadamiani przez nauczyciela lub wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją 

okresową 

 (śródroczną i końcoworoczną). 

 

FORMY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
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Sprawdzian kontrolny– rozumiany jako zaplanowany przez nauczyciela sprawdzian po 

każdym dziale; składający się z dwóch części: czytanie ze zrozumieniem- praca z tekstem i 

rozwiązywanie zadań oraz ćwiczenie redakcyjne; przeprowadzany w szkole podczas zajęć 

edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności (wg harmonogramu); 

Informacje szczegółowe: 

a) trwa jedną lub dwie godziny lekcyjne; 

b) obejmuje co najmniej jeden dział programowy; 

c) zawiera zadania uwzględniające wszystkie poziomy wymagań; 

d) zapowiedziany jest z tygodniowym wyprzedzeniem wraz z informacją o zakresie, celu, 

formie i kryteriach oceny; 

e) poprzedzony lekcją powtórzeniową; 

f)odnotowany w Librusie 

g) nauczyciel poprawia sprawdzian w ciągu dwóch tygodni i powiadamia ucznia o 

wystawionej ocenie wpisem do dzienniczka internetowego; 

h) uczeń ma prawo do poprawy, która jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu 

2 tygodni od rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. 

i) w przypadku opuszczenia pracy klasowej z krótkotrwałych / do 1 tygodnia/ przyczyn 

losowych uczeń ma obowiązek napisać ją w ciągu jednego tygodnia od dnia powrotu 

do szkoły, w takim przypadku uczeń nie ma możliwości pisania poprawy. Wyjątek 

stanowi długotrwała choroba / powyżej 2 tygodni/: wtedy o terminie poprawy 

decyduje nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem; 

k) w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej przez ucznia piszącego pracę klasową 

po długiej nieobecności ma on prawo do poprawy tylko raz. 

j) W przypadku powtarzającej się dwa razy jednodniowej nieobecności w dniu pracy 

klasowej nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia następnego 

dnia; dotyczy to również zwolnień z lekcji, na której ma się odbyć praca klasowa 

(sprawdzian, test); 

k) ocenę otrzymaną z poprawy pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok stopnia z 

poprawianej pracy 

 

testy – rozumiane jako samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzone 

podczas 

zajęć edukacyjnych i obejmujące określony materiał tematyczny; 

kartkówka, sprawdzian pisemny, dyktando – rozumiane jako krótkie prace pisemne 

sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów i obejmujące jeden zakres tematyczny; 

Informacje szczegółowe: 

a) nie są zapowiadane; 

b) trwają nie dłużej niż 20 minut; 

c) nie podlegają poprawie; 

d) o pisaniu kartkówki przez ucznia w przypadku jego losowej nieobecności lub choroby 

decyduje nauczyciel; 

e) nie dopuszcza się możliwości sprawdzianu zaliczeniowego na koniec okresu (roku 

szkolnego); 

odpowiedź ustna – rozumiana jako krótsza lub dłuższa ustna reakcja ucznia na pytanie 

skierowane do niego przez nauczyciela; 

Informacje szczegółowe: 

a) oceniając na stopień odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę: 

-zawartość rzeczową, 

-argumentację (wyrażanie sądów, uzasadnienie), 

-stosowanie języka przedmiotu, 
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-sposób prezentacji, 

-umiejętność formułowania myśli, 

b) ocena z odpowiedzi ustnej może być wyższa niż ocena przyporządkowana poziomowi 

wymagań, 

c) krótkie odpowiedzi uczniów, merytoryczna aktywność na lekcji, oceniana jest plusem 

indywidualna praca pisemna na lekcji – rozumiana jako samodzielne pisemne rozwiązanie 

zadania, problemu, odpowiedzi na pytania, opisu itp. podczas zajęć 

praca długoterminowa – rozumiana jako samodzielne rozwiązywanie problemu podanego 

przez 

nauczyciela, na wykonanie tej pracy uczeń ma wyraźnie określony czas np. 2 tygodnie, 

miesiąc itp.; 

Informacje szczegółowe: 

a) mają jednoznacznie określony przez nauczyciela termin wykonania (minimum 2 

tygodnie); 

b) oceniając prace długoterminowe nauczyciel bierze pod uwagę: 

-zrozumienie problemu, 

-zaplanowanie rozwiązania, 

-oryginalność rozwiązania, 

-realizację rozwiązania, 

-zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej, 

-sposób prezentacji rozwiązania. 

praca pisemna wykonana w domu – rozumiana jako praca pisemna lub ustna zadana przez 

nauczyciela do samodzielnego wykonania w domu; 

aktywność na zajęciach edukacyjnych – rozumiana jako czynne uczestniczenie ucznia w 

rozwiązywaniu problemu, tematu itp. podczas zajęć; 

a) oceniana jest znakiem +; pięć uzyskanych + pozwala na dokonanie wpisu oceny 

bardzo dobry do dziennika 

zeszyt, zeszyt ćwiczeń – rozumiane jako zeszyty, w których uczniowie systematycznie 

prowadzą 

notatki, zapisy z lekcji oraz odrabiają prace domowe; 

Informacje szczegółowe: 

a) uczeń nieobecny przez dłuższy czas ma obowiązek uzupełnienia w/w zeszytów w 

terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły. 

b) sprawdzane są 1 raz w okresie- na ocenę 

c) Ocenianiu podlega: 

- zawartość merytoryczna 

- prawidłowość zapisu 

- czytelność, estetyka całości 

- systematyczność 

- przejrzystość 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA OCENIANIA FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH 

 Każda praca powinna być opatrzona recenzją wyjaśniającą ocenę, podkreślającą 

zalety pracy i informującą, które elementy należy poprawić. 

 Zależność oceny od punktacji ma być zgodna z WZO. 

 Każda forma wypowiedzi jest oceniana według innych kryteriów./Załącznik nr 1/ 

 Przy nagromadzeniu Rażących błędów w obrębie jednego kryterium nauczyciel 

może obniżyć o 1 pkt. ogólną liczbę punktów za pracę. 

 Punktacja przy ocenie poszczególnych form wypowiedzi pisemnych może być 

modyfikowana w zależności od potrzeb, poziomu klasy i stopnia trudności pracy 
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NIEPRZYGOTOWANIA 

Uczeń ma prawo do: dwukrotnego w okresie nieprzygotowania się do lekcji– bez 

podania przyczyny 

Jeżeli brak pracy lub nieprzygotowanie ustne wystąpiły z ważnych obiektywnych 

powodów, 

nauczyciel może odstąpić od konsekwencji na pisemną prośbę rodzica / opiekuna. 

Uczeń po nieobecności trwającej minimum 5 dni (roboczych) ma prawo do 

kilkudniowego (zależne od długości absencji) okresu na „nadrobienie” zaległości. 

 

SKALA OCEN I POZIOMY WYMAGAŃ 

 
OCENY uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną 

szkolną: 

1 – niedostateczny 

2 – dopuszczający 

3 – dostateczny 

4 – dobry 

5 – bardzo dobry 

6 – celujący 

 

OCENA PROCENTOWA ZA PRACE KLASOWE, SPRAWDZIANY, TESTY, 

DYKTANDA 

 

0%-30% - niedostateczny 

31%-50%- dopuszczający 

51%-70%- dostateczny 

71%-85%- dobry 

86%-99%- bardzo dobry 

100% lub zadanie dodatkowe- celujący 

 

 

 

 

 

KARTKÓWKI ( mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji) 

0%- 40% niedostateczny 

41%- 50%- dopuszczający 

51%- 74%- dostateczny 

75%-84%- dobry 

95%- 100%- bardzo dobry 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV 

W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 
OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności są bardzo wysokie, 

otrzymuje oceny celujące z poszczególnych sprawdzianów, testów, kartkówek, itp. osiąga 

sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

 

Kształcenie literackie i kulturowe: 
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- Proponuje rozwiązania oryginalne  

- Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia 

- Potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości 

- Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (gazetka, 

inscenizacje itp.) 

Fleksja i składnia: 

- Bezbłędnie rozróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek 

- Wyjaśnia na czym polegają osobliwości w odmianie rzeczowników przez przypadki 

- Rozróżnia części zdania: podmiot, orzeczenie, określenia 

- Tworzy i nazywa zdania pojedyncze oraz złożone 

Słowotwórstwo: 

- Sprawnie tworzy synonimy, rodzinę wyrazów, antonimy 

Fonetyka: 

- Klasyfikuje głoski wg podanych schematów 

- Sprawnie dzieli wyrazy na sylaby 

- Bezbłędnie akcentuje wyrazy 

- Bezbłędnie stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne w praktyce 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Sprawnie posługuje się w wypowiedziach pisemnych i ustnych różnymi środkami 

językowymi oraz słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym 

- Wypowiada się poprawnie 

- Potrafi zredagować opis (zjawiska, postaci fikcyjnej i rzeczywistej, krajobrazu), 

opowiadanie (twórcze i odtwórcze), list, krótkie teksty użytkowe: pocztówka, 

ogłoszenie, zaproszenie, życzenia 

- Rozróżnia dzieło literackie od filmowego czy teatralnego 

- Bezbłędnie dokonuje analizy utworu epickiego 

- Interpretuje i analizuje utwór liryczny 

Fleksja i składnia: 

- Bezbłędnie rozpoznaje części mowy 

- Wyjaśnia na czym polegają osobliwości w odmianie rzeczowników 

- Rozpoznaje części zdania 

- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego 

- Rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone 

Słowotwórstwo: 

- Tworzy synonimy i wyrazy pokrewne 

Fonetyka: 

- Rozróżnia głoski 

- Odróżnia głoski litery 

- Dzieli wyrazy na sylaby 

- Prawidłowo akcentuje wyrazy 

- Bardzo dobrze zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne 

 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane 

podstawą programową, poszerzone o wybrane elementy programu nauczania. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych 
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- Wykazuje dobrą znajomość treści omawianych lektur 

- Omawia elementy świata przedstawionego 

- Zna podstawowe terminy literackie i rozpoznaje je 

- Wskazuje w utworze poznane środki stylistyczne, określa ich funkcję 

Fleksja i składnia: 

- Wskazuje osobowe i nieosobowe formy czasownika i omawia ich znaczenie 

- Odmienia nietypowe rzeczowniki 

- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego 

- Rozpoznaje rodzaje zdań ze względu na ich funkcję 

Słowotwórstwo: 

- Posługuje się synonimami 

Fonetyka: 

- Odróżnia głoskę od litery 

- Przeprowadza podstawową klasyfikację głosek 

- Dzieli wyrazy na sylaby 

- Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i przeważnie je stosuje 

OCENĘ DOSTATECZNA otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności zawarte 

w podstawie programowej, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Wypowiada się poprawnie pod względem językowym i merytorycznym 

- Rozpoznaje elementy świata przedstawionego w utworze literackim 

- Poprawnie formułuje odpowiednie wypowiedzi pisemne 

- Zna pojęcia związane z filmem, teatrem 

Fleksja i składnia: 

- Rozróżnia podstawowe części mowy i wyszukuje je w tekście 

 

- Dokonuje analizy składniowej zdania pojedynczego na łatwych przykładach 

Słowotwórstwo: 

- Raczej posługuje się synonimami, aby uniknąć powtórzeń 

Fonetyka: 

- Odróżnia spółgłoski od samogłosek 

- Pod kierunkiem nauczyciela przeprowadza klasyfikację głosek 

- W stopniu dostatecznym zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na 

samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Czyta i rozumie tekst literacki w zakresie pozwalającym na opowiadanie odtwórcze 

- Potrafi odróżnić elementy fantastyczne i realistyczne w utworze 

- Samodzielnie pisze plan ramowy na podstawie tekstu 

Fleksja i składnia: 

- Potrafi odmienić czasownik i rzeczownik 

- Rozpoznaje typy zdań 

Fonetyka: 

- Rozpoznaje samogłoski i spółgłoski 

- Dzieli wyrazy na głoski, litery i sylaby 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 

dopuszczającą w zakresie: 

Kształcenia literackiego i kulturowego: 

- Nie potrafi odtworzyć treści poznanego utworu w czasie jego omawiania 
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- Nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela wskazać elementów świata 

przedstawionego 

- Ma ubogi zakres słownictwa 

- Błędnie redaguje swoje wypowiedzi językowo i merytorycznie 

- Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem 

Fleksji i składni: 

- Nie rozpoznaje podstawowych części mowy 

- Nie przestrzega zasad językowych, stylistycznych i ortograficzno-interpunkcyjnych 

Fonetyki: 

- Nie odróżnia głosek od liter 

- Nie potrafi dzielić wyrazu na głoski i sylaby 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V 

W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 
OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności są bardzo wysokie, 

otrzymuje oceny celujące z poszczególnych sprawdzianów, testów, kartkówek, itp. osiąga 

sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Wypowiedzi ustne i pisemne świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej 

wiedzy 

- Barwnie opisuje postać, stosując porównania, przenośnie, ciekawe epitety, związki 

frazeologiczne (stałe). 

- Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach 

- Prezentuje wysoki poziom merytoryczny prac pisemnych 

Fleksja i składnia: 

- Biegle klasyfikuje części mowy, określa ich formę gramatyczną i funkcję składniową 

- Omawia osobliwości w odmianie rzeczowników i czasowników 

- Zna przyimki i łączy je bezbłędnie w wyrażenia przyimkowe 

- Rozróżnia typy liczebników 

- Poprawia błędnie sformułowane zdania 

Słowotwórstwo: 

- Zna wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, potrafi korzystać z odpowiednich 

słowników 

- Samodzielnie tworzy bogate rodziny wyrazów 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne językowo i merytorycznie 

- Potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory literackie 

- Analizuje i interpretuje utwory poetyckie ze szczególnym uwzględnieniem środków 

stylistycznych 

- Wykazuje bardzo dobrą znajomość utworów literackich omawianych w danej klasie 

- Wyraża własne sądy i przemyślenia, dotyczące różnych tekstów we właściwej formie 

gramatycznej 

- W odpowiedziach ustnych stosuje słownictwo oceniające, ożywiające relację, 

urozmaica wypowiedź dodatkowymi elementami językowymi 

- Świadomie korzysta z książki jako źródła wiedzy, zaznacza ważne treści; 

samodzielnie sporządza notatki 
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- Bezbłędnie układa plan ramowy lektury oraz plan kompozycyjny własnej 

wypowiedzi, stosując równoważniki zdań 

- Bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego 

analizowanie treści, ocenę postępowania i poglądów bohaterów 

- Opowiada o zdarzeniach, biorąc pod uwagę różne punkty widzenia 

- Zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach 

- Odróżnia ujęcia metaforyczne od dosłownych 

- Wskazuje motywy wędrowne w utworze 

- Posługuje się słownictwem charakterystycznym dla języka filmu, teatru, radia 

Rozumie pojęcie adaptacji filmowej i teatralnej utworu 

- Analizuje utwór liryczny, dostrzega specyfikę języka poetyckiego 

- Potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni, opowiadania i powieści 

- Biegle posługuje się „Słownikiem ortograficznym”, „Słownikiem wyrazów 

bliskoznacznych” 

- Stosuje właściwe znaki interpunkcyjne przy zapisywaniu dat i zwrotów do adresata 

Fleksja i składnia: 

- Biegle klasyfikuje części mowy (z klasy IV+ przyimek, liczebnik), określa ich formy 

gramatyczne 

- Rozróżnia zdanie od równoważnika zdania (stosuje w planie) 

- Wskazuje błędy gramatyczne z daniach i poprawia je 

- Wykonuje wykresy zdań złożonych 

- Podaje poprawne formy liczebników 

- Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady 

- Wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe, wskazuje wyraz nadrzędny (określany) i 

podrzędny (określający) 

- Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażenia 

- Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu 

- Z dużą swobodą posługuje się różnymi wypowiedzeniami złożonymi 

Słowotwórstwo: 

- Tworzy rodziny wyrazów 

- Potrafi korzystać ze słowników 

Ortografia: 

- Opanował w stopniu bardzo dobrym zasady ortografii interpunkcji, potrafi je 

zastosować 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową dla klasy V. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- W zależności od celu kształtuje swoje wypowiedzi 

- Osiąga spójność tekstu 

- Samodzielnie potrafi poprawić większość błędów językowych 

- Poprawnie redaguje wymagane formy wypowiedzi pisemnej 

- Zna treść lektur 

- Czyta tekst poprawnie, stosując zasady intonacji i akcentowania. 

- Pisze opowiadania na wskazany temat z zastosowaniem wybranego czasu narracji i 

chronologicznego układu zdarzeń 

- Samodzielnie przekształca tekst ciągły na dialog i odwrotnie 

- W wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy, zjawiska dotyczące 

języka, literatury, kultury 

- Układa słowniczek terminów filmowych, teatralnych, radiowych. 

Stosuje te terminy w swych wypowiedziach 
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- Nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, opowiadania, powieści 

- Rozumie pojęcie fikcji literackiej 

- Rozpoznaje w tekście poetyckim epitet, porównanie, przenośnię, uosobienie 

- Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury 

- Potrafi wyjaśnić, na czym polega chronologiczny i niechronologiczny układ zdarzeń 

- Formułuje pytania ogólne i szczegółowe do czytanego tekstu 

- Określa czas, przestrzeń i sytuację mówienia w utworze 

Fleksja i składnia: 

- Posiada usystematyzowane wiadomości o poznanych częściach mowy 

- Poprawnie określa formę gramatyczną części mowy 

- Wyodrębnia rodzaje zdań pojedynczych 

- Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych 

- Tworzy czasownik dokonany od niedokonanego, wyróżnia cząstkę, za pomocą 

której tworzy ten czasownik. 

- Omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego. 

- Wyjaśnia różnice w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i 

końcówkę. 

- Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie. 

- Robi wykres zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach). 

- Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie. 

Słowotwórstwo: 

- Tworzy wyrazy pochodne 

- Oddziela podstawę słowotwórczą od formantu 

Ortografia: 

- W stopniu dobrym opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne, potrafi je 

zastosować 

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności zawarte 

w podstawie programowej, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Wypowiada się poprawnie pod względem językowym i merytorycznym 

- Pisze poprawnie wymagane formy wypowiedzi pisemnej (dopuszczalne drobne 

błędy) 

- Wyodrębnia elementy utworu poetyckiego i prozatorskiego 

- Umie zapisać dialog, poprawnie stosuje właściwe znaki interpunkcyjne. 

- Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, 

intonacji, akcentowania. 

- Odnajduje w czytanym tekście fragmenty wskazujące na czas i miejsce akcji; 

poszukuje odpowiedzi na postawione pytania. 

- Opowiada o zdarzeniach tworzących akcję w utworze. 

Fleksja i składnia: 

- Rozróżnia części mowy 

- Wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie oraz określenia 

- Rozróżnia zdania pojedyncze i złożone 

- Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. 

- Rozróżnia czasowniki niedokonane i dokonane. 

- Rozpoznaje formy czasowników we wszystkich trybach. 

- Nazywa przypadki i pytania, na które odpowiadają. 

- Odmienia przez przypadki rzeczownik o typowej odmianie. 

- Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika. 

- Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań. 
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- Wpisuje zdanie w podany wykres (na prostych przykładach). 

- Rozpoznaje zdanie złożone na podstawie liczby orzeczeń. 

- Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone. 

Słowotwórstwo: 

- Tworzy wyrazy pochodne 

- Wskazuje rodzinę wyrazów 

Ortografia: 

- Popełnia nieliczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na 

samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane 

programem nauczania 

- Poprawnie redaguje proste formy wypowiedzi pisemnej 

- Jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 

- Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o 

zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia. 

- Błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w 

wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył 

w ich napisanie. 

Fleksja i składnia: 

- Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy 

- Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone na prostych przykładach 

- Stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań 

typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy 

nauczyciela. 

- Rozróżnia części mowy. Wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia. 

- Odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki (proste przykłady). 

- Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy. 

- Odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego. 

Słowotwórstwo: 

- Pod kierunkiem nauczyciela korzysta z właściwych słowników 

- Rozpoznaje rodzinę wyrazów na prostych przykładach 

Ortografia: 

- Błędy ortograficzne nie zakłócają komunikatywności prac 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 

dopuszczającą w zakresie: 

Kształcenia literackiego i kulturowego: 

- nie zna treści omawianych lektur 

- wypowiedzi pisemne i ustne są nieprawidłowe językowo i rzeczowo 

- Nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności 

- Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu miernym; nie 

rozumie czytanego tekstu 

- Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym 

Fleksji i składni: 

- Nie opanował podstawowych umiejętności- nie potrafi odmieniać części mowy 

- Nie rozróżnia części mowy 

Ortografii: 

- Nie zna zasad ortografii i interpunkcji 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI 

W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 
 

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności są bardzo wysokie, 

otrzymuje oceny celujące z poszczególnych sprawdzianów, testów, kartkówek, itp. osiąga 

sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy 

- Posługuje się sprawnie środkami stylistycznymi 

- Nie powiela cudzych poglądów, potrafi ustosunkować się do danego problemu 

- Podejmuje działalność literacką lub kulturalną na terenie szkoły lub poza nią 

- Prace pisemne są bezbłędne 

- Sprawnie posługuje się słownikami i różnymi źródłami wiedzy, sprawnie 

selekcjonuje i wartościuje zdobyty materiał 

Fleksja i składnia: 

- Bezbłędnie rozpoznaje i stosuje we właściwej formie części mowy 

- Rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy 

- Biegle rozpoznaje i używa wszystkie rodzaje zdań 

- Dokonuje analizy składniowej wszystkich rodzajów zdań 

Słowotwórstwo: 

- Tworzy bogate rodziny zdań 

- Rozróżnia antonimy i synonimy, pracuje z właściwymi słownikami 

- Potrafi dokonać analizę słowotwórczą wyrazu 

Ortografia: 

- Zna wszystkie zasady ortograficzne i potrafi je zastosować w praktyce 

OCENE BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Wypowiedzi ustne i pisemne formułuje poprawnie pod względem językowym i 

merytorycznym 

- Potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory poetyckie i prozatorskie 

- Prace pisemne świadczą o znajomości problematyki i kompozycji 

- Potrafi poprawnie posługiwać się słownikami 

- Wyjaśnia pojęcia poznane podczas zajęć 

- Biegle posługuje się słownikami i encyklopedią. 

- Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy. 

- Bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania 

charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki; określa motywację czynów 

bohaterów, ocenia ich postępowanie. 

- Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki. 

- Ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania. 

- W sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci 

literackiej. 

- Bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej 

oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji. 

- Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, 
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nowych gatunkach literackich (ballada, odmiany powieści, dramat). 

- Dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia tropy 

stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego. 

Fleksja i składnia: 

- Opanował omawiane zagadnienia gramatyczne: części mowy, wypowiedzenia i ich 

rodzaje 

- Posługuje się związkami frazeologicznymi i potrafi je wyjaśniać 

- Wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia 

zastosowanie skróconych form zaimków rzeczownych. 

- Biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie „nie” 

z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. 

- Rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w 

zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego liczebnika; odmienia trudniejsze 

liczebniki złożone. 

- Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, 

dopełnienia, przydawki). 

- Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę. 

- Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, 

przydawki i dopełnienia. 

- Wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządy, przynależności; wskazuje zasady ich 

tworzenia. 

- Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy. 

Słowotwórstwo: 

- Rozróżnia wyrazy podstawowe i pochodne 

- Tworzy rodzinę wyrazów przy pomocy formantów 

- Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodnych od wyrażeń 

przyimkowych i od czasowników. 

- Wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako 

składnik podstawy słowotwórczej w innym. 

- Podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi. 

- Daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów. 

Ortografia: 

- Zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową dla klasy VI 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- W stopniu dobrym zna treść omawianych lektur oraz tekstów 

- Posługuje się poprawną polszczyzną 

- Potrafi poprawnie tworzyć plany wydarzeń 

- Buduje spójny tekst adekwatny do adresata i tematyki 

- Posługuje się krótkimi formami wypowiedzi pisemnej, zgodnie z poznanymi 

zasadami 

- Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. 

- Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone 

podstawą programową: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu; list 

literacki, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu 

teatralnego, filmu. 

- Dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, 

omówienie elementów świata przedstawionego. 

- Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy. 
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- Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu 

Fleksja i składnia: 

- Potrafi odmieniać części mowy 

- Rozpoznaje i wskazuje je w tekście 

- Rozpoznaje i stosuje zdania pojedyncze i złożone 

- Wymienia rodzaje zaimków. 

- Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich 

utworzenia. 

- Poprawnie stopniuje przymiotniki, wie, czemu służy stopniowanie. 

- Podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i 

nieokreślony. 

- Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu. 

- Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je. 

- Tworzy poprawny związek zgody, rządu i przynależności. 

- Układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie. 

Słowotwórstwo: 

- Tworzy rodziny wyrazów i wyrazy pochodne 

- Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących 

różnymi częściami mowy. 

- Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu. 

- Tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika. 

- Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze 

słowotwórstwa. 

Ortografia: 

- Dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne, potrafi je zastosować 

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności zawarte 

w podstawie programowej, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Potrafi samodzielnie odtworzyć treść utworu w czasie jego omawiania na lekcjach 

- Wskazuje elementy świata przedstawionego 

- Odróżnia prozę od poezji 

- W stopniu dostatecznym posługuje się odpowiednimi formami wypowiedzi pisemnej 

- Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 

- Zna przewidziane programem gatunki literackie. 

- Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu. 

Fleksja i składnia: 

- Właściwie używa form gramatycznych poznanych części mowy 

- Wyróżnia w zdaniach podmiot, orzeczenie i ich określenia 

- Buduje poprawne zdania pojedyncze i złożone 

- Potrafi przeprowadzić analizę składniową prostych przykładów zdań pojedynczych i 

złożonych 

- Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki; potrafi rozpoznać 

ich związek z wyrazem określanym. 

- Stopniuje przymiotniki. 

- Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe. 

- Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów. 

- Rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe. 

- Nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach). 

- Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych. 

- Wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie. 
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Słowotwórstwo: 

- Potrafi utworzyć wyraz pochodny 

- Posługuje się właściwymi słownikami 

Ortografia: 

- Zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne i stosuje je w prostych 

przykładach 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na 

samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

- Potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania, dotyczące analizowanego tekstu 

- Przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

- Technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu 

- Potrafi wskazać podstawowe elementy świata przedstawionego 

- Ma ubogi zasób słownictwa 

- Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o 

zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia. 

- W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i 

ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie. 

Fleksja i składnia: 

- Potrafi odmieniać podstawowe części mowy wg podanego wzoru 

- Układa proste zdania pojedyncze i złożone 

- Rozpoznaje w zdaniu podmiot i orzeczenie 

- Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na 

prostych przykładach). 

- Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj. 

- Łączy wyrazy w zespoły składniowe. 

Słowotwórstwo: 

- Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych. Przeprowadza analizę 

słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie – wskazuje podstawę słowotwórczą i 

formant. 

- Nazywa typy formantów. 

- Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. 

Ortografia: 

- Zna podstawowe zasady ortograficzne („rz”, „ż”, „ó”, „u”, „ch”, „h”, wielka, mała 

litera itp.) 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 

dopuszczającą w zakresie: 

Kształcenia literackiego i kulturowego: 

- Nie zna treści utworów lirycznych, epickich i dramatycznych 

- Nie przeczytał lektur przewidzianych programem klasy VI 

- Nie potrafi zredagować poprawnie żadnych form wypowiedzi pisemnej 

- Ma ubogi zakres słownictwa i nie podejmuje prób wzbogacenia go 

- Nie potrafi nawet pod kierunkiem nauczyciela sformułować dłuższej wypowiedzi 

Fleksji i składni: 

- Nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji i składni 

- Nie odróżnia form części mowy 

- Nie potrafi ich odmieniać 

- Nie rozróżnia zdań złożonych od pojedynczych 

- Nie rozpoznaje części zdania 
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Ortografii: 

- Nie zna i nie stosuje w wypowiedziach pisemnych żadnych zasad ortograficznych i 

Interpunkcyjnych 

 

KRYTERIA OCENIANIA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI 
„Dysleksja rozwojowa czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania - zaburzenie 

manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania, mimo stosowania standardowych 

metod nauczania, inteligencji na poziomie przeciętnym i sprzyjających warunków 

społecznokulturowych. 

Jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, co często 

uwarunkowane jest konstytucjonalnie” 

/Wikipedia/ 

By precyzyjniej wskazać trudności występujące u dziecka używamy trzech określeń: 

1. dysleksja - trudności w opanowaniu umiejętności czytania 

2. dysgrafia – to zaburzenia dotyczące techniki pisania 

3. dysortografią – to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni 

dysfunkcje te nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania materiału przewidzianego 

programem nauczania. Jednak ze względu na trudności w nauce nie wynikające z winy 

dziecka, nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych możliwości ucznia i pracuje 

zgodnie z wytycznymi indywidualnych planów pracy z uczniem dysfunkcyjnym. 

 

W związku z tym nauczyciel w ocenie pracy ucznia powinien: 

a) w zakresie prac pisemnych: 

- wydłużyć czas przeznaczony na pisanie pracy 

- nie oceniać estetyki pisma 

- poprawiać lecz nie uwzględniać w ocenie błędów ortograficznych w dyktandach i 

pracach stylistycznych 

- pomóc w przeczytaniu tekstu bazowego, poleceń 

- udostępnić dodatkowe słowniki i inne pomoce 

b) w zakresie słuchania i mówienia: 

- wydłużyć czas wypowiedzi 

- zadawać dodatkowe pytania ukierunkowujące 

- oceniać merytoryczną wiedzę, a nie formę przekazu informacji 

- umożliwić odpowiadanie bez obecności innych uczniów 

- podkreślać nawet minimalne postępy ucznia 

c) w zakresie czytania: 

- zachęcać do czytania 

- sprawdzać znajomość treści a nie technikę czytania 

- umożliwić czytanie bez obecności innych 

- podkreślać nawet minimalne postępy ucznia 

w pozostałych obszarach nauczania uczniowie dysfunkcyjni oceniani są wg ogólnych 

kryteriów. 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 
 ątku roku szkolnego oraz na 

bieżąco 

udostępnia ten dokument uczniom i rodzicom w pracowni języka polskiego, jest on 

również dostępny na stronie internetowej szkoły. 
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 ągnięcia uczniów w I i II okresie (z 

naciskiem 

na okres II). 

 Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią matematyczną ocen 

Cząstkowych 

 

Uczeń ma prawo przeanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu, w którym 

zostaje poinformowany o wynikach. 

 ązek, na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna), 

uzasadnić wystawioną ocenę. 

 ści nauczyciela ma prawo wglądu do prac pisemnych swojego 

dziecka. 

 ę traktowany jest jako 

nieprzygotowanie do lekcji. 

 ą oceną niedostateczną. 

 ępach i zagrożeniach uczniów jest zgodna z 

WZO. 

 ńcoworoczna ocena niedostateczna może być poprawiana zgodnie z WZO. 

 ści uczniów 

skalę 

punktową, według której oceniany był sprawdzian (praca klasowa, wypracowanie itp.). 

 ą w zeszytach przedmiotowych i na sprawdzianach pisać 

flamastrami i czerwonym długopisem (zastrzeżonym dla nauczyciela) oraz na 

sprawdzianach używać korektorów. 

 ące, 

które 

na prośbę rodziców udostępnia im do wglądu w czasie konsultacji, wywiadówek bądź 

dyżurów. Po zakończeniu roku szkolnego można je odebrać u nauczyciela. 

 ątku lekcji braku pracy domowej, zeszytu, itp. 

upoważnia go do wystawienia stopnia niedostatecznego. 

 ę ucznia do 3 dni po dłuższej, trwającej co najmniej dwa tygodnie, 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole; 

 ń zawsze może zwrócić się do nauczyciela o pomoc i wsparcie. 

 ń nie może otrzymać ponownie oceny niedostatecznej za ten sam zakres wiedzy 

i 

umiejętności. 

 ę pracy grupy ponoszą odpowiedzialność w równym stopniu wszyscy 

członkowie grupy. 
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MATEMATYKA 
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Wymogi edukacyjne z matematyki zostały opracowane na podstawie: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

5. Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim 

6. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie 

Wielkopolskim  

7. Programu nauczania matematyki „ Matematyka 2001” , „Matematyka wokół nas” 
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II  Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów 

 

11..  Zasady oceniania 

 

11))  Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi 

kryteriami ocen z matematyki oraz poziomami wymagań określonymi w planie 

realizacji materiału nauczania matematyki w poszczególnych klasach. Dopuszcza 

się stosowanie plusa lub minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku 

wybranych form aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych 

przez ucznia plusów i minusów. 

22))  Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w 

ciągu całego okresu (roku). Na koniec okresu nauczyciel nie przewiduje żadnych 

dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych (poprawkowych). Wyłącza się 

sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała choroba. 

33))  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć 

wymagania edukacyjne do poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 

nauczania. 

44))  Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest 

do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach 
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uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia 

zaległości, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej.  

55))  Na lekcjach matematyki oceniane będzie: 

 Rozumienie pojęć matematycznych i rozumienie ich definicji 

 Znajomość i stosowanie poznanych praw matematycznych 

 Prowadzenie rozumowań 

 Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod 

 Posługiwanie się symbolami i językiem matematycznym, odpowiednim do 

danego etapu kształcenia 

 Czytanie tekstów matematycznych ze zrozumieniem 

 Matematyzowanie problemów zawartych w treści zadań 

 Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy matematycznej w praktyce 

 Aktywność na lekcjach, praca w grupach i w zespole klasowym oraz własny 

wkład pracy ucznia 

 Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach i estetyka 

wykonywanych prac. 

 

22..  Pomiar osiągnięć 

 

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

11))  Prace klasowe (sprawdziany)  

22))  Kartkówki 

33))  Odpowiedzi ustne 

44))  Prace domowe 

55))  Zeszyty ćwiczeń 

66))  Prace długoterminowe 

77))  Inne formy aktywności: 

 udział w konkursach 

 wykonywanie pomocy dydaktycznych  

 aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z matematyką 

88))  Obserwacja: 

 przygotowania ucznia do lekcji 

 sposobu prezentowania swoich wiadomości 

 jego aktywności na lekcji 

 pracy w grupie i w zespole klasowym 

 

33..  Przygotowanie się do zajęć. 

 

11))  Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć. 

22))  Każdy uczeń przychodzący na lekcje matematyki jest zobowiązany do 

przynoszenia: 
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- podręcznika i ćwiczeń "Matematyka 2001", „Matematyka wokół nas” oraz 

zeszytu przedmiotowego w kratkę, 

- na geometrię przyrządów: ekierka, linijka, cyrkiel, kątomierz i ołówek, 

33))  Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt i na bieżąco wypełniać 

zeszyt ćwiczeń. 

44))  Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy: 

 wykonanie zadania domowego 

 wykonanie zadania długoterminowego 

 przygotowanie się do odpowiedzi ustnej 

 przyniesienie zeszytu 

 przyniesienie zeszytu ćwiczeń 

 przyniesienie pomocy potrzebnych do lekcji, w tym przyrządów 

geometrycznych. 

 Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia w ciągu okresu nieprzygotowania 

się do zajęć. Musi to uczynić na samym początku lekcji. Po wykorzystaniu 

nieprzygotowania się do zajęć za każde następne uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, o ewentualnej możliwości poprawy decyduje nauczyciel. Uczeń 

nie może zgłosić nieprzygotowania na lekcjach powtórzeniowych i pracach 

klasowych. 

 

 

 

4. Prace pisemne 

 

1. Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe. 

2. Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, 

informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny. 

3. Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej 

swoje wiadomości i dba o jej estetykę. Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia 

możliwości ucznia. Wyjątkiem są  uzasadnione sytuacje (np. dysgrafia, opinie z 

Poradni Psychologiczno Pedagogicznych) 

 Nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę o jeden stopień jeśli praca jest niestaranna i 

nieestetyczna, a w przypadku gdy praca jest nieczytelna nauczyciel ma prawo 

postawić ocenę niedostateczną  

4. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi 

na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu 

odpisywania podczas pracy pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi oceny 

niedostatecznej.  

5. Prace klasowe (sprawdziany) 

 Prace klasowe lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. 

 Prace klasowe trwają 45 minut i obejmują co najmniej 1 dział programowy. 

 Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas zakres 

materiału, który jest  utrwalony na lekcji powtórzeniowej. 
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 Nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów uzyskanych na 

pracy klasowej na oceny 

0% do 30% - ocena niedostateczna 

31% do 50% -ocena dopuszczająca 

51% do 70% - ocena dostateczna 

71% do 85% - ocena dobra 

86% do 99% - ocena bardzo dobra 

100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - ocena celująca 

Nauczyciel w zależności od stopnia trudności pracy pisemnej ma prawo użycia innej 

skali niż     

powyższa. 

 Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni. 

 W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej uczeń ma prawo 

do poprawy, która jest dobrowolna i odbywa się w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. Poprawa może nastąpić tylko raz. Do dziennika wpisane będą 

wówczas dwie oceny, z których będzie liczona średnia arytmetyczna. 

 Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn 

losowych, i nieobecność ta jest dłuższa niż dwa dni, to ma obowiązek ją napisać w 

terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W pozostałych 

przypadkach uczeń ma obowiązek napisać pracę klasową na kolejnej jednostce 

lekcyjnej. 

 Unikanie lub odmowa pisania pracy pisemnej jest równoznaczna z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej. 

a) Kartkówki  

 Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i dotyczą trzech ostatnich lekcji. Nie muszą być 

zapowiadane i nie podlegają poprawie. W przypadku, gdy ocen niedostatecznych z  

kartkówek jest kilka pod rząd, nauczyciel postanawia w jakiej formie i terminie 

nastąpi poprawa. 

 Ilość kartkówek nie jest określona, o jej potrzebie nauczyciel sam decyduje. 

 Sprawdzone i omówione kartkówki wracają do nauczyciela i są do wglądu dla 

rodziców. 

 

 Kartkówki będą oceniane według następującej skali procentowej (propozycja)  

0 % -  40% - ocena niedostateczna 

41%  -  50% - ocena dopuszczająca 

51%  -  74% - ocena dostateczna 

75%  -  94% - ocena dobra 

95%  -  100% - ocena bardzo dobra                 

                   

5. Odpowiedzi ustne 

Odpowiedź ustna polega na samodzielnym rozwiązaniu zadania (lub zadań) dotyczącego 

bieżącego materiału. 

       W ocenianiu odpowiedzi ustnej stosuje się następujące kryteria oceniania:  
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 Bezbłędne rozwiązanie zadania na tablicy ( i zadania domowego w zeszycie ), z 

pełnym komentarzem - ocena bardzo dobra 

 Drobne błędy rachunkowe podczas rozwiązywania na tablicy ( i bezbłędne 

rozwiązanie zadania domowego w zeszycie ) - ocena dobra 

 Rozwiązanie zadania na tablicy przy niewielkiej pomocy nauczyciela (i bezbłędne 

rozwiązanie zadania domowego w zeszycie ) – ocena dostateczna 

 Rozwiązanie zadania na tablicy przy dużej pomocy nauczyciela (i rozwiązanie 

zadania domowego w zeszycie ) - ocena dopuszczająca 

 Nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia z wiadomości z trzech ostatnich lekcji 

w formie odpowiedzi ustnej. 

 

6. Prace domowe 

 Praca domowa jest obowiązkowa. 

 W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek odrobienia pracy 

na najbliższą godzinę lekcyjną. Jeśli tak się nie stanie, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za brak pracy domowej, gdy przed 

lekcją zgłosił, iż nie potrafił sam wykonać zadanej pracy i pokazał pisemne próby 

rozwiązania wszystkich przykładów lub wykonał dwukrotnie więcej przykładów ze 

zbioru zadań dotyczących danego działu. 

 Uczeń musi rozumieć (i zaprezentować tok rozumowania) jak rozwiązał zadanie 

domowe.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Zasady informowania o osiągnięciach 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. 

 Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał. 

Informacja o ocenie jest wpisywana do dziennika internetowego Librus. 

 Rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań i 

konsultacji. 

 Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych oraz ocen 

ucznia w dzienniku. 

 W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne lub 

osobiste oraz wysyła wiadomości za pośrednictwem dziennika internetowego 

Librus, informujące rodziców o postępach w nauce ich dzieci. 

 

8. Aktywność na lekcji 

Aktywna postawa podczas lekcji promowana będzie znakiem plus (+). Pięć takich 

znaków będzie równoznaczne z oceną bardzo dobrą, cztery z oceną dobrą, trzy z oceną 

dostateczną, natomiast osiem plusów przekłada się na ocenę celującą. 

Przed wystawieniem oceny okresowej (końcoworocznej) uczeń otrzymuje ocenę za 

aktywność na lekcjach matematyki.  Przez aktywność rozumiemy: 

a) Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi 

b) Rozwiązywanie zadań dodatkowych 
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c) Aktywną pracę w grupach. 

9. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania 

a) Ustalenie wspólnie z uczniem, jakie partie materiału wymagają nadrobienia 

b) Ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione (np. pomoc koleżeńska, 

pomoc nauczyciela, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, praca własna) 

c) Współpraca z pedagogiem szkolnym – wspólne ustalenie sposobu pracy z uczniami 

mającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze. 

 

 

II. Obszary aktywności z matematyki 

Obszary aktywności a wymagania na ocenę: 

Obszary 

aktywności 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

uczeń: uczeń: uczeń: uczeń: uczeń: 

Rozumienie 

pojęć 

matematycznych 

i znajomość ich 

definicji 

-intuicyjnie 

rozumie pojęcia, 

-zna ich nazwy, 

-potrafi podać 

przykłady modeli 

dla tych pojęć. 

-potrafi 

przeczytać 

definicje 

zapisane za 

pomocą symboli 

-potrafi 

sformułować 

definicje, 

zapisać je, 

-operować 

pojęciami, 

stosować je 

-umie 

klasyfikować 

pojęcia, 

-podaje 

szczególne 

przypadki. 

-uogólnia, 

-wykorzystuje 

uogólnienia                     

i analogie. 

Znajomość                 

i stosowanie 

poznanych 

twierdzeń 

-intuicyjnie 

rozumie 

podstawowe 

twierdzenia, 

-potrafi wskazać 

założenie i tezę, 

-zna symbole 

matematyczne 

-potrafi stosować 

twierdzenia w 

typowych 

zadaniach, 

-potrafi podać 

przykład 

potwierdzający 

prawdziwość 

twierdzenia. 

-potrafi 

sformułować 

twierdzenie 

proste i 

odwrotne, 

-potrafi 

przeprowadzić 

proste 

wnioskowania 

-uzasadnia 

twierdzenia w 

nietrudnych 

przypadkach, 

-stosuje 

uogólnienia i 

analogie do 

formułowanych 

hipotez. 

operuje 

twierdzeniami i 

je dowodzi. 

Prowadzenie 

rozumowań 

-potrafi wskazać 

dane, 

niewiadome, 

wykonuje 

rysunki z 

oznaczeniami do 

typowych zadań 

-potrafi 

naśladować 

podane 

rozwiązania w 

analogicznych 

sytuacjach. 

-analizuje treść 

zadania, 

-układa plan 

rozwiązania, 

samodzielnie 

rozwiązuje 

typowe zadania. 

umie 

analizować i 

doskonalić 

swoje 

rozwiązania. 

-potrafi 

oryginalnie 

rozwiązać 

zadanie, także o 

podwyższonym 

stopniu 

trudności. 

Posługiwanie się 

symboliką i 

językiem 

matematyki 

adekwatnym do 

-tworzy, z 

pomocą 

nauczyciela, 

proste teksty w 

stylu 

- tworzy proste 

teksty w stylu 

matematycznym 

- tworzy proste 

teksty w stylu 

matematyczny

m z użyciem 

symboli. 

-samodzielnie 

potrafi 

formułować 

twierdzenia i 

definicje. 

-samodzielnie 

potrafi 

formułować 

twierdzenia i 

definicje z 
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danego etapu 

kształcenia 

matematycznym. użyciem symboli 

matematycznych 

Analizowanie 

tekstów w stylu 

matematycznym 

-odczytuje, z 

pomocą 

nauczyciela, 

dane z prostych 

tekstów, 

diagramów, 

rysunków, tabel. 

-odczytuje dane z 

prostych tekstów, 

diagramów, 

rysunków, tabel. 

-odczytuje dane 

z tekstów, 

diagramów, 

rysunków, 

tabel. 

-odczytuje i 

porównuje dane 

z tekstów, 

diagramów, 

rysunków, 

tabel, 

wykresów. 

-odczytuje i 

analizuje dane z 

tekstów, 

diagramów, 

rysunków, tabel, 

wykresów. 

Rozwiązywanie 

zadań z 

wykorzystaniem 

poznanych metod 

-zna zasady 

stosowania 

podstawowych 

algorytmów, 

-stosuje je z 

pomocą 

nauczyciela. 

- stosuje 

podstawowe 

algorytmy w 

typowych 

zadaniach. 

-stosuje 

algorytmy w 

sposób 

efektywny, 

-potrafi 

sprawdzić 

wyniki po ich 

zastosowaniu. 

-stosuje 

algorytmy 

uwzględniając 

nietypowe 

rozwiązania, 

szczególne 

przypadki i 

uogólnienia. 

-stosuje 

algorytmy w 

zadaniach 

nietypowych. 

Stosowanie 

wiedzy 

przedmiotowej w 

rozwiązywaniu 

problemów 

pozamatema- 

tycznych 

-stosuje 

umiejętności 

matematyczne do 

rozwiązywania 

problemów 

praktycznych, z 

pomocą 

nauczyciela. 

- stosuje 

umiejętności 

matematyczne do 

rozwiązywania 

problemów 

praktycznych. 

-stosuje 

umiejętności 

matematyczne 

do 

rozwiązywania 

różnych 

problemów 

praktycznych. 

-stosuje 

umiejętności 

matematyczne 

do 

rozwiązywania 

nietypowych 

problemów z 

innych 

dziedzin. 

-stosuje 

umiejętności 

matematyczne do 

rozwiązywania 

skomplikowa- 

nych problemów 

z innych 

dziedzin. 

Prezentowanie 

wyników swojej 

pracy w różnych 

formach 

-prezentuje 

wyniki swojej 

pracy w sposób 

narzucony przez 

nauczyciela. 

-prezentuje 

wyniki swojej 

pracy w sposób 

jednolity, 

wybrany przez 

siebie. 

- prezentuje 

wyniki swojej 

pracy na różne 

sposoby, nie 

zawsze dobrze 

dobrane do 

problemu. 

-prezentuje 

wyniki swojej 

pracy we 

właściwie 

wybrany przez 

siebie sposób. 

-prezentuje 

wyniki swojej 

pracy w 

różnorodny 

sposób, 

-dobiera formę 

prezentacji do 

problemu. 
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III. Ogólne kryteria ocen z matematyki 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

matematyki w danej klasie. Potrafi zastosować poznaną wiedzę matematyczną do 

rozwiązywania nietypowych problemów z różnych dziedzin życia. 

b) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych. Rozwiązuje zadania wykraczające poza program 

nauczania danej klasy. 

c) Wykazuje stałą gotowość i chęć do poszerzania wiedzy. Reprezentuje szkołę w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych z matematyki. Bierze w nich czynny 

udział i odnosi sukcesy kwalifikując się do finałów. Samodzielnie i twórczo 

rozwija własne uzdolnienia, bierze aktywny i systematyczny udział w zajęciach 

pozalekcyjnych związanych z matematyką. Rozwiązuje samodzielnie zadania 

dodatkowe. Jest aktywny i zawsze przygotowany do lekcji. Dzieli się wiedzą z 

innymi uczniami.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danej klasy 

na poziomie dopełniającym. 

b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

sprawnie korzysta ze wskazówek nauczyciela do rozwiązywania zadań 

wykraczających poza program nauczania danej klasy. 

c) Zawsze ma odrobione zadanie domowe, rozwiązuje samodzielnie zadania 

dodatkowe, pomaga innym. Jest aktywny na lekcjach. Uczestniczy w szkolnych i 

pozaszkolnych konkursach przedmiotowych z matematyki. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował w stopniu rozszerzającym wiadomości objęte programem nauczania w 

danej klasie. 

b) Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne z niewielką pomocą nauczyciela. 

c) Bierze czynny udział w lekcjach matematyki, zawsze jest do nich przygotowany i 

systematycznie odrabia zadania domowe. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie podstawowym. 

b) Spełnia wymagania podstawowe, potrafi rozwiązywać typowe zadania o 

niewielkim stopniu trudności. 

c) Zdarza mu się brak pracy domowej, jego aktywność na lekcjach matematyki jest 

niewielka. 
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5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który 

a) Opanował wiadomości objęte programem nauczania w danej klasie w stopniu 

koniecznym. Ma braki w opanowaniu wiadomości podstawowych, ale nie 

przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 

matematyki w dalszym etapie kształcenia. 

b) Przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania. 

c) Stara się uzupełnić brakujące wiadomości. Systematycznie bierze udział w 

zajęciach wyrównawczych z matematyki, wykazuje zainteresowanie możliwością 

poprawy ocen.  

d) Zdarzają mu się braki prac domowych, nie zawsze sporządza notatki, nie 

uczestniczy aktywnie w lekcji. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) Nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych w programie 

nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki.  

b) Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

c) Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji, nie 

notuje lub nie prowadzi zeszytu. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, 

często opuszcza lekcje matematyki bez usprawiedliwienia. 

d) Nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia ocen z matematyki 

stworzonymi mu przez nauczyciela. Nie korzysta z zajęć wyrównawczych lub 

często je opuszcza. 

 

IV. Dostosowanie wymagań z matematyki dla ucznia o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych. 

 

C e l e   e d u k a c y j n e: 

1. Przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących 

zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych, a w szczególności opanowanie: 

a) Wykonywanie obliczeń na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych, 

b) Umiejętności rozwiązywania zadań prowadzących do obliczeń arytmetycznych, użycia 

wzoru lub łatwego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, 

c) Umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć z geometrii w sytuacjach 

praktycznych, rozwój wyobraźni przestrzennej, 

d) Wprowadzenie do gromadzenia danych, ich uporządkowanie i tworzenie najprostszej 

prezentacji. 

2. Wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i 

zdobywania informacji. 

 

W y m a g a n i a  

 

1. Liczby naturalne. Uczeń: 

a) Odczytuje i zapisuje liczby naturalne mniejsze niż 9999 w dziesiątkowym układzie 

pozycyjnym, 

b) Porównuje liczby naturalne stosując znaki <,>, =, 
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c) Dodaje, odejmuje, mnoży liczby naturalne w zakresie 100 i w tym zakresie dzieli przez 

liczbę jednocyfrową, 

d) Stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań na liczbach naturalnych w 

wyrażeniach arytmetycznych, zawierających nie więcej niż 4 działania, 

e) Dzieli liczby naturalne w zakresie 100, 

f) Podaje przykłady liczby pierwszej i złożonej, 

g) Porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne w zakresie 1000, 

h) Rozwiązuje proste zadania tekstowe prowadzące do obliczeń na liczbach naturalnych 

w zakresie 1000, 

i) Zapisuje liczby od 1 do 12 w systemie rzymskim. 

2. Liczby całkowite. Uczeń: 

a) Zapisuje i odczytuje liczby całkowite ujemne większe  od – 30, zaznacza na osi 

liczbowej liczby całkowite od – 10 do 10. 

b) Porównuje liczby całkowite od – 10 do 10. 

3. Ułamki zwykłe. Uczeń: 

a) Dzieli całości na 2 i 4 równe części przez zginanie, zgniatanie lub rozcinanie, 

b) Zapisuje ułamek jako iloraz liczb, skraca i rozszerza ułamek przez 2 i 3, 

c) Zamienia liczbę mieszaną mniejszą od 20 o mianowniku naturalnym od 1 do 10 na 

ułamek niewłaściwy i odwrotnie, 

d) Porównuje ułamki o tych samych mianownikach, odczytuje ułamki mniejsze od 20 o 

mianowniku naturalnym do 10 zaznaczone na osi liczbowej, 

e) Dodaje ułamki o tych samych mianownikach, odejmuje ułamki o tych samych 

mianownikach, gdy część ułamkowa odjemnej jest większa od części ułamkowej 

odjemnika, mnoży ułamki właściwe i niewłaściwe, mnoży i dzieli ułamki właściwe i 

niewłaściwe przez liczę. 

4. Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

a) Zapisuje liczbę w postaci ułamka dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku, zapisuje 

ułamek zwykły o mianowniku 10 i 100 w postaci ułamka dziesiętnego, zapisuje 

ułamek dziesiętny z co najwyżej dwoma miejscami po przecinku w postaci ułamka 

zwykłego, 

b) Zapisuje wyrażenia dwumianowane, złotówki i grosze, centymetry i milimetry i ich 

dziesiętną postać, 

c) Zaznacza ułamki dziesiętne na gotowej osi liczbowej. Porównuje ułamki dziesiętne, 

d) Dodaje odejmuje oraz dzieli ułamki dziesiętne przez liczbę jednocyfrową, 

e) Oblicza sumę, różnicę, iloraz i iloczyn ułamków dziesiętnych za pomocą kalkulatora. 

5. Figury płaskie. Uczeń: 

a) Wskazuje i rysuje punkt, prostą, półprosta i odcinek, 

b) Rysuje proste prostopadłe i proste równoległe, 

c) Mierzy długości w centymetrach i milimetrach. Zamienia jednostki długości: metry na 

centymetry, centymetry na milimetry, 

d) Rysuje i rozpoznaje kąt, mierzy kąty i porównuje Katy od 0 do 180 stopni 

e) Rysuje i rozpoznaje trójkąt równoboczny i prostokątny 

f) Zna sumę miar kątów w trójkącie, 

g) Rozpoznaje i rysuje czworokąty: równoległoboki, prostokąty i kwadraty, 
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h) Rozpoznaje i rysuje wielokąty o liczbie boków mniejszej niż sześć, oblicza obwód 

takiego wielokąta, gdy długości boków wyrażone są liczbami naturalnymi,  

i) Podaje sposób obliczenia pola kwadratu i prostokąta, równoległoboku i trójkąta. 

Oblicza pola w prostych sytuacjach praktycznych, 

j) Rozróżnia i rysuje koło i okrąg, 

k) Prawidłowo odczytuje skalę, rozumie pojęcie skali na mapie. 

6. Bryły. Uczeń: 

a) Wskazuje podstawy, ściany i ściany boczne oraz krawędzie na modelach 

graniastosłupów prostych trójkątnych i czworokątnych, rysuje siatkę sześcianu 

b) Rozpoznaje w sytuacjach praktycznych stożki, ostrosłupy, walce i kule, 

c) Oblicza pole powierzchni i objętość sześcianu i prostopadłościanu z użyciem jednostek 

objętości bez zamiany tych jednostek. 

 

P r z e w i d y w a n e   o s i ą g n i ę c i a 

Uczeń: 

a) Wykonuje najprostsze obliczenia pamięciowe i pisemne na liczbach naturalnych, 

ułamkach zwykłych i dziesiętnych, a także za pomocą kalkulatora, 

b) Mierzy i oblicz długości, miary kątów, pola i objętości, czas i wagę w prostych 

sytuacjach praktycznych, 

c) Odczytuje dane z planu i mapy, 

d) Rozwiązuje zadania dotyczące prostych sytuacji praktycznych, prowadzących do 

obliczeń arytmetycznych lub zastosowania wzoru. 

 

 

 

 

V. Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 

1. Ocenę  dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie, 

b) Zna kolejność działań bez użycia nawiasów, 

c) Zna algorytmy czterech działań pisemnych, 

d) Umie zapisywać liczby słowami i potrafi odczytać liczby zapisane cyframi, 

e) Zna jednostki miary i długości, 

f) Rysuje odcinki o danej długości, odcinki równoległe i prostopadłe, 

g) Oblicz obwód prostokąta i kwadratu, 

h) Rozpoznaje koła i okręgi wśród innych figur płaskich, 

i) Zna pojęcie ułamka jako części całości, 

j) Umie dodawać i odejmować ułamki o tych samych mianownikach. 

2. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą 

oraz: 

a) Dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu 

dziesiątkowego, 

b) Mnoży i dzieli w pamięci liczby przez 2 i przez 5 

c) Rozwiązuje i układa zadania tekstowe jednodziałaniowe, 
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d) Zaznacza liczby na osi liczbowej, 

e) Zapisuje wielokrotności liczb i znajduje dzielniki liczb dwucyfrowych, 

f) Rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 5 i 10, 

g) Opisuje część figury za pomocą ułamka, 

h) Porównuje dwa ułamki o liczniku jeden i dwa ułamki o jednakowych mianownikach, 

i) Skraca i rozszerza proste ułamki, 

j) Dodaje i odejmuje dwa ułamki o różnych mianownikach, 

k) Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne, 

l) Porównuje ułamki dziesiętne o tej samej liczbie cyfr po przecinku, 

m) Rysuje proste prostopadła za pomocą ekierki, 

n) Rysuje okrąg o danym promieniu i danej średnicy, 

o) Rysuje odcinki i prostokąty w skali, 

p) Oblicza pola prostokątów i kwadratów, 

q) Rysuje siatkę prostopadłościanów. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

a) Dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, 

b) Umie zapisać w systemie rzymskim liczby większe niż 100, 

c) Mnoży i dzieli liczby z zerami wewnętrznymi, 

d) Umie zapisać rozwiązanie zadania za pomocą równania, 

e) Rozwiązuje zadania wielodziałaniowe, 

f) Dodaje i odejmuje pisemnie ułamki dziesiętne, 

g) Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 1000, 1000, 

h) Zna cechy podzielności przez 3, 9, 4, 25, 

i) Rozumie pojęcie najmniejszej wspólnej wielokrotności i największego wspólnego 

dzielnika, znajduje je 

j) Porównuje ułamki zwykłe, 

k) Odejmuje ułamek od całości i dopełnia całości, 

l) Wie jak obliczyć pole powierzchni i objętość sześcianu i prostopadłościanu. 

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

a) Rozwiązuje i układa zadania wielodziałaniowe, 

b) Zapisuje i odczytuje liczby do miliarda, 

c) Mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym przez liczby dwucyfrowe, 

d) Stosuje wszystkie poznane cechy podzielności, 

e) Zapisuje ułamki w postaci nieskracalnej, 

f) Zamienia ułamki zwykłe o mianownikach 2, 4, 5, 25 na ułamki dziesiętne, 

g) Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach,  

h) Rysuje za pomocą linijki i ekierki proste równoległe, 

i) Oblicza na podstawie planu i mapy rzeczywiste odległości. 

5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobra oraz: 

a) Rozwiązuje zadania złożone i problemowe 

b) Wykracza wiadomościami i umiejętnościami  poza program klasy czwartej, 

c) Bierze udział w konkursach matematycznych pozaszkolnych i osiąga w nich czołowe 

lokaty. 
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VI. Szczegółowe kryteria ocen dla klasy piątej. 

1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) Zna kolejność działań z użyciem nawiasów i bez nawiasów, w zbiorze liczb 

naturalnych, 

b) Zna pojęcie ułamka jako część całości, 

c) Wykonuje cztery działania sposobem pisemnym, 

d) Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika, 

e) Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe, 

f) Zna elementy wielokąta; boki, kąty wewnętrzne, przekątne, 

g) Zna pojęcie prostych prostopadłych i równoległych, 

h) Zna jednostki pola, 

i) Rozróżnia czworokąty, 

j) Opisuje trapez, równoległobok i romb, 

k) Oblicza pole kwadratu, prostokąta i trójkąta, 

l) Zna budowę graniastosłupa prostego, 

m) Zna jednostki objętości i wzory na obliczanie objętości sześcianu i prostopadłościanu. 

2. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą 

oraz: 

a) Oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych 

b) Rozpoznaje bez wykonywania dzielenia liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 

100 

c) Rozkłada liczby na czynniki pierwsze, 

d) Porównuje dwie liczby całkowite, 

e) Dodaje i odejmuje liczby całkowite, 

f) Porównuje dwa ułamki zwykłe, 

g) Zapisuje ułamki w postaci nieskracalnej, 

h) Zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie, 

i) Zaznacza ułamki zwykłe i liczby mieszane na osi liczbowej, 

j) Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe i liczby mieszane, 

k) Zamienia ułamki zwykłe o mianownikach 2, 4, 5, 25 na ułamki dziesiętne, 

l) Wykonuje dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na ułamkach dziesiętnych, 

m) Dzieli ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną, 

n) Zamienia jednostki pola, 

o) Oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów, 

p) Rysuje siatkę graniastosłupa prostego, 

q) Oblicza miary kątów trójkąta. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

a) Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne, 

b) Zna pojęcie zbioru liczb wymiernych, 

c) Opisuje romb i jego własności, 

d) Kreśli wysokości trójkąta i wielokąta, zna i zamienia jednostki pola, 

e) Oblicza pole równoległoboku, rombu i trapezu, 

f) Zna i zamienia jednostki pola, 
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g) Wskazuje na modelu graniastosłupa krawędzie i ściany boczne, 

h) Rysuje siatki graniastosłupów, 

i) Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów. 

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

a) Dodaje i odejmuje kilka liczb całkowitych, 

b) Wykonuje działania łącznie wielodziałaniowe na ułamkach zwykłych im dziesiętnych, 

c) Klasyfikuje trójkąty ze względu na Katy i boki, 

d) Klasyfikuje czworokąty, 

e) Oblicza długości boków lub wysokości trójkątów, gdy dane jest pole i jedna z 

wysokości, 

f) Rysuje siatki graniastosłupów w skali, 

g) Rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie pól powierzchni i objętości 

graniastosłupów prostych. 

5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 

a) Rozwiązuje zadania złożone i problemowe, 

b) Jego wiadomości wykraczają poza program nauczania klasy piątej, 

c) Bierze udział w konkursach pozaszkolnych i osiąga w nich czołowe lokaty. 

 

VII. Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej. 

1. Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który: 

a) Dodaje, odejmuje, mnoży liczby wymierne, 

b) Zapisuje ułamki zwykłe i dziesiętne oraz wykonuje na nich działania, 

c) Rozwiązuje proste równania i nierówności, 

d) Konstruuje odcinek równy danemu lub sumie odcinków, 

e) Konstruuje proste prostopadłe i proste równoległe do danej prostej, 

f) Zaznacza i odczytuje punkty w układzie współrzędnych, 

g) Rozpoznaje ostrosłupy wśród innych figur i potrafi wskazać wierzchołek, ścianę, 

krawędź, 

h) Rozwiązuje zadania tekstowe o tematyce zaczerpniętej z życia codziennego, 

wymagające co najmniej dwóch operacji rachunkowych 

2. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę    dopuszczającą 

oraz: 

a) Dzieli liczby wymierne, 

b) Porównuje liczby wymierne, 

c) Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie, 

d) Stosuje prawa działań w zbiorze liczb całkowitych, 

e) Zaokrągla rozwinięcia dziesiętne do jednego i dwóch miejsc po przecinku, 

f) Oblicza wartość prostego wyrażenia algebraicznego, 

g) Buduje proste wyrażenia algebraiczne, 

h) Zaznacza na osi liczbowej zbiór liczb spełniających nierówność, 

i) Odczytuje współrzędne i zaznacza punkty w układzie współrzędnych, 

j) Odczytuje z tabel wykresów i diagramów, 

k) Konstruuje trójkąt o danych bokach, 

l) Konstruuje kąt równy danemu, 
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m) Dzieli konstrukcyjnie kąt i odcinek na połowy. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

a) Zna ułamki dziesiętne okresowe 

b) Rozwiązuje zadania z zastosowaniem ułamków, 

c) Przedstawia dane w postaci diagramu, 

d) Opisuje i analizuje konstrukcję, 

e) Konstruuje kąt o podanej rozwartości, 

f) Wyznacza brakujące współrzędne, np. wierzchołka równoległoboku, 

g) Oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupów, 

h) Zaznacza wysokości w ostrosłupach, 

i) Oblicza pole powierzchni ostrosłupa, 

j) Rozwiązuje zadania tekstowe o różnej tematyce. 

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

a) Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne, 

b) Oblicza wartość potęgi o wykładniku naturalnym, 

c) Rysuje diagramy, 

d) Buduje trudniejsze wyrażenia algebraiczne, 

e) Rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań, 

f) Konstruuje trójkąt o danym boku i dwóch katach, o danym kącie i dwóch bokach, 

równoległobok o danym kącie i bokach oraz kąty o danej wartości, 

g) Wskazuje osie symetrii figury, 

h) Rozwiązuje zadania tekstowe o graniastosłupach i ostrosłupach. 

5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 

a) Rozwiązuje zadania złożone i problemowe, 

b) Wykracza wiadomościami i umiejętnościami poza program klasy szóstej, 

c) Bierze udział w konkursach matematycznych i osiąga w nich czołowe lokaty. 

Opracowały nauczycielki matematyki SP nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim 

Klaudia Reikowska i Justyna Stodulska 

HISTORIA  

I SPOŁECZEŃSTWO 

HISTORIA 
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Kl.  IV- VI 

 

Cele ogólne oceniania: 

 - rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,  

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

 - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do 

dalszej pracy,  

- dostarczenie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

 - umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej, 

 - dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.  

 

Formy aktywności podlegające ocenie:  

 

1. Odpowiedzi ustne - swobodna dłuższa wypowiedź na określony temat w oparciu o pojęcia, 

daty i fakty historyczne. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech 

ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.  

2. Wypowiedzi pisemne: - kartkówki (10 - 1 5 min.) obejmujące zakres materiału z trzech 

ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane (mają rangę odpowiedzi ustnej).  

- sprawdziany podsumowujące poszczególne działy, poprzedzone są lekcję powtórzeniową z 

podaniem zakresu materiału, zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

3. Umiejętności doskonalone w domu - praca domowa: ocenie podlegają: pomysłowość 

rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji (w przypadku prac ustnych), 

zgodność z poziomem wymagań i oceniane są według skali celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający.  

W przypadku 2 braków pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 4. Samodzielnie opracowane prace dodatkowe oparte na innych źródłach niż podręcznik 

(plansze, rysunki, referaty, gazetki itp.) oceniane są: celujący, bardzo dobry, dobry). 

 

 Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:  

 

1. Uczeń jest poinformowany o ocenie w chwili jej wystawienia.  

2. W ocenianiu stosuje się następującą skalę: 6 - celujący, 5 - bardzo dobry, 4 - dobry, 3 - 

dostateczny, 2 - dopuszczający, 1 - niedostateczny.  

3. Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 1- 6. 

 4. Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

 Jeżeli uczeń często opuszcza zajęcia z przyczyn losowych liczba ocen może być mniejsza. 

 5. Każdej ocenie towarzyszy komentarz ustny lub pisemny wskazujący mocne i słabe strony 

jego pracy. 

 6. Uczeń oceniany jest również za aktywność: 5 plusów ocena bardzo dobra, 5 minusów 

ocena niedostateczna.  

 

 

 

 

Kryteria ocen:  



Wymagania edukacyjne 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

1. Wypowiedzi ustne: 

 Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie 

terminologii historycznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania 

wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne) itp.  

• celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, prezentuje własne przemyślenia i oceny, łączy 

wiadomości z różnych źródeł wiedzy, uczestniczy w konkursach przedmiotowych.  

 • bardzo dobry - odpowiedź jest trafna i wyczerpująca, zgodna z tematem, łączy fakty 

i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych, stosuje 

chronologię i hierarchię treści w oparciu biegłą umiejętność posługiwania się osią 

czasu - porównuje, wyjaśnia, wyciąga wnioski i dostrzega związki przyczynowo 

skutkowe, biegle posługuje się mapą, umiejętnie analizuje teksty źródłowe, posiada 

uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury 

materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo - politycznych.  

• dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, ale nie wyczerpująca w pełni, dane 

zagadnienie zawiera większość wymaganych treści, wykazuje dużą znajomość faktów, 

pojęć i postaci historycznych oraz potrafi je wyjaśnić i ocenić, dokonuje 

uporządkowanej charakterystyki dziejów, zna daty i potrafi je nanieść na oś czasu, 

potrafi posługiwać się mapą, bierze udział w dyskusji - uzasadnia swoje racje w sposób 

komunikatywny. 

 • dostateczny - odpowiedź odbywa się przy pomocy nauczyciela, uczeń zna 

ważniejsze fakty, daty, pojęcia i postacie historyczne, jednak nie zawsze potrafi je 

prawidłowo zinterpretować, określa wiek wydarzenia, potrafi odczytać oś czasu, raczej 

rzadko korzysta z mapy.  

• dopuszczający - wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych, 

jednak niezbyt precyzyjnie udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela, posiada duże 

braki w wiadomościach i umiejętnościach, podstawowe fakty historyczne wyjaśnia z 

pomocą nauczyciela oraz w oparciu o podręcznik i materiały ilustracyjne. 

 • niedostateczny - nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez 

nauczyciela nawet o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, 

posiada bardzo duże braki w wiadomościach koniecznych.  

2. Prace pisemne  

W przypadku wypowiedzi pisemnych tzw. sprawdzianów przyjmuje się kryteria  

0% do 30% - ocena niedostateczna 

31% do 50% -ocena dopuszczająca 

51% do 70% - ocena dostateczna 

71% do 85% - ocena dobra 

86% do 99% - ocena bardzo dobra 

100%   - ocena celująca 

W przypadku kartkówek przyjmuje się kryteria : 

0% do 40% - ocena niedostateczna 

41% do 50% -ocena dopuszczająca 

51% do 74% - ocena dostateczna 

75% do 94% - ocena dobra 

95% do 100% - ocena bardzo dobra 

 

 a) Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni.  

b) Sprawdziany  uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni. Do dziennika obok 

oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę z poprawianego sprawdzianu. 
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 c) Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania w ciągu tygodnia od 

daty powrotu do szkoły.  

 

 

Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej:  
Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia 

z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności: 

 • sprawdziany,  

• odpowiedzi ustne i kartkówki,  

• aktywność na zajęciach,  

• aktywność pozalekcyjna,  

• prace domowe i prace długoterminowe itp.  

• posługiwanie się pomocami naukowymi (oś czasu, mapy, atlasy, słowniki itp.)  

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.  

Klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 • nie opanował treści koniecznych,  

• ma bardzo poważne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, 

uniemożliwiające dalszą naukę, nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości 

i współpracy z nauczycielem,  

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,  

• notorycznie nie odrabia pracy domowej.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych,  

• ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je 

nadrobić,  

• rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,  

• przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i współpracy z 

nauczycielem.  

• stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,  

• stara się czytać zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty najistotniejsze, • 

raczej odrabia zadania domowe.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym, 

 • rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o podstawowym stopniu trudności i 

niewielkim stopniu złożoności  

• ocenia wydarzenie historyczne i opisuje z pomocą nauczyciela oraz pomocy 

dydaktycznych,  

• zna podstawowe pojęcia historyczne,  

• posiada znajomość podstawowej wiedzy faktograficznej,  

• próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje,  

• odczytuje wydarzenia z osi czasu, 

 • określa wiek zdarzenia i zna ważne daty, 

 • ostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi, 

 • wykazuje minimalną aktywność na lekcji , 

• odrabia prace domowe • poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym i wykonuje 

zadania o średnim stopniu trudności i złożoności,  

• poprawnie ocenia i opisuje wydarzenie historyczne,  
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• wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych,  

• ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne,  

• dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów,  

• wykazuje się dużą znajomością dat,  

• prawidłowo posługuje się osią czasu  

• nanosi daty, określa wiek itp.  

• poprawnie posługuje się mapą,  

• rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł wiedzy, 

• efektywnie współpracuje w zespole i dość aktywnie pracuje w grupie,  

• bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów. 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

historii,  

• sprawnie posługuje się wiadomościami łączy, analizuje i opisuje fakty i wydarzenia 

w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych,  

• stosuje chronologię i hierarchię treści, 

 • rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać 

fakty i zjawiska historyczne,  

• posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury 

materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo - polityczne, 

 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń,  

• biegle posługuje się mapą,  

• umiejętnie analizuje teksty źródłowe,  

• umie bronić swoich poglądów,  

• wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia. 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• w wysokim stopniu opanował treści programowe,  

• umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą 

wiedzę,  

• bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,  

• samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania.  

Warunkiem uzyskania oceny celującej śródrocznej oraz rocznej jest posiadanie przez 

ucznia najwyższych ocen ze sprawdzianów celujących oraz bardzo dobrych. Ocena 

śródroczna i roczna jest efektem pracy i nauki ucznia podczas całego semestru oraz 

roku szkolnego - nie uwzględnia się możliwości poprawiania ocen pod koniec roku lub 

półrocza. 
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PRZYRODA 
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Wymogi edukacyjne z przyrody zostały opracowane na podstawie: 

 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

12. Statutu Szkoły Podstawowej nr 4w Ostrowie Wielkopolskim 

13. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie 

Wielkopolskim  

14. Programu nauczania przyrody “Przyroda z pomysłem’ - kl.V I VI oraz “Przyroda” kl.IV. 

 

 

Spis treści 

 

IIII  Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów  

11))  Zasady oceniania 

22))  Pomiar osiągnięć 

33))  Przygotowanie się do zajęć 

44))  Prace pisemne 

55))  Odpowiedzi ustne 

66))  Prace domowe 

77))  Zasady informowania o osiągnięciach 

88))  Aktywność na lekcji 

99))  Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania z przyrody 

IIIIII  Ogólne kryteria ocen z przyrody. 
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II  Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów 

 

1. Zasady oceniania 

11))  Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi 

kryteriami ocen z przyrody oraz poziomami wymagań określonymi w planie 

realizacji materiału nauczania przyrody w poszczególnych klasach. Dopuszcza się 

stosowanie plusa lub minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych 

form aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia 

plusów i minusów. 

22))  Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w 

ciągu całego okresu (roku). Na koniec okresu nauczyciel nie przewiduje żadnych 

dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych (poprawkowych). Wyłącza się 

sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała choroba. 

33))  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć 

wymagania edukacyjne do poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 

nauczania. 

44))  Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest 

do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach 

uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia 

zaległości, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej.  

55))  Na lekcjach przyrody oceniane będzie: 

Rozumienie pojęć przyrodniczych  

 Prowadzenie obserwacji, doświadczeń,hodowli 

 Posługiwanie się pojęciami i językiem przyrodniczym 

odpowiednim do danego etapu kształcenia 

 Czytanie tekstów przyrodniczych ze zrozumieniem 

 Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy przyrodniczej w 

praktyce 

 Aktywność na lekcjach, praca w grupach i w zespole klasowym 

oraz własny wkład pracy ucznia 

 Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach i 

estetyka wykonywanych prac. 

2. Pomiar osiągnięć 

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

1) Sprawdziany 

2) Kartkówki 

3) Odpowiedzi ustne 

4) Prace domowe 

5) Zeszyty ćwiczeń 

6) Prace długoterminowe, doświadczenia, obserwacje 

7) Inne formy aktywności: 

 udział w konkursach 

 wykonywanie pomocy dydaktycznych  

 aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z 

przyrodą 

8) Obserwacja: 

 przygotowania ucznia do lekcji 
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 sposobu prezentowania swoich wiadomości 

 jego aktywności na lekcji 

 pracy w grupie i w zespole klasowym 

 

3. Przygotowanie się do zajęć. 

 

1) Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć. 

2) Każdy uczeń przychodzący na lekcje przyrody jest zobowiązany do przynoszenia: 

- podręcznika i ćwiczeń  oraz zeszytu przedmiotowego , 

3) Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt i na bieżąco wypełniać 

zeszyt ćwiczeń. 

4) Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy: 

 wykonanie zadania domowego 

 wykonanie zadania długoterminowego 

 przygotowanie się do odpowiedzi ustnej 

 przyniesienie zeszytu 

 przyniesienie zeszytu ćwiczeń 

 przyniesienie pomocy potrzebnych do lekcji 

 Uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia w ciągu okresu 

nieprzygotowania się do zajęć. Musi to uczynić na samym 

początku lekcji. Po wykorzystaniu nieprzygotowania się do 

zajęć za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

o ewentualnej możliwości poprawy decyduje nauczyciel. Uczeń 

nie może zgłosić nieprzygotowania na lekcjach 

powtórzeniowych i sprawdzianach. 

10. Prace pisemne 

b) Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe. 

c) Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby 

zdobytych punktów, informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne 

oceny. 

d) Nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów na oceny: 

 

0 % do 30 % - ocena niedostateczna 

31 % do 50 % - ocena dopuszczająca 

51 % do 70 % - ocena dostateczna 

71 % do 85 % - ocena dobra 

86 % do 99 % - ocena bardzo dobra 

100 %  - ocena celująca 

 

e) Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie 

prezentuje w niej swoje wiadomości i dba o jej estetykę. Oceniając pracę 

nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia. Wyjątkiem są  uzasadnione 

sytuacje (np. dysgrafia, opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 

f) Nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę o jeden stopień w przypadku, gdy 

praca jest niestaranna lub nieestetyczna a w przypadku,gdy praca jest 

nieczytelna nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę o jeden stopień. 

g) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, 

jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego 

pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy pisemnej jest 

podstawą postawienia uczniowi oceny niedostatecznej.  
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h) Sprawdziany 

 Sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. 

 Prace klasowe trwają 45 minut i obejmują 1 dział programowy. 

 Sprawdzian jest zapowiadany tydzień wcześniej, podawany jest 

wówczas zakres materiału, który jest  utrwalony na lekcji 

powtórzeniowej. 

 Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie 

przekraczającym dwóch tygodni. 

 W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej   

uczeń ma prawo do poprawy (chyba, ze nauczyciel zdecyduje 

inaczej), która jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu 

dwóch tygodni od rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko 

raz. Do dziennika wpisane będą wówczas dwie oceny, z których 

będzie liczona średnia arytmetyczna. 

 Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z 

przyczyn losowych, i nieobecność ta jest dłuższa niż dwa dni, to 

ma obowiązek ją napisać w terminie nieprzekraczającym dwóch 

tygodni od powrotu do szkoły. W pozostałych przypadkach 

uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian na kolejnej jednostce 

lekcyjnej. 

 Unikanie lub odmowa pisania pracy pisemnej jest równoznaczna 

z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

i) Kartkówki  

 Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i dotyczą trzech ostatnich 

lekcji.  Nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie. 

Przyjmuje się, że pozytywna ocena z kolejnej kartkówki daje 

informację o opanowaniu również poprzedniego materiału i 

stanowi swoistą poprawę tej poprzedniej. Chyba, że nauczyciel 

zdecyduje inaczej. W przypadku, gdy ocen niedostatecznych z  

kartkówek jest kilka pod rząd, nauczyciel postanawia w jakiej 

formie i terminie nastąpi poprawa. 

 Ilość kartkówek nie jest określona, o jej potrzebie nauczyciel 

sam decyduje. 

 Sprawdzone i omówione kartkówki wracają do nauczyciela i są 

do wglądu dla rodziców. 

 Kartkówki będą oceniane według następującej skali procentowej:    

 0 % -  40%:             ndst, 

 41%  -  50%:  dop, 

 51%  -  74%:  dst, 

 75%  -  94%:              db, 

 95%  -  100%                    bdb, 

                      

 

11. Odpowiedzi ustne 

Odpowiedź ustna polega na samodzielnym rozwiązaniu zadanego pytania (lub pytań) 

dotyczącego bieżącego materiału. 

       W ocenianiu odpowiedzi ustnej stosuje się następujące kryteria oceniania:  
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 Bezbłędne rozwiązanie pytania ( i zadania domowego  

w zeszycie ), z pełnym komentarzem : ocena bdb, 

 Drobne błędy  podczas odpowiedzi ( i bezbłędne rozwiązanie zadania domowego w 

zeszycie ):   ocena db, 

 Rozwiązanie zadania ,pytania przy niewielkiej pomocy nauczyciela 

(i bezbłędne rozwiązanie zadania domowego w zeszycie ): ocena dst, 

 Rozwiązanie zadania ,udzielenie odpowiedzi przy dużej pomocy nauczyciela  

(i rozwiązanie zadania domowego w zeszycie ):    ocena dop. 

 Odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich lekcji. 

 Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę. 

 

12. Prace domowe 

 Praca domowa jest obowiązkowa. 

 W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma 

obowiązek odrobienia pracy na najbliższą godzinę lekcyjną. 

Jeśli tak się nie stanie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

13. Zasady informowania o osiągnięciach 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. 

 Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką 

ocenę otrzymał. Informacja o ocenie jest wpisywana do 

dziennika internetowego ( Librus). 

 Rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich dzieci 

podczas zebrań i konsultacji. 

 Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu do prac 

pisemnych oraz ocen ucznia w dzienniku. 

 W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy 

indywidualne lub osobiste oraz wysyła wiadomości za 

pośrednictwem e- dziennika, informujące rodziców o postępach 

w nauce ich dzieci. 

 

14. Aktywność na lekcji 

Aktywna postawa podczas lekcji promowana będzie znakiem plus (+). Osiem takich 

znaków będzie równoznaczne z oceną celującą, pięć z bardzo dobrą, cztery z oceną 

dobrą, trzy z oceną dostateczną . 

Przed wystawieniem oceny okresowej ( końcoworocznej) uczeń otrzymuje ocenę za 

aktywność na lekcjach przyrody.  Przez aktywność rozumiemy: 

a) Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi 

b) Rozwiązywanie zadań dodatkowych, wykonywanie doświadczeń, 

eksperymentów 

c) Aktywną pracę w grupach. 

15. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania 

a) Ustalenie wspólnie z uczniem, jakie partie materiału wymagają 

nadrobienia 

b) Ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione (np. pomoc 

koleżeńska, pomoc nauczyciela, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, praca 

własna) 
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c) Współpraca z pedagogiem szkolnym – wspólne ustalenie sposobu pracy 

z uczniami mającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze. 

 

 

II. Ogólne kryteria ocen z przyrody: 

1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania przyrody w danej klasie. 

b) Podejmuje prace badawcze, samodzielnie je opracowuje i prezentuje 

c) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych. 

d) Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, bierze aktywny i 

systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z przyrodą. 

Rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe. Jest aktywny i zawsze 

przygotowany do lekcji. Dzieli się wiedzą z innymi uczniami.  

e) bierze udział w konkursach przyrodniczych 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania 

danej klasy na poziomie dopełniającym. 

b)  Posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych 

sytuacjach,  

c) Zawsze ma odrobione zadanie domowe, rozwiązuje samodzielnie 

zadania dodatkowe, pomaga innym. Jest aktywny na lekcjach. 

Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych 

z przyrody. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował w stopniu dobrym wiadomości objęte programem nauczania 

w danej klasie. 

b) Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje zadania , ćwiczenia  z 

niewielką pomocą nauczyciela. 

c) Bierze czynny udział w lekcjach przyrody, zawsze jest do nich 

przygotowany i systematycznie odrabia zadania domowe. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

w danej klasie na poziomie podstawowym. 

b) Wykonuje polecenia przy pomocy nauczyciela 

c) Zdarza mu się brak pracy domowej, jego aktywność na lekcjach 

przyrody jest niewielka. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który 

a)  Ma braki w opanowaniu wiadomości podstawowych, ale nie 

przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy z przyrody w dalszym etapie kształcenia. 

b) Wykonuje polecenia na miarę swoich możliwości 

c) Stara się uzupełnić brakujące wiadomości,wykazuje zainteresowanie 

możliwością poprawy ocen.  

d) Zdarzają mu się braki prac domowych, nie zawsze sporządza notatki, 

nie uczestniczy aktywnie w lekcji. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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a) Nie opanował wymagań edukacyjnych ujętych w programie nauczania, 

a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przyrody.  

b) Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

c) Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy aktywnie w 

lekcji, nie notuje lub nie prowadzi zeszytu. Wykazuje lekceważący 

stosunek do przedmiotu, często opuszcza lekcje przyrody bez 

usprawiedliwienia. 

d) Nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia ocen z 

przyrody stworzonymi mu przez nauczyciela.  
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JĘZYK ANGIELSKI 

KL. IV-VI 
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1.  Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły  

     oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej    

     Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.

  

 

2.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, w pierwszym miesiącu nauki   

     informują uczniów i ich rodziców o:  

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

  wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

 

  3. Sposoby informowania ucznia o postępach w nauce języka angielskiego:  

  - słowne pochwały, uwagi, komentarze,  

  - plusy i minusy (trzy plusy to ocena bardzo dobra, trzy minusy to ocena niedostateczna),

  - oceny cząstkowe wyrażone stopniem wpisane do zeszytu ucznia oraz internetowego      

    dziennika  lekcyjnego, zeszytu  przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń,  

  - komentarz ustny lub pisemny,  

  - podczas konsultacji i zebrań ustnie na podstawie zapisu w internetowym   

    dzienniku lekcyjnym, analizy prac ucznia i obserwacji.

  

 

 

4.  Obszary  aktywności  ucznia  podlegające ocenie wynikające z realizacji    

     podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego nowożytnego:   

- sprawność rozumienia ze słuchu,   

- sprawność mówienia,   

- sprawność pisania,   

- sprawność czytania   

- inne umiejętności: korzystanie ze słownika dwujęzycznego, korzystanie z lektur  

  uproszczonych, tworzenie projektów (prac plastyczno-językowych).  

 

 

5.  Ocenie z języka angielskiego podlegają:  

- wiadomości i umiejętności związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego  

  z języka obcego nowożytnego

- praca na lekcji, 

- zadania domowe,  

- zadania dodatkowe,  

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego i  zeszytu ćwiczeń,  

- prace wytwórcze   

- aktywność  

- przygotowanie do lekcji 

 

 

6.  Uczeń jest oceniany za:  

 - wypowiedzi ustne  
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 - aktywność  

 - prace pisemne  

 - zadania domowe  

 - przygotowanie do lekcji  

 

 

7.  Sposoby   rozpoznawania   postępów w   opanowaniu   przez   ucznia   wiadomości  

     i umiejętności w  stosunku  do  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  podstawy  

     programowej:

 - testy, sprawdziany,  

 - kartkówki,  

 - wypowiedzi ustne,  

 - prace pisemne,  

 - zadania praktyczne wykonane na lekcji.  

 

 

8.  W klasach IV – VI ustala się ocenę według skali:  

1.  stopień celujący 6 /cel/  

2.  stopień bardzo dobry 5 /bdb/  

3.  stopień dobry 4 /db/  

4.  stopień dostateczny 3 /dst/  

5.  stopień dopuszczający 2 /dop/  

6.  stopień niedostateczny 1 /ndst/  

Dopuszcza się stosowanie „+” i „-‘’ pełniących role motywacyjna oceny.  

 

 

9 .Skala procentowa wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego ze: 

a) sprawdzianów, testów:

    celujący             100% 

    bardzo dobry     99% - 86%  

    dobry                 85% - 71%  

    dostateczny       70% - 51%  

    dopuszczający   50% - 31%  

    niedostateczny   do 30%  

 

b) kartkówek: 

bardzo dobry  100%-95% 

dobry        94%-75% 

dostateczny     74%-51% 

dopuszczający  50%-41% 

niedostateczny 40%-0% 

 

10.Zasady ustalania ocen cząstkowych, śródrocznych i rocznych:  

  - oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)  

  - oceny są wyrażone stopniem,  
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  - uczniowie powinni otrzymać przynajmniej trzy oceny z przedmiotu  

    w semestrze. 

 

11. Uczeń ma prawo być trzy razy nieprzygotowany do zajęć w ciągu jednego semestru.

  

12. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny śródrocznej i roczne:

  

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV – VI  

 

Celujący:  

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który/ którego:  

- posiada dużą  wiedzę i umiejętności językowe,  

- poprawnie stosuje różnorodne formy i struktury gramatyczne, 

- posiada bogaty zasób słownictwa, 

- bezbłędnie  rozumie teksty słuchane,   

- poprawnie intonuje, wymawia słowa,   

- cechuje go swoboda i lekkość wypowiedzi,  

- bezbłędnie buduje wypowiedzi pisemne,  

- samodzielnie rozwija swe umiejętności i zainteresowania językowe,   

- bierze  udział  i osiąga sukcesy  w konkursach językowych: szkolnych, miejskich,   

   wojewódzkich.  

 

Bardzo dobry:  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który/ którego:  

- potrafi poprawnie operować prostymi strukturami, budować spójne zdania,  

- stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania,  

- używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym,  

- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,  

- potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach,  

- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną,  

- potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki,  

- potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela,  

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, mówić spójnie,  

- posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów,  

- można go zrozumieć bez trudności,  

- potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo,  

- potrafi w spójny sposób zorganizować tekst, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

 

Dobry:  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który/ którego:  

- potrafi poprawnie operować większością prostych struktur, budować zdania w większości  

   wypadków spójne, 

- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania,  

- używa poprawnie niedużej ilość elementów słownictwa o charakterze bardziej  

   złożonym, 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,  

- potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,  

- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną,  

- potrafi rozróżnić dźwięki,  

- potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela,  
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- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, mówić spójnie z lekkim    

   wahaniem

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy,  

- można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności,  

- potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo,  

- pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne, używa przeważnie prawidłowej pisowni  

   i interpunkcji.

Dostateczny:  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który/ którego:  

- potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami, budować zdania niekiedy      

  spójne,  

- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania,  

- używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej  

  złożonym/abstrakcyjnym, 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów,  

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,  

- potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną,  

- potrafi rozróżnić większość dźwięków,  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela,  

- czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, mówić spójnie, ale z wyraźnym  

   wahaniem, 

- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów,  

- można go zazwyczaj zrozumieć,  

- próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo,   

- zdarza mu się pisać teksty, używając czasem prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

Dopuszczający:  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który/ którego:  

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur, budować zdania,  

   ale przeważnie niespójne, 

- używa niewielkiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, czasami niepoprawnie   

  używa codziennego słownictwa,  

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów,  

- potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,  

- potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną,  

- potrafi rozróżnić tylko niektóre dźwięki,   

- czasem potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub  

   podpowiedzi,

- czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami, potrafi czasem mówić spójnie,  

   ale z częstym wahaniem, 

- czasem posługuje się poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów,  

- można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością,  

- ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo,  

  używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.  

 

Niedostateczny:  



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.   
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JĘZYK ANGIELSKI 

KL. I-III 
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1. Zasady oceniania: 

 oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, 

 ocenianie jest rytmiczne i rozmieszczone w czasie, 

 na początku roku szkolnego uczeń i jego rodzice zostają zapoznani z wymaganiami 

edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu, z zasadami oceniania 

i sposobami sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

 ocena jest jawna, uczeń i jego rodzice są na bieżąco informowani. 

 

2. Ocenianie w klasach 1-3. 

Oceny semestralne i końcowo-roczne są ocenami opisowymi, natomiast ocenianie bieżące odbywa się 

za pomocą ocen cyfrowych od 1 do 6. 

Na ocenę okresową i roczną decydujący wpływ mają oceny cząstkowe uzyskane w wyniku: 

 testu  

 kartkówki 

 dyktanda 

 czytania głośnego  

 czytania ze zrozumieniem  

 rozumienia ze słuchu  

 wypowiedzi ustnej i pisemnej 

 pracy na lekcji (aktywności) 

 pracy domowej 

 projektu uczniowskiego np. w postaci referatu, albumu, plakatu itd. 

 prowadzenia zeszytu uczniowskiego i książki ćwiczeń 

 udziału w konkursie 

 

Ocenianie prac pisemnych: 
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prace klasowe, sprawdziany 

0% - 30% - niedostateczny 

31% - 50% - dopuszczający 

51% - 70% - dostateczny 

71% - 85% - dobry 

86% - 99% - bardzo dobry 

100% - celujący 

 

Kartkówki (3 ostatnie lekcje)_: 

0% -40% - niedostateczny 

41% - 50% - dopuszczający 

51% - 74% - dostateczny 

75% - 94% - dobry 

95% - 100% bardzo dobry 

3. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie pierwszej: 

 rozumienie prostych poleceń i właściwe reagowanie na nie; 

 nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu; 

 recytowanie wierszyków i rymowanek; 

 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego; 

 rozumienie sensu opowiadanych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami,  

lub przedmiotami; 
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4. Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: 

 

 

Ocena 

celująca (6) 

 

 uczeń rozumie wszystkie proste, a dodatkowo nawet bardziej 

skomplikowane polecenia i właściwie na nie reaguje; 

 wymienia wszystkie poznane nazwy obiektów w najbliższym otoczeniu, a 

nawet takie, które nie zostały wprowadzone na lekcjach; 

 recytuje bezbłędnie wierszyki i rymowanki, chętnie śpiewa wszystkie 

piosenki 

z repertuaru dziecięcego; 

 rozumie sens wszystkich opowiedzianych historyjek, nawet gdy nie są 

wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami; 

 

Ocena bardzo 

dobra (5) 

 

 uczeń rozumie wszystkie poznane polecenia i właściwie na nie reaguje; 

 wymienia niemal wszystkie poznane nazwy obiektów w najbliższym 

otoczeniu; 

 recytuje prawie bezbłędnie wszystkie wierszyki i rymowanki, chętnie śpiewa 

wszystkie piosenki z repertuaru dziecięcego; 

 rozumie sens wszystkich opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane 

obrazkami, gestami, bądź przedmiotami; 

 

 

Ocena dobra 

(4) 

 

 

 uczeń rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 

 nazywa większość obiektów w najbliższym otoczeniu; 

 recytuje większość wierszyków i rymowanek, śpiewa większość piosenek z 

repertuaru dziecięcego; 

 rozumie sens większości opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane 

obrazkami, gestami, przedmiotami; 

 

Ocena 

dostateczna 

(3) 

 

 uczeń rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 

 nazywa niektóre obiekty w najbliższym otoczeniu; 

 recytuje niektóre wierszyki i rymowanki, śpiewa niektóre piosenki z 

repertuaru dziecięcego; 

 rozumie sens niektórych opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane 

obrazkami, gestami, przedmiotami; 
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Ocena 

dopuszczająca 

(2) 

 

 uczeń rozumie tylko bardzo proste polecenia z pomocą nauczyciela i reaguje 

na nie właściwie dopiero po podpowiedzi; 

 nazywa tylko nieliczne obiekty w najbliższym otoczeniu; 

 recytuje nieliczne wierszyki i rymowanki z pomocą nauczyciela, śpiewa 

tylko niektóre piosenki z repertuaru dziecięcego; 

 rozumie sens tylko nielicznych opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane 

obrazkami, gestami, przedmiotami; 

Ocena 

niedostateczna 

(1) 

 

 uczeń nie rozumie nawet bardzo prostych poleceń i nie reaguje na nie; 

 nie nazywa obiektów w najbliższym otoczeniu; 

 nie recytuje wierszyków, ani rymowanek, nie śpiewa piosenek z repertuaru 

dziecięcego; 

 nie rozumie sensu opowiedzianych historyjek, nawet gdy są wspierane 

obrazkami, gestami lub przedmiotami; 

 

 

5. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej i trzeciej: 

 werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; 

 rozumienie prostych wypowiedzi ze słuchu (krótkich opowiadań i historyjek obrazkowych); 

 czytanie ze zrozumieniem wyrazów lub prostych zdań; 

 zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 

 recytowanie wierszyków, rymowanek i śpiewanie piosenek; 

 nazywanie obiektów z otoczenia i ich opisywanie; 

 branie udziału w mini przedstawieniach teatralnych; 

 przepisywanie wyrazów i prostych zdań; 

 korzystanie ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 

 współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki. 
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6. Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie drugiej i trzeciej: 

 

 w zakresie 

słuchania 

W 

zakre

sie 

mówi

enia: 

 

w 

zakresie 

czytania 

w zakresie 

pisania 

w 

zakresie 

poznane

go 

słownict

wa 

w zakresie 

innych 

umiejętności 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

celująca 

(6) 

- uczeń 

reaguje na 

proste i 

bardziej 

skomplikow

ane 

polecenia 

nauczyciela

; 

- rozróżnia 

znaczenie 

wyrazów o 

podobnym 

brzmieniu; 

- 

rozpoznaje 

wszystkie 

zwroty 

stosowane 

na co dzień 

i potrafi się 

nimi 

posługiwać; 

- rozumie 

ogólny sens 

krótkich 

opowiadań i 

baśni nawet 

bez pomocy 

obrazów i 

gestów; 

- rozumie 

sens 

- powtarza 

bezbłędnie za 

modelem 

(nauczyciele

m lub płytą), 

- zadaje 

pytania i 

udziela 

odpowiedzi 

w ramach 

wyuczonych 

zwrotów, 

- recytuje 

bezbłędnie 

wszystkie 

wiersze, 

rymowanki i 

śpiewa 

wszystkie 

piosenki, 

- nazywa 

wszystkie 

obiekty z 

otoczenia i 

opisuje je, 

- bierze 

udział w 

mini 

przedstawien

iach 

teatralnych; 

 

- czyta ze 

zrozumie

niem 

wszystkie 

wyrazy i 

wszystkie 

zdania 

znajdując

e się 

w 

podręczni

ku; 

- 

wskazuje 

wszystkie 

napisane 

zwroty po 

ich 

usłyszeni

u; 

 

- bardzo 

starannie 

pisze po 

śladzie; 

- przepisuje 

bezbłędnie 

pojedyncze 

wyrazy lub 

całe 

zdania; 

- 

bezbłędnie 

podpisuje 

obrazki; 

- 

uzupełniani

a 

bezbłędnie 

proste 

zdania 

jednym z 

podanych 

wyrazów; 

- potrafi 

uszeregow

ywać litery 

w słowa; 

 

 

- 

rozpoznaj

e 

znaczenie 

wszystkic

h 

znanych 

mu słów 

po ich 

usłyszeni

u lub 

przeczyta

niu; 

- pamięta 

wszystkie 

poznane 

na lekcji 

słowa, a 

nawet 

wykazuje 

znajomoś

ć 

słownict

wa spoza 

wymagan

ego 

zakresu; 

 

- bardzo chętnie 

pracuje w parze 

lub grupie i 

chętnie pomaga 

innym; 

- potrafi 

samodzielnie 

korzystać ze 

słowników 

obrazkowych, 

środków 

multimedialnych i 

książeczek 

anglojęzycznych; 

- jest bardzo 

aktywny podczas 

lekcji; bezbłędnie 

wykonuje 

pisemne lub 

obrazkowe 

dyktanda; 

- bezbłędnie 

wykonuje testy 

sprawdzające 

znajomość 

słownictwa i 

struktur. 
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wszystkich 

dialogów w 

historyjkach 

obrazkowyc

h, a także w 

nagraniach 

audio i 

wideo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

bardzo 

dobra (5) 

- uczeń 

reaguje 

werbalnie i 

niewerbalni

e na 

wszystkie 

proste 

polecenia 

nauczyciela

; 

- rozróżnia 

znaczenie 

wyrazów o 

podobnym 

brzmieniu; 

- 

rozpoznaje 

wszystkie 

zwroty 

stosowane 

na co dzień 

i potrafi się 

nimi 

posługiwać; 

- rozumie 

ogólny sens 

krótkich 

opowiadań i 

baśni z 

pomocą 

obrazów i 

gestów; 

- rozumie 

sens 

- powtarza 

bezbłędnie za 

modelem 

(nauczyciele

m lub płytą), 

- zadaje 

pytania i 

udziela 

odpowiedzi 

w ramach 

wyuczonych 

zwrotów, 

- recytuje bez 

większych 

problemów 

wszystkie 

wiersze, 

rymowanki i 

śpiewa 

wszystkie 

piosenki, 

- nazywa 

wszystkie 

obiekty z 

otoczenia i 

opisuje je, 

- bierze 

udział w 

mini 

przedstawien

iach 

teatralnych; 

 

- czyta ze 

zrozumie

niem 

niemal 

wszystkie 

wyrazy i 

wszystkie 

zdania 

znajdując

e 

się w 

podręczni

ku; 

- 

wskazuje 

wszystkie 

napisane 

zwroty po 

ich 

usłyszeni

u; 

 

 

- starannie 

pisze po 

śladzie, 

- przepisuje 

pojedyncze 

wyrazy lub 

całe zdania 

popełniając 

tylko 

nieliczne 

błędy, 

- niemal 

bezbłędnie 

podpisuje 

obrazki, 

- 

uzupełniani

a proste 

zdania 

jednym z 

podanych 

wyrazów 

popełniając 

nieliczne 

błędy, 

- potrafi 

uszeregow

ywać litery 

w słowa; 

 

- 

rozpoznaj

e 

znaczenie 

niemal 

wszystkic

h 

znanych 

mu słów 

po ich 

usłyszeni

u lub 

przeczyta

niu, 

- pamięta 

wszystkie 

poznane 

na lekcji 

słowa; 

 

- chętnie pracuje 

w parze lub 

grupie i chętnie 

pomaga innym; 

- potrafi 

samodzielnie 

korzystać ze 

słowników 

obrazkowych, 

środków 

multimedialnych 

i 

książeczek 

anglojęzyc

znych; 

- jest bardzo 

aktywny podczas 

lekcji; niemal 

bezbłędnie 

wykonuje 

pisemne 

lub 

obrazkow

e 

dyktanda; 

- niemal 

bezbłędnie 

wykonuje testy 

sprawdzające 

znajomość 

słownictwa i 

struktur. 
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wszystkich 

dialogów w 

historyjkach 

obrazkowyc

h, a także w 

nagraniach 

audio i 

wideo; 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

dobra (4) 

- uczeń 

reaguje 

werbalnie i 

niewerbalni

e na 

większość 

prostych 

poleceń 

nauczyciela

; 

- rozróżnia 

znaczenie 

większości 

wyrazów o 

podobnym 

brzmieniu; 

- 

rozpoznaje 

zwroty 

stosowane 

na co dzień 

i wieloma z 

nich potrafi 

się nimi 

posługiwać; 

- ogólny 

sens 

większości 

krótkich 

opowiadań i 

baśni 

przedstawia

nych także 

za pomocą 

- dość 

poprawnie 

powtarza za 

modelem 

(nauczyciele

m lub płytą), 

- zadaje 

pytania i 

udziela 

odpowiedzi 

w ramach 

większości 

wyuczonych 

zwrotów, 

- recytuje 

wiersze, 

rymowanki i 

śpiewa 

piosenki, 

popełniając 

przy tym 

niewiele 

pomyłek; 

- nazywa 

większość 

obiektów z 

otoczenia i 

dość 

sprawnie 

opisuje je; 

- dość często 

bierze udział 

w mini 

przedstawien

- czyta ze 

zrozumie

niem 

większość 

wyrazów i 

prostych 

zdań; 

- 

wskazuje 

większość 

napisanyc

h 

zwrotów 

po ich 

usłyszeni

u; 

 

- dość 

starannie 

pisze po 

śladzie; 

- przepisuje 

pojedyncze 

wyrazy lub 

proste 

zdania, nie 

robiąc zbyt 

wiele 

błędów; 

- podpisuje 

większość 

znanych 

obrazków; 

- dość 

poprawnie 

uzupełniani

a proste 

zdania 

jednym z 

podanych 

wyrazów; 

- w 

większości 

przypadkó

w, potrafi 

uszeregow

ywać litery 

w proste 

słowa; 

 

- 

rozpoznaj

e 

znaczenie 

większoś

ci słów 

po ich 

usłyszeni

u lub 

przeczyta

niu; 

- pamięta 

większoś

ć 

poznanyc

h słów; 

 

- dość chętnie 

pracuje w parze 

lub grupie; 

- czasami pomaga 

innym, 

- potrafi korzystać 

ze słowników 

obrazkowych, 

środków 

multimedialnych i 

prostych 

książeczek 

anglojęzycznych 

z niewielką 

pomocą kolegów, 

koleżanek, 

nauczyciela; 

- jest dość 

aktywny podczas 

lekcji, pisemne 

lub obrazkowe 

dyktanda 

wykonuje 

popełniając 

niewiele błędów; 

- testy 

sprawdzające 

znajomość 

słownictwa i 

struktur wykonuje 

w większości 

poprawnie. 
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obrazów, 

gestów; 

- rozumie 

sens 

większości 

prostych 

dialogów w 

historyjkach 

obrazkowyc

h (także 

w 

nagraniach 

audio i 

wideo); 

 

iach 

teatralnych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

dostateczn

a (3) 

- uczeń 

reaguje 

werbalnie i 

niewerbalni

e na część 

prostych 

poleceń 

nauczyciela

; 

- rozróżnia 

znaczenie 

niektórych 

wyrazów o 

podobnym 

brzmieniu; 

- 

rozpoznaje 

niektóre 

zwroty 

stosowane 

na co dzień 

i kilkoma z 

nich potrafi 

się 

posługiwać; 

- rozumie 

ogólny sens 

- na ogół 

poprawnie 

powtarza za 

modelem 

(nauczyciele

m lub płytą); 

- zadaje 

pytania 

przeważnie z 

pomocą 

nauczyciela, 

ale próbuje 

samodzielnie 

udzielać 

odpowiedzi 

w ramach 

części 

wyuczonych 

zwrotów; 

- częściowo 

poprawnie 

recytuje 

wiersze, 

rymowanki i 

śpiewa 

piosenki; 

- nazywa 

- czyta ze 

zrozumie

niem 

tylko 

część 

wyrazów i 

prostych 

zdań; 

- 

wskazuje 

część 

napisanyc

h 

zwrotów 

po ich 

usłyszeni

u; 

 

- pisze 

mało 

starannie 

po śladzie; 

- przepisuje 

poprawnie 

część 

pojedynczy

ch 

wyrazów i 

prostych 

zdań; 

- podpisuje 

część 

znanych 

obrazków; 

- dość 

poprawnie 

uzupełniani

a proste 

zdania 

jednym z 

podanych 

wyrazów; 

- potrafi 

uszeregow

- 

rozpoznaj

e 

znaczenie 

części 

słów po 

ich 

usłyszeni

u lub po 

ich 

przeczyta

niu; 

- pamięta 

część 

poznanyc

h słów; 

 

- czasami chętnie 

pracuje w parze 

lub grupie; 

- potrafi korzystać 

ze słowników 

obrazkowych, 

środków 

multimedialnych i 

prostych 

książeczek 

anglojęzycznych 

z pomocą 

kolegów, 

koleżanek i 

nauczyciela; 

- czasami jest 

aktywny podczas 

lekcji; 

- pisemne lub 

obrazkowe 

dyktanda 

wykonuje 

popełniając dość 

dużo błędów; 

- testy 

sprawdzające 



Wymagania edukacyjne 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 97 

bardzo 

prostych 

opowiadań i 

baśni 

przedstawia

nych 

równocześn

ie za 

pomocą 

obrazów, 

gestów; 

- rozumie 

sens wielu 

bardzo 

prostych 

dialogów w 

historyjkach 

obrazkowyc

h (także 

w 

nagraniach 

audio i 

wideo); 

 

poprawnie 

część 

obiektów z 

otoczenia i 

opisuje je 

często z 

pomocą 

nauczyciela; 

- czasami 

bierze udział 

w mini 

przedstawien

iach 

teatralnych; 

 

ywać litery 

w niektóre 

proste 

słowa; 

 

znajomość 

słownictwa i 

struktur wykonuje 

częściowo 

poprawnie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

dopuszcza

jąca (2) 

- uczeń 

reaguje 

werbalnie i 

niewerbalni

e tylko na 

niektóre 

polecenia 

nauczyciela

; 

- rozróżnia 

znaczenie 

niewielu 

wyrazów o 

podobnym 

brzmieniu; 

- 

rozpoznaje 

tylko 

niektóre 

- ma 

problemy z 

poprawnym 

powtarzanie

m za 

modelem 

(nauczyciele

m lub płytą); 

- zadaje 

pytania tylko 

z pomocą 

nauczyciela, 

nie próbuje 

samodzielnie 

udzielać 

odpowiedzi 

w ramach 

części 

wyuczonych 

zwrotów; 

- czyta 

poprawni

e tylko 

część 

wyrazów i 

prostych 

zdań, ale 

nie 

zawsze je 

rozumie; 

- 

wskazuje 

tylko 

niektóre 

napisane 

zwroty po 

ich 

usłyszeni

u; 

- ma 

problemy z 

pisaniem 

po śladzie; 

- przepisuje 

poprawnie 

tylko 

bardzo 

proste 

wyrazy i 

krótkie 

zdania; 

- podpisuje 

poprawnie 

tylko 

niektóre 

obrazki; 

- 

- 

rozpoznaj

e 

znaczenie 

części 

słów po 

ich 

usłyszeni

u, a 

niewielu 

po ich 

przeczyta

niu; 

- pamięta 

niewiele 

z 

poznanyc

h słów; 

 

- rzadko chętnie 

pracuje w parze 

lub grupie; 

- korzysta ze 

słowników 

obrazkowych, 

środków 

multimedialnych i 

prostych 

książeczek 

anglojęzycznych, 

ale tylko z 

pomocą 

nauczyciela; 

- rzadko jest 

aktywny podczas 

lekcji; 

- pisemne lub 
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zwroty 

stosowane 

na co dzień, 

ale nie 

zawsze 

potrafi się 

nimi 

posługiwać; 

- rozumie 

tylko 

fragmenty 

bardzo 

prostych 

opowiadań i 

baśni 

przedstawia

nych 

równocześn

ie za 

pomocą 

obrazów, 

gestów; 

- nie zawsze 

rozumie 

sens nawet 

prostych 

dialogów w 

historyjkach 

obrazkowyc

h (także w 

nagraniach 

audio i 

wideo); 

 

- ma 

problemy z 

poprawnym 

recytowanie

m 

wierszyków i 

rymowanek; 

- niechętnie 

śpiewa 

piosenki; 

- nazywa 

poprawnie 

niewiele 

obiektów z 

otoczenia, 

ale nie 

potrafi ich 

opisać 

bez pomocy 

nauczyciela; 

- bardzo 

rzadko bierze 

udział w 

mini 

przedstawien

iach 

teatralnych; 

 

 

uzupełniani

a 

poprawnie 

nieliczne 

proste 

zdania 

jednym z 

podanych 

wyrazów; 

- nie 

zawsze 

potrafi 

uszeregow

ywać litery 

nawet w 

proste 

słowa; 

 

obrazkowe 

dyktanda 

wykonuje 

popełniając dużo 

błędów; 

- testy 

sprawdzające 

znajomość 

słownictwa i 

struktur wykonuje 

w nieznacznej 

części poprawnie. 

 

 

 

 

 

 

 

- uczeń nie 

reaguje 

werbalnie, 

ani 

niewerbalni

e nawet na 

proste 

polecenia 

nauczyciela

; 

- potrafi 

poprawnie 

powtarzać za 

modelem 

(nauczyciele

m lub płytą); 

- zadaje 

pytania 

przeważnie z 

pomocą 

- nie 

rozumie 

czytanych 

wyrazów i 

prostych 

zdań; 

- nie 

potrafi 

wskazać 

napisanyc

- nie pisze 

po śladzie; 

- nie 

przepisuje 

poprawnie 

nawet 

prostych 

zdań, a 

tylko 

niektóre 

- 

rozpoznaj

e 

znaczenie 

tylko 

kilku 

słów po 

ich 

usłyszeni

u, ale nie 

rozpoznaj

- nie potrafi 

pracować w parze 

lub grupie; 

- nie potrafi 

korzystać ze 

słowników 

obrazkowych, 

środków 

multimedialnych, 
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Ocena 

niedostate

czna (1) 

- nie 

rozróżnia 

znaczenia 

wyrazów  

o 

podobnym 

brzmieniu; 

- 

rozpoznaje 

tylko kilka 

zwrotów 

stosowanyc

h na co 

dzień, ale 

nie potrafi 

się nimi 

posługiwać, 

nawet z 

pomocą 

nauczyciela

; 

- nie 

rozumie 

ogólnego 

sensu nawet 

bardzo 

prostych 

opowiadań, 

czy baśni 

przedstawia

nych 

z pomocą 

obrazów, 

gestów; 

- nie 

rozumie 

sensu nawet 

bardzo 

prostych 

dialogów w 

historyjkach 

obrazkowyc

h (także w 

nauczyciela, 

ale próbuje 

samodzielnie 

udzielać 

odpowiedzi 

w ramach 

części 

wyuczonych 

zwrotów; 

- nie potrafi 

recytować 

wierszyków, 

rymowanek i 

śpiewać 

piosenek, 

nawet z 

pomocą 

nauczyciela; 

- nazywa 

nieliczne 

obiekty z 

otoczenia, 

ale nie 

opisuje ich 

nawet z 

pomocą 

nauczyciela; 

- nie chce 

brać udziału 

w mini 

przedstawien

iach 

teatralnych; 

 

h 

zwrotów 

po ich 

usłyszeni

u; 

 

pojedyncze 

wyrazy; 

- nie 

podpisuje 

znanych 

obrazków; 

- nie 

potrafi 

uzupełnić 

nawet 

prostych 

zdań 

jednym z 

podanych 

wyrazów; 

- nie 

potrafi 

uszeregow

ywać liter 

w niektóre 

proste 

słowa; 

e 

ich po 

przeczyta

niu; 

- pamięta 

tylko 

kilka 

poznanyc

h słów; 

 

ani prostych 

książeczek 

anglojęzycznych 

nawet z pomocą 

nauczyciela; 

- nie jest aktywny 

podczas lekcji; 

- nie wykonuje 

poprawnie 

pisemnych lub 

obrazkowych 

dyktand, a testy 

sprawdzające 

znajomość 

słownictwa i 

struktur wykonuje 

poprawnie 

w minimalnym 

stopniu. 
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nagraniach 

audio 

i wideo); 
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ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

INFORMATYKA 
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Wymagania edukacyjne z informatyki oraz  zajęć komputerowych zostały  

opracowane na podstawie: 

 

 

15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                    

i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej. 
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół. 

18. Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. 

19. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim  

20. „Programu nauczania informatyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej”, autorstwa:                             

W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski,                        

oraz „Programu nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej. Lekcje                                  

z komputerem”, autorstwa: W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. 

Wyczółkowski. 
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SPIS TREŚCI: 

 

IIII  Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów  

11))  Zasady oceniania i pomiar osiągnięć 

22))  Przygotowanie się do zajęć 

33))  Zasady informowania o osiągnięciach 

44))  Aktywność na lekcji 

55))  Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania z informatyki, zajęć komputerowych. 

IIIIII  Ogólne kryteria ocen z informatyki, zajęć komputerowych - opis wymagań, które trzeba spełnić, 

aby uzyskać ocenę w skali 1 – 6. 

IIVV  Katalog wymagań programowych z informatyki na poszczególne stopnie dla klas 4, oraz z zajęć 

komputerowych dla klas 5 i 6. (zał.1,2,3) 

 

VV  Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów 

 

11..  Zasady oceniania i pomiar osiągnięć 

 

11))  Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi 

kryteriami ocen z informatyki, zajęć komputerowych oraz poziomami wymagań 

określonymi w planie realizacji materiału nauczania informatyki i zajęć komputerowych w 

poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa lub minusa przy ocenach 

cząstkowych. W przypadku wybranych form aktywności oceny są wystawiane                       

na podstawie zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów. 

 

22))  Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu 

całego okresu (roku). Na koniec okresu nauczyciel nie przewiduje żadnych dodatkowych 

sprawdzianów wiedzy i umiejętności zaliczeniowych (poprawkowych). Wyłącza się 

sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała choroba. 

 

33))  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno            

- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne                

do poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 

44))  Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy okres zobowiązany jest                  

do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z 
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nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej.  

 

 

 

 

 

 

 

55))  Zajęcia z informatyki, zajęcia komputerowe są w ogromnej większości ćwiczeniami 

praktycznymi. Ćwiczenia te, powinny się kończyć pewnym rezultatem ocenionym               

na końcu lekcji. Oceniana jest zgodność rezultatu z postawionym zadaniem. 

 

Forma aktywności Jak często? Uwagi 

   ćwiczenia wykonywane w trakcie 

lekcji 

w zasadzie na każdej lekcji sprawdzamy wyniki pracy 

praca na lekcji na każdej lekcji sprawdzamy sposób pracy, 

aktywność, przestrzeganie zasad 

bezpiecznej pracy odpowiedzi ustne, udział w 

dyskusjach 

czasami  

prace domowe czasami nie wymagają użycia komputera 

referaty, opracowania głównie w ramach realizacji 

projektów (ciągów lekcji) 

 

przygotowanie do lekcji wtedy, gdy potrzebne zwracamy uwagę na pomysły i 

przygotowane materiały do pracy na 

lekcji udział w konkursach nieobowiązkowo wpływa na podniesienie oceny 

 

 

22..  Przygotowanie się do zajęć. 

 

11))  Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć. 

22))  Każdy uczeń przychodzący na lekcje informatyki, zajęć komputerowych jest zobowiązany 

do przynoszenia: 

- podręcznika do informatyki, zajęć komputerowych oraz zeszytu przedmiotowego, 

- uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt. 

33))  Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy: 

 wykonanie zadania domowego, 

 wykonanie zadania długoterminowego, 

 przygotowanie się do odpowiedzi ustnej, 

 przyniesienie zeszytu, 

 przyniesienie pomocy potrzebnych do lekcji,  

 uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w ciągu okresu nieprzygotowania       się 

do zajęć. Musi to uczynić na samym początku lekcji. Po wykorzystaniu 
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nieprzygotowania się do zajęć, za każde następne, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. O ewentualnej możliwości poprawy decyduje nauczyciel.  

 

3. Zasady informowania o osiągnięciach 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. 

 Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał. Informacja 

o ocenie jest wpisywana do dziennika internetowego Librus. 

 Rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań                             

i konsultacji. 

 Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu do ocen ucznia w dzienniku. 

 W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne lub osobiste 

oraz wysyła wiadomości za pośrednictwem dziennika internetowego Librus, informujące 

rodziców o postępach w nauce ich dzieci. 

 

 

16. Aktywność na lekcji 

 

Aktywna postawa podczas lekcji promowana będzie znakiem plus (+). Pięć takich znaków 

będzie równoznaczne z oceną bardzo dobrą, cztery z oceną dobrą, trzy z oceną dostateczną. 

Przed wystawieniem oceny okresowej (końcoworocznej) uczeń otrzymuje ocenę                           

za aktywność na lekcjach informatyki, zajęć komputerowych.  Przez aktywność rozumiemy:  

 

d) częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

e) rozwiązywanie zadań dodatkowych, 

f) aktywną pracę w grupach. 

 

17. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania 

 

d) ustalenie wspólnie z uczniem, jakie partie materiału wymagają nadrobienia, 

e) ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione (np. pomoc koleżeńska, pomoc 

nauczyciela, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, praca własna), 

f) współpraca z pedagogiem szkolnym – wspólne ustalenie sposobu pracy z uczniami mającymi 

problemy dydaktyczne i wychowawcze. 

 

 

II Ogólne kryteria ocen z informatyki, zajęć komputerowych - Opis wymagań, które trzeba 

spełnić, aby uzyskać ocenę w skali 1 – 6: 

 

 Celującą: 

 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego 

wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki, zajęć 
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komputerowych. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na 

lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział                        w 

konkursach informatycznych. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie 

pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom                          w 

wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. 

 

 Bardzo dobrą: 
 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i 

umiejętności zawarte w programie informatyki, zajęć komputerowych. Na lekcjach                          

jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy 

wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie. 

 

 Dobrą 
 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość 

wiadomości i umiejętności zawartych w programie informatyki, zajęć komputerowych.                       

Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane                

na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie. 

 

 

 

 

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności 

wymienione w podstawie programowej, czyli: 

 

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego 

myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji. 

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń 

cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie                               

i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. 

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym 

znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń 

i programów. 

Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym                 

w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami. 

Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony 

danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, 

ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego                   

i innych. 
 

 Dostateczną 
 

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował 

wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej informatyki, zajęć komputerowych. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, 

wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia. 
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 Dopuszczającą 

 

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności 

zawartych w podstawie programowej informatyki, zajęć komputerowych. Na lekcjach pracuje 

niesystematycznie,  jego postępy są zmienne, nie kończy niektórych wykonywanych ćwiczeń. Braki 

w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 
 

 Niedostateczną 
 

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych 

umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki, zajęć komputerowych.                    

Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy 

wykonywanych ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki 

na wyższym poziomie. 

 

III   Katalog wymagań programowych z informatyki na poszczególne stopnie dla klas 4,            

oraz z zajęć komputerowych dla klas 5 i 6. (zał.1,2,3) 
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MUZYKA 
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OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI: 

 

Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 

 

Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: podręcznik (jeden na 

ławkę), zeszyt do nut, flet sopranowy (w ramach programu nauczania).  

 

Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.  

 

W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków wiedzy oraz 

zaległości w zeszycie przedmiotowym i  zgłosić ten fakt nauczycielowi. 

 

 Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po ich dłuższej (trwającej co najmniej dwa 

tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze (np.). Nieprzygotowanie winno 

być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej 

sprawdzianu lub zadania.  Każde  kolejne  nieprzygotowanie  w  rezultacie  oznacza  ocenę  

niedostateczną.    Zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia od czynnego udziału w lekcji oraz 

nie wyklucza oceny za bieżącą pracę lekcyjną.  

 

Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny, w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. Ocenę można 

poprawić tylko raz. 

 

Nauczyciel  ma  prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, obejmującego materiał trzech lekcji lub 

materiał obejmujący więcej niż trzy lekcje, (sprawdzian kompleksowy) zrealizowanego w czasie 

całego semestru,  informując wcześniej uczniów o  terminie i zakresie materiału objętego 

sprawdzianem,  z  co  najmniej tygodniowym  wyprzedzeniem.  W  przypadku,  gdy  sprawdzian 

obejmuje  wiadomości  z  ostatniej  lekcji nauczyciel nie ma obowiązku informowania uczniów o 

zaplanowanym sprawdzianie. 

 

Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum cztery  oceny.  

W  uzasadnionych  przypadkach  

(długotrwała usprawiedliwiona nieobecność ucznia) nauczyciel może odstąpić od tego wymogu. 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW: 

Znajomość wybranych pojęć, terminów muzycznych oraz zagadnień z zakresu kultury muzycznej w 

szczególności z zakresu historii muzyki (epoki, kierunki i ich przedstawiciele), polskich tańców 

narodowych, wykonywanie dodatkowych zadań poszerzających zakres wiedzy i umiejętności, wysiłek 

wkładany w przezwyciężanie trudności. 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO ZAĘĆ: 

Podręcznik  

zeszyt przedmiotowy 

przybory  szkolne  (w  tym:  zatemperowany  ołówek, gumka), 

flet sopranowy (lub  inny instrument melodyczny) 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: 

Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne poznane na lekcji. 

Wykorzystuje  w  śpiewie  oraz  w  grze  na  instrumentach  znajomość  pojęć  i  terminów  

muzycznych określających podstawowe elementy muzyki.  

Odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej. 

Poprawnie używa nazw podstawowych instrumentów muzycznych, głosów ludzkich (sopran, alt, 

tenor, bas) i zespołów wykonawczych (np. chór, orkiestra).  

Określa charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych (poloneza, krakowiaka, mazura, 

kujawiaka i oberka). - 

Korzysta z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce.  

Śpiewa ze słuchu  (powtarza wzór lub powtarza i wykonuje z pamięci)  lub z wykorzystaniem nut (w 

zespole, solo, a capella, z towarzyszeniem instrumentu) piosenki z repertuaru dziecięcego  i  

popularnego,  wybrane pieśni patriotyczne, kanony (minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych 

w roku szkolnym).  

Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) melodie, schematy 

rytmiczne, 

proste  utwory  i  akompaniamenty  (uczeń gra flecie prostym lub innym instrumencie melodycznym) 

Odtwarza ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne, wykonuje kroki, figury i układy taneczne 

tańców ludowych (szczególnie własnego regionu) oraz podstawowe kroki wybranych tańców 

towarzyskich.  

Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne akompaniamenty, prosty dwugłos. 

Tworzy improwizacje ruchowe do muzyki.  

Tworzy według ustalonych zasad improwizacje wokalne i instrumentalne (ćwiczenia wykonuje 

samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem instrumentów).  

Tworzy wypowiedzi o muzyce za pomocą środków pozamuzycznych   

odzwierciedla graficznie cechy muzyki i form muzycznych, rysuje, maluje i układa teksty do muzyki, 

opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów.  

Świadomie odbiera muzykę –słucha (słuchanie  analityczne,  ukierunkowane  przez  nauczyciela  na  

wybrane cechy utworu) wybranych dzieł literatury muzycznej (od średniowiecza do XX w.) oraz dla 

muzyki jazzowej i rozrywkowej,  słucha  polskich  pieśni  patriotycznych  oraz  utworów  ludowych  w  

postaci  oryginalnej   i stylizowanej.  

Rozpoznaje  cechy  i  budowę  utworu  muzycznego: określa  nastrój,  tempo,  dynamikę,  wyróżnia  

formę muzyczną AB.  

Zna postać Fryderyka Chopina i innych sławnych kompozytorów polskich i zagranicznych 

omawianych na lekcji 

. 

ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH MUZYKI 

1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:  

 -Wypowiedź ustna, umiejętność dyskusji 

.-Ćwiczenia  z zakresu realizowanego programu: 

- Śpiew solo  

- Realizacja ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, melodycznych, 

- Gra  na instrumencie  /instrumentach/perkusyjnych  i  melodycznych,  wykonanie    akompaniamentu 

rytmicznego, wykonanie w zespole odpowiedniej partii instrumentalnej, 

- Realizacja form muzyczno-ruchowych; ćwiczenia o charakterze choreograficznym 

 - Umiejętność analitycznego  słuchania  muzyki  w  oparciu  o    poznane  zasady    muzyki, wiedzę z  

zakresu kultury muzycznej, a także w powiązaniu z  innymi  działaniami muzycznymi ,np. ze śpiewem 

i grą na instrumentach;  
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Kartkówka, jako  forma  odpowiedzi,  

 

Praca kontrolna (np.  test wiedzy, test słuchowy, praca klasowa), 

 

Aktywność i zaangażowanie na lekcji, 

  

Zadania domowe, 

 Uzgodnione   wcześniej   samodzielne   oraz   zespołowe   prace   dodatkowe  powiązane   z   

realizowanym programem nauczania wykonywane w trakcie lekcji lub w warunkach pozalekcyjnych 

(np.  prezentacje, projekty,  wykonanie  pomocy  dydaktycznych,  przygotowywanie  na  lekcję 

materiał na  określony temat),  

 

Udział w szkolnych  zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego zaangażowania muzycznego, 

Szczególne osiągnięcia na forum klasy i szkoły 

 Zeszyt      przedmiotowy   (kryteria:   poprawność treści,   systematyczność prowadzenia,   czytelność 

i przejrzystość, staranność i estetyka. 

 

Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej  informacji  na  temat  swoich  postępów wraz ze wskazaniem 

kierunków poprawy.  

 

Dokumentowanie oceniania, odbywa się poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym. 

 

Na początku każdego roku szkolnego (na pierwszej lekcji) uczniowie zostaną zapoznani z zasadami i 

kryteriami oceniania na lekcjach muzyki.  

 

Ocenianie  ma  charakter  cyfrowy  w  skali  1 –6.  Przy  cyfrach  dopuszcza  się używania 

znaków „+”. Inne stosowane w dzienniku symbole wspomagające nauczanie to: 

 NP.-nieprzygotowanie  

brak zeszytu, ćwiczeń, instrumentu, pracy domowe 

BZ- brak zadania, 

informacja o niezaliczonym zadaniu bez konsekwencji obniżenia oceny jeżeli dziecko  

uzupełni brak w ciągu 2 tygodni, "bz" zostaje zamienione na stopień. jeżeli dziecko nie uzupełni 

braków i nie umówi się z nauczycielem, co do innego terminu, "bz" zostanie zamienione na ocenę 

niedostateczną (1). 

 

Ogólne kryterium oceniania ze śpiewu: 

 

Ocena celująca  

uczeń zaśpiewał piosenkę z pamięci (tekst bezbłędnie), poprawnie pod względem  

intonacyjnym, rytmicznym, z pełnym zaangażowaniem i własną interpretacją.  

Wziął udział w akademii szkolnej – zaśpiewał piosenkę. 

 

Ocena  bardzo  dobra  

utwór wykonany z pamięci poprawnie intonacyjnie, rytmicznie, bez pomyłek w tekście ale bez 

zaangażowania. 

 

Ocena dobra  

uczeń wykonał piosenkę bez pomyłek w tekście, zachowując ogólny jej charakter. 

 

Ocena  dostateczna  
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piosenka wykonana częściowo niepoprawnie pod względem intonacji, rytmu, mogą  

też pojawić się błędy w tekście.  

 

Ocena dopuszczająca  

uczeń zaśpiewał piosenkę w dużej mierze przy pomocy nauczyciela.  

 

Ocena niedostateczna 

uczeń odmówił zaśpiewania piosenki. 

 

 

 

 

Ogólne kryterium oceniania z gry na 

instrumencie flecie dla klas IV-VII:  

 

Ocena  celująca  

uczeń wykonał bezbłędnie utwór z lub spoza programu nauczania lub utwór wybrany  

przez nauczyciela. Prawidłowo odczytał zapis nutowy uwzględniając melodię, rytm a także tempo i 

dynamikę utworu.  

 

Ocena  bardzo  dobra 

uczeń wykonał utwór z programu nauczania w sposób prawidłowy, zachowując właściwy zapis 

nutowy i rytm. 

 

Ocena dobra  

wykonanie przez ucznia utworu z niewielkimi błędami np. rytmicznymi, zachowując ogólny  

charakter utworu.  

 

Ocena   dostateczna  

utwór  wykonany  częściowo  niepoprawnie  pod  względem  melodycznym  i rytmicznym.  

 

Ocena dopuszczająca  

utwór wykonany w dużej mierze w sposób nieprawidłowy, tj. zachwiana struktura  

melodyczna i rytmiczna.  

 

Ocena niedostateczna  

uczeń nie podjął się zagrania żadnego utworu 

 

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

Wymagania  dostosowuje  się  indywidualnie  na  podstawie  dokumentów  wydanych  przez  Poradnię 

Psychologiczno –Pedagogiczną. Dopuszcza się m.in.:  

 

mylenie i trudności w wysławianiu się,   

wydłużony czas odpowiedzi,   

problemy z koncentracją i nieśmiałością,   

problemy z poznawaniem kształtów, różnicowaniem zjawisk dźwiękowych,  

problemy manualne  

problemy z koordynacją słuchowo- wzrokowo-ruchową,  

inne trudności specyficzne dla przedmiotu.   

 



Wymagania edukacyjne 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 113 

Wsparcie polega m.in. na:  

wydłużeniu czasu przeznaczonego na ćwiczenia,   

wydłużeniu czasu pisania prac kontrolnych,   

powtarzaniu poleceń i upewnianiu się, czy zostały dobrze przez ucznia zrozumiane,  

pomocy w selekcjonowaniu wiadomości i wzmacnianiu pozytywnym ucznia 

.  

 

OGÓLNE KRYTERIA OCEN: 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń: 

-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarty w programie nauczania;  

-spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą;  

-na zajęciach lekcyjnych systematycznie wykazuje się znaczącą  nadwyżką wiedzy i umiejętności w 

stosunku  

do wymagań programowych;  

-przygotowując się do zajęć korzysta z dodatkowych źródeł;  

-wykazuje  inicjatywę  i  kreatywność  o  szczególne  zainteresowania  muzyką,  również  poza  

lekcjami;  

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

-systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy w formach pozalekcyjnej aktywności muzycznej 

(zespół wokalny). 

-bierze udział w konkursach muzycznych oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Szkoły i 

regionu. 

 

Ocenę bardzo dobra (5) otrzymuje uczeń: 

-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarty w programie nauczania i wykorzystuje w 

praktyce  

wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności: zna przewidzianą programem  literaturę 

muzyczną w stopniu bardzo dobrym (tytuły dzieł, nazwiska ich twórców, aparat wykonawczy, kojarzy 

dzieło z reprezentowaną przez nie epoką muzyczną, a także potrafi odnieść się do wysłuchanych 

kompozycji subiektywnie); rozpoznaje aparat wykonawczy w słuchanych  utworach, potrafi opisać 

instrumenty, zna ich wygląd izastosowanie; rozpoznaje polski folklor muzyczny, tańce  narodowe i 

pieśni patriotyczne, a także potrafi je scharakteryzować;  

-potrafi bezbłędnie i z właściwą interpretacją zaśpiewać solo wszystkie pieśni objęte  programem 

nauczania z uwzględnieniem pieśni śpiewanych na pamięć;  

-potrafi bezbłędnie i z właściwą interpretacją wykonać na  

Flecie objęte programem  melodie -z zachowaniem prawidłowego aparatu gry; 

 -potrafi bezbłędnie wykonać na wybranym szkolnym instrumencie perkusyjnym akompaniamenty 

rytmiczne do objętych programem pieśni/piosenek oraz tworzyć proste akompaniamenty rytmiczne do 

znanych melodii;  

-samodzielnie i systematycznie odrabia zadania domowe;  

-systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, a także dba o jego estetykę;  

-bierze udział w dyskusjach na temat muzyki i potrafi uzasadnić swoje wybory; 

-chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach muzycznych na terenie Szkoły i poza nią. 

 

Ocenę dobrą (4), otrzymuje  uczeń, który: 

 

-opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie oraz stosuje je w praktyce (w stopniu 

dobrym  
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opanował wiedzę z zakresu  historii muzyki (potrafi scharakteryzować epoki muzyczne, zna 

najwybitniejsze  postaci z historii muzyki i wymienia przykłady ich dzieł, rozpoznaje formy i style 

muzyczne, swobodnie operuje terminologią muzyczną); zna przewidzianą programem  literaturę 

muzyczną w stopniu dobrym(tytuły dzieł, nazwiska ich twórców oraz kojarzy je z epokąmuzyczną, w 

której powstały);  

-rozpoznaje  wygląd oraz brzmienia charakterystycznych instrumentów symfonicznych; rozpoznaje 

polski folklor muzyczny, tańce  narodowe i pieśni patriotyczne;  

-aktynie uczestniczy w działaniach muzycznych na lekcji; 

-właściwie posługuje się terminologią przedmiotową i rozwiązuje typowe problemy;- 

poprawnie i systematycznie odrabia prace domowe;  

-poprawnie  prowadzi zeszyt przedmiotowy;  

-potrafi  przy niewielkiej pomocy  nauczyciela i poprawnie pod względem muzycznym zaśpiewać solo 

poznane  pieśni  na wyższym poziomie trudności -w tym kilka piosenek  z pamięci;  

-potrafi  przy  niewielkiej  pomocy  nauczyciela wykonać na flecie objęte programem  

melodie –z uwzględnieniem właściwej interpretacji i z zachowaniem prawidłowego aparaty gry 

;-potrafi   przy  niewielkiej  pomocy nauczyciela wykonać na instrumentach perkusyjnych (Ew 

.wyklaskać) akompaniament rytmiczny do piosenki śpiewanej przez siebie/przez grupę;  

 

Ocenę  dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

-dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego 

w  podstawie  programowej  w  jego wiadomościach są luki opanował  podstawowe  wiadomości z 

historii muzyki (zna nazwy epok muzycznych,  

-potrafi  podać  przykładowe  dzieła  muzyczne  z  poszczególnych  epok  oraz  nazwiska 

najwybitniejszych kompozytorów, zna nazwy form muzycznych oraz podstawową terminologię 

muzyczną); 

-zna przewidzianą programem  literaturę muzyczną w stopniu podstawowym;  rozpoznaje niektóre  

instrumenty muzyczne z wyglądu i brzmienia;  rozpoznaje niektóre z polskich tańców narodowych;  

-uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach muzycznych oraz współpracuje w grupie;-zadania na średnim 

stopniu trudności wykonuje z pomocą nauczyciela; -nie zawsze potrafi zastosować poznaną wiedzę w 

praktyce; czytelnie, choć nie zawsze systematycznie, prowadzi zeszyt przedmiotowy; -

niesystematycznie odrabia prace domowe; -potrafi  zaśpiewać solo przy pomocy nauczyciela kilka 

pieśni na niższym poziomie trudności; -potrafi z pomocą nauczyciela wykonać na instrumencie objęte 

programem melodie na niższym poziomie trudności; - 

potrafi    przy  pomocy  nauczyciela  wykonać  na  instrumentach  perkusyjnych  (ew.  wyklaskać)  

prosty akompaniament rytmiczny do piosenki;  

 

Ocenę  dopuszczającą (2) otrzymuje  uczeń, który:  

-dysponuje elementarną wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej;-przy 

pomocy nauczyciela potrafi wykonać podstawowe zadania przewidziane programem nauczania,o 

najmniejszym stopniu trudności;  

-potrafi zaśpiewać  minimum jedną z poznanych na lekcji piosenek/pieśni;  

-potrafi  wyklaskać proste  schematy rytmiczne oraz wykonać akompaniament rytmiczny do piosenek;  

-podejmuje próbę śpiewu i gry na instrumentach; 

-posiada zeszyt przedmiotowy; wykazuje chęć do nauki.  

 

Ocenę niedostateczną(1)otrzymuje uczeń, który 

:nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania oraz: 

–nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadną aktywnością muzyczną, 

–wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, 

–nie opanował żadnych umiejętności 
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muzycznych, 

–jest nieprzygotowany do lekcji, 

–nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny, 

–ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do 

przedmiotu oraz pracy na lekcjach muzyki. 

   

                                                                                                                  Opracowała:  Marzena Mulnik 
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ZAJĘCIA TECHNICZNE 

TECHNIKA 
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Wymagania edukacyjne z techniki i zajęć technicznych zostały opracowane na podstawie: 

 

21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej. 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół 

25. Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim 

26. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim  

27. Programu nauczania techniki w klasie 4 „ Bądź bezpieczny na drodze” oraz programu nauczania 

zajęć technicznych „Technika na co dzień” dla klas V, VI wydawnictwa WSiP 
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33))  Przygotowanie się do zajęć 

44))  Prace pisemne 

55))  Odpowiedzi ustne 

66))  Prace domowe 

77))  Prace wytwórcze 

88))  Aktywność na lekcji 

99))  Zasady informowania o osiągnięciach 

1100))  Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania z matematyki. 

 

VVIIII  Obszary wymagań edukacyjnych z przedmiotu technika w klasie IV i zajęcia techniczne w 

klasach V, VI   

VVIIIIII  Cele edukacyjne przedmiotu technika w klasie IV i zajęcia techniczne w klasach V, VI  

IIXX  Ogólne wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie IV i zajęcia 

techniczne w klasach V, VI 

XX  Katalog wymagań programowych z techniki na poszczególne stopnie dla klasy IV, 

oraz z zajęć technicznych dla klas V, VI. (zał.1,2,3)   

 

 

 

XXII  Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów 

 

11..  Zasady oceniania 

 

11))  Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi 

kryteriami ocen z techniki w klasie IV i zajęć technicznych w klasach V, VI  oraz 

poziomami wymagań określonymi w planie realizacji materiału nauczania zajęć techniki w 

poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa lub minusa przy ocenach 

cząstkowych. W przypadku wybranych form aktywności oceny są wystawiane na 

podstawie zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów. 

22))  Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu 

całego okresu (roku). Na koniec okresu nauczyciel nie przewiduje żadnych dodatkowych 
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sprawdzianów zaliczeniowych (poprawkowych). Wyłącza się sytuacje wyjątkowe, np. 

długotrwała choroba. 

33))  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne do 

poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

44))  Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest do 

uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z 

nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej. 

  

22..  Pomiar osiągnięć 

 

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

11))  Prace klasowe (sprawdziany)  

22))  Kartkówki 

33))  Odpowiedzi ustne 

44))  Prace wytwórcze wykonywane na lekcjach 

55))  Prace domowe 

66))  Prace długoterminowe 

77))  Inne formy aktywności: 

 udział w konkursach 

 zadania dodatkowe 

 aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z przedmiotem technika w 

klasie IV i zajęcia techniczne w klasach V, VI   

88))  Obserwacja: 

 przygotowania ucznia do lekcji 

 sposobu prezentowania swoich wiadomości 

 jego aktywności na lekcji 

 pracy w grupie i w zespole klasowym 

 

33..  Przygotowanie się do zajęć. 

 

11))  Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć. 

22))  Każdy uczeń przychodzący na lekcje zajęć techniki jest zobowiązany do przynoszenia: 

- podręcznika  "Bądź bezpieczny na drodze" (kl. IV), „Technika na co dzień” (kl. V, VI) 

oraz zeszytu przedmiotowego w kartkę, 

- przyrządów i materiałów określonych prze nauczyciela na poprzedzających zajęciach np. 

ekierka, linijka, cyrkiel, kątomierz i ołówek, papier, brystol. 

33))  Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt. 

44))  Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy: 

 wykonanie zadania domowego 
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 wykonanie zadania długoterminowego 

 przygotowanie się do odpowiedzi ustnej 

 przyniesienie zeszytu 

 przyniesienie pomocy i materiałów potrzebnych do lekcji. 

 Uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia w ciągu okresu nieprzygotowania się do 

zajęć. Musi to uczynić na samym początku lekcji. Po wykorzystaniu nieprzygotowania 

się do zajęć za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, o ewentualnej 

możliwości poprawy decyduje nauczyciel. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania na 

lekcjach powtórzeniowych i pracach klasowych. 

 

18. Prace pisemne 

 

6. Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe. 

7. Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, 

informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny. 

8. Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej swoje 

wiadomości i dba o jej estetykę. Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia. 

Wyjątkiem są  uzasadnione sytuacje (np. dysgrafia, opinie z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych): 

9. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na 

podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania 

podczas pracy pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi oceny niedostatecznej.  

10. Prace klasowe (sprawdziany) 

 Prace klasowe lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. 

 Prace klasowe trwają 45 minut i obejmują co najmniej 1 dział programowy. 

 Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas zakres 

materiału, który jest  utrwalony na lekcji powtórzeniowej. 

 Nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów uzyskanych na pracy 

klasowej na oceny: 

0% do 30% - ocena niedostateczna 

31% do 50% -ocena dopuszczająca 

51% do 70% - ocena dostateczna 

71% do 85% - ocena dobra 

86% do 99% - ocena bardzo dobra 

100% - ocena celująca 

Nauczyciel w zależności od stopnia trudności pracy pisemnej ma prawo użycia innej skali niż 

powyższa. 

 Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni. 

 W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej   uczeń ma prawo do 

poprawy (chyba, ze nauczyciel zdecyduje inaczej), która jest dobrowolna i odbywa się w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawa może nastąpić tylko raz. Do dziennika 

wpisane będą wówczas dwie oceny, z których będzie liczona średnia arytmetyczna. 
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 Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, i 

nieobecność ta jest dłuższa niż dwa dni, to ma obowiązek ją napisać w terminie 

nieprzekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W pozostałych przypadkach 

uczeń ma obowiązek napisać pracę klasową na kolejnej jednostce lekcyjnej. 

 Unikanie lub odmowa pisania pracy pisemnej jest równoznaczna z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

 

b) Kartkówki  

 Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i dotyczą trzech ostatnich jednostek tematycznych. Nie 

muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie. W przypadku, gdy ocen 

niedostatecznych z  kartkówek jest kilka pod rząd, nauczyciel postanawia w jakiej formie i 

terminie nastąpi poprawa. 

 Ilość kartkówek nie jest określona, o jej potrzebie decyduje nauczyciel. 

 Sprawdzone i omówione kartkówki zostają u nauczyciela. Są do wglądu dla rodziców po 

uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. (np. na wywiadówce lub dyżurze nauczyciela 

przedmiotu) 

 Kartkówki będą oceniane według następującej skali procentowej:    

0 % -  30% - ocena niedostateczna 

31%  -  50% - ocena dopuszczająca 

51%  -  70% - ocena dostateczna 

71%  -  90% - ocena dostateczna 

91%  -  99% - ocena bardzo dobra                 

100% - ocena celująca                   

 

19. Odpowiedzi ustne 

Odpowiedź ustna polega na samodzielnym rozwiązaniu zadania (lub zadań) oraz udzielaniu 

odpowiedzi na pytania dotyczącego bieżącego materiału. 

       W ocenianiu odpowiedzi ustnej stosuje się następujące kryteria oceniania:  

 Bezbłędne rozwiązanie zadania (i zadania domowego w zeszycie ) lub udzielenie 

poprawnej odpowiedzi z pełnym komentarzem - ocena bardzo dobra 

 Drobne błędy, niejasności podczas udzielania odpowiedzi lub w rozwiązywaniu zadania (i 

bezbłędne rozwiązanie zadania domowego w zeszycie ) - ocena dobra 

 Rozwiązanie zadania lub udzielenie odpowiedzi przy niewielkiej pomocy nauczyciela (i 

bezbłędne rozwiązanie zadania domowego w zeszycie ) – ocena dostateczna 

 Rozwiązanie zadania lub udzielenie odpowiedzi przy dużej pomocy nauczyciela (i 

rozwiązanie zadania domowego w zeszycie ) - ocena dopuszczająca 

 Odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich lekcji 

 Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę. 

20. Prace domowe 

 Praca domowa jest obowiązkowa. 

 W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek odrobienia pracy na 

najbliższą godzinę lekcyjną. Jeśli tak się nie stanie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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 Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za brak pracy domowej, gdy przed lekcją 

zgłosił, iż nie potrafił sam wykonać zadanej pracy i pokazał pisemne próby rozwiązania 

zadań dotyczących danego działu. 

 Uczeń musi rozumieć (i zaprezentować tok rozumowania) jak rozwiązał zadanie domowe.  

 Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieodrobienia pracy domowej na okres bez podania 

przyczyny.   

21.   Prace wytwórcze (działania praktyczne) 

Program nauczania zajęć technicznych kładzie nacisk na umiejętności uczniów, zatem istnieje 

konieczność kontrolowania i oceniania ich działań praktycznych. Nauczyciel, dokonując oceny 

bierze pod uwagę indywidualne uzdolnienia ucznia, jego operatywność oraz sprawność 

intelektualną.  

 

Podczas oceniania działań praktycznych należy zwracać uwagę na:  

 wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tego przedmiotu; 

 celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; 

 przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; 

 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych; 

 rozumienie zjawisk technicznych; 

 umiejętność wyciągania wniosków; 

 czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

22. Aktywność na lekcji 

Aktywna postawa podczas lekcji promowana będzie znakiem plus (+). Pięć takich znaków 

będzie równoznaczne z oceną bardzo dobrą, cztery z oceną dobrą, trzy z oceną dostateczną. 

Przed wystawieniem oceny okresowej (końcoworocznej) uczeń otrzymuje ocenę za aktywność 

na lekcjach matematyki.  Przez aktywność rozumiemy: 

g) Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi 

h) Rozwiązywanie zadań dodatkowych 

i) Aktywną pracę w grupach. 

 

9. Zasady informowania o osiągnięciach 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. 

 Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał. Informacja 

o ocenie jest wpisywana do dziennika internetowego Librus. 

 Rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań i konsultacji. 

 Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych oraz ocen ucznia w 

dzienniku. 

 W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne lub osobiste 

oraz wysyła wiadomości za pośrednictwem dziennika internetowego Librus, informujące 

rodziców o postępach w nauce ich dzieci. 

 



Wymagania edukacyjne 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 123 

10. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania 

g) Ustalenie wspólnie z uczniem, jakie partie materiału wymagają nadrobienia 

h) Ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione (np. pomoc koleżeńska, pomoc 

nauczyciela, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, praca własna) 

i) Współpraca z pedagogiem szkolnym – wspólne ustalenie sposobu pracy z uczniami mającymi 

problemy dydaktyczne i wychowawcze. 

 

II. Obszary wymagań edukacyjnych z przedmiotu technika w klasie IV i zajęcia 

techniczne w klasach V, VI   

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

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 sprzętem technicznym. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 

 opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 

 podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. 

2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych. Uczeń: 

 rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa 

sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; 

określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od 

właściwości; 

 zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne 

i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne 

stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 

 konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się stworzonymi bądź gotowymi 

zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 

3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych. Uczeń: 

 wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; 

organizuje miejsce pracy; 

 posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, 

cięcia, szlifowania) różnych materiałów i montażu. 

4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 

 potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i 

przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem 

instrukcje obsługi urządzeń; 

 bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 

5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 

 opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: 

papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 
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 opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym 

środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. 

 

III. Cele edukacyjne przedmiotu technika w klasie IV i zajęcia techniczne w klasach V, VI   

1. Cele kształcenia: 

 bezpieczne i kulturalne uczestnictwo w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer komunikacji 

publicznej i rowerzysta; 

 określanie właściwości i zastosowania podstawowych materiałów konstrukcyjnych; 

 posługiwanie się rysunkiem technicznym oraz czytanie informacji przekazywanych za 

pomocą symboli, znaków i obrazów; 

 czytanie ze zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń technicznych i sprzętu gospodarstwa 

domowego; 

 organizowanie stanowiska pracy; 

 bezpieczne posługiwanie się urządzeniami technicznymi; 

 prawidłowe posługiwanie się narzędziami służącymi do obróbki materiałów 

konstrukcyjnych; 

 umiejętne planowanie i projektowanie zadań technicznych; 

 korzystanie z różnych źródeł informacji do planowania działań technicznych. 

 

2. Szczegółowe cele kształcenia: 

Uczeń: 

 zna i stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w pracowni; 

 potrafi nazwać wybrane znaki bhp oraz odczytać ich treść; 

 zna oraz potrafi wyjaśnić znaczenie znaków i sygnałów drogowych; 

 zna zasady poruszania się pieszych i rowerzystów oraz potrafi je stosować, 

 potrafi bezpiecznie wykonywać manewry na drodze; 

 wie jakie warunki należy spełniać aby uzyskać kartę rowerową; 

 zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej; 

 potrafi przeprowadzić konserwację roweru zgodnie z instrukcją obsługi;  

 potrafi prawidłowo zachować się na miejscu wypadku;  

 zna zasady sporządzania dokumentacji technicznej; 

 potrafi czytać proste rysunki techniczne; 

 potrafi wykonać rysunek techniczny z wymiarami; 

 potrafi sporządzić rzuty prostokątne figury; 

 umie narysować figurę w rzucie aksonometrycznym; 

 potrafi rozróżnić materiały konstrukcyjne, takie jak: papier, drewno, materiały 

włókiennicze, tworzywa sztuczne, metal; 

 zna właściwości wymienionych materiałów konstrukcyjnych; 

 umie porównać podstawowe cechy materiałów konstrukcyjnych; 

 potrafi dobrać materiał do projektowanego wytworu; 

 potrafi zaprojektować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii; 



Wymagania edukacyjne 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 125 

 potrafi dobrać narzędzia do zaplanowanych czynności technologicznych i prawidłowo 

posługuje się nimi; 

 potrafi ocenić wartość własnego wyrobu pod względem konstrukcyjno – użytkowym; 

 umie czytać dokumentację budowlaną; 

 zna zasady funkcjonalnego i estetycznego urządzania mieszkania; 

 potrafi wyjaśnić funkcje podstawowych instalacji domowych; 

 umie ekonomicznie i bezpiecznie korzystać z instalacji 

 umie odczytać schematy instalacji: wodno – kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej i 

elektrycznej; 

 potrafi czytać i rysować schematy obwodów elektrycznych oraz schematy mechaniczne; 

 umie połączyć elementy mechaniczne i elektryczne zgodnie z instrukcją. 

 

VIII.  Ogólne wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie IV i zajęcia 

techniczne w klasach V, VI   

 

1. Stopień celujący powinien otrzymać uczeń, który:  

 zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; 

 biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych; 

 racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach; 

 proponuje nowatorskie rozwiązania; 

 osiąga sukcesy w konkursach technicznych. 

 

2. Stopień bardzo dobry powinien otrzymać uczeń, który:  

 opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie 

zależności; 

 w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań problemowych; 

 właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp; 

 sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje 

technologiczne; 

 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych. 

 

3. Stopień dobry powinien otrzymać uczeń, który:  

 opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania; 

 umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych  i 

praktycznych; 

 stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje 

czas pracy; 

 poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował 

umiejętności technologiczne. 

 

4. Stopień dostateczny powinien otrzymać uczeń, który: 

 opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych;  
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 umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań teoretycznych i 

praktycznych o średnim stopniu trudności; 

 przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji  i bezpieczeństwa pracy; 

 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy; 

 popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował 

operacje technologiczne. 

5. Stopień dopuszczający powinien otrzymać uczeń, który:  

 ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych; 

 rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 

 ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności; 

 posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje 

proste operacje technologiczne. 

 

6. Stopień niedostateczny powinien otrzymać uczeń, który:  

 nie opanował wiadomości określonych programem nauczania; 

 nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych i praktycznych o znikomym stopniu 

trudności; 

 nie potrafi zorganizować stanowiska pracy; 

 nie przestrzega zasad bhp; 

 nie posiadł umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami i przyborami. 

 

 

Materiał 

Nauczania (działy i 

tematy lekcji) 

Wymagania podstawowe (P) 

na ocenę dostateczną 

Wymagania rozszerzające (R) 

na ocenę dobrą (P+R) 

Wymagania dopełniające (D) 

na ocenę bardzo dobrą 

(P+R+D) 

Zasady poruszania 

się po 

drogach: 

 

–bezpieczna droga do 

szkoły, 

– przechodzenie przez 

jezdnie, 

–przejazdy kolejowe 

i tramwajowe, 

– z odblaskami na 

drogach 

Uczeń: 

– zna zasady ruchu 

prawostronnego, szczególnej 

ostrożności i ograniczonego 

zaufania, 

– wymienia rodzaje dróg i 

rozpoznaje ich elementy, 

– rozumie potrzebę 

stosowania środków 

ostrożności podczas 

prowadzenia psów na drodze, 

– wie, jakie znaki drogowe są 

szczególnie ważne dla 

pieszych, 

– identyfikuje sygnały dawane 

przez policjanta kierującego 

ruchem, 

– rozumie hierarchię ważności 

norm, znaków, sygnałów oraz 

poleceń w ruchu drogowym, 

– zna rodzaje przejść przez 

jezdnie i ich 

oznakowania, 

– zna zasady przechodzenia 

przez jezdnie w miejscach 

wyznaczonych 

Uczeń: 

– uzasadnia potrzebę 

ustanowienia zasad w ruchu 

drogowym, 

– stosuje w życiu codziennym 

zasadę ruchu 

prawostronnego, 

– wskazuje miejsca i 

okoliczności, w których mają 

zastosowanie zasady 

szczególnej ostrożności 

i ograniczonego zaufania, 

– charakteryzuje drogę w 

mieście i na wsi, 

– rozumie kod graficzny 

znaków drogowych (kolor i 

kształt), 

– przewiduje skutki 

nieprzestrzegania hierarchii 

ważności norm, znaków, 

sygnałów oraz poleceń w ruchu 

drogowym, 

– klasyfikuje przejścia przez 

jezdnię w odniesieniu do 

bezpieczeństwa pieszych, 

– rozpoznaje różne rodzaje 

Uczeń: 

– wyjaśnia, jak należy 

rozumieć zasadę 

ograniczonego zaufania w 

ruchu drogowym, 

– klasyfikuje niebezpieczne 

zachowania pieszych, 

mogące być 

przyczyną wypadków 

drogowych, 

– planuje sposoby poprawy 

bezpieczeństwa pieszych na 

drodze, 

– przewiduje zagrożenia i 

wybiera bezpieczne przejścia 

przez jezdnie, 

– wskazuje i omawia 

przykłady stosowania zasady 

szczególnej 

ostrożności i ograniczonego 

zaufania 

przy przechodzeniu przez 

jezdnie, 

– wyjaśnia konieczność 

ustępowania pierwszeństwa 

przejazdu pojazdom 
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i nieoznakowanych, 

– zna znaki i sygnały drogowe 

związane 

z bezpieczeństwem na 

przejazdach 

tramwajowych i kolejowych, 

– zna zasady przechodzenia 

przez skrzyżowania, przejazdy 

tramwajowe i kolejowe, 

– rozpoznaje pojazdy 

uprzywilejowane w ruchu 

drogowym, 

– wie, co to znaczy być 

widzianym, 

– zna zasady poruszania się po 

drogach przy złej 

widoczności, 

– zna elementy odblaskowe i 

umie je stosować, 

– rozpoznaje znaki drogowe 

występujące w pobliżu 

przystanków komunikacji 

publicznej, 

– odczytuje informacje z 

rozkładów jazdy na 

przystankach, 

– zna zasady bezpiecznego 

oczekiwania na przystanku, 

– wie o zagrożeniach mienia 

w środkach 

komunikacji publicznej, 

– zna zasady właściwego 

wsiadania i wysiadania oraz 

bezpiecznego oddalania się z 

przystanku, 

– wie, jakie prawa i obowiązki 

ma pasażer komunikacji 

publicznej oraz uczeń 

korzystający z autobusu 

szkolnego, 

– zna obowiązki pasażera 

samochodu 

osobowego, 

– zna zasady właściwego 

wsiadania i wysiadania 

z samochodu, 

– wymienia zachowania 

pasażera, które 

przeszkadzają kierującemu 

samochodem 

skrzyżowań i ich oznakowania, 

– poprawnie interpretuje i 

stosuje się do znaków i 

sygnałów na przejazdach 

tramwajowych i kolejowych, 

– wyodrębnia elementy 

odróżniające pojazdy 

uprzywilejowane w ruchu od 

innych pojazdów, 

– stosuje zasady bezpiecznego 

zachowania na drodze przy złej 

widoczności, 

– wyjaśnia, gdzie, kiedy, jak i 

dlaczego należy nosić 

elementy odblaskowe, 

– posługuje się mapą 

komunikacyjną i planem 

miasta, 

– umie zabezpieczyć własne 

mienie przed kradzieżą w 

czasie podróży, 

– stosuje na co dzień zasady 

bezpiecznego 

i kulturalnego zachowania w 

miejscach 

publicznych, 

– przewiduje zagrożenia 

wynikające 

z niewłaściwego wsiadania lub 

wysiadania 

z samochodu, 

– wyjaśnia znaczenie 

stosowania w pojazdach pasów 

bezpieczeństwa oraz fotelików 

ochronnych, 

– stosuje zasady bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania w 

samochodzie 

uprzywilejowanym w ruchu 

drogowym, 

– planuje sposoby poprawy 

bezpieczeństwa pieszych na 

drodze w trudnych 

warunkach atmosferycznych 

i przy złej widoczności, 

– planuje bezpieczną i 

najkrótszą trasę do 

wyznaczonego celu podróży, 

– stosuje środki ostrożności 

w kontaktach z obcymi w 

miejscach publicznych, 

– w czasie podróży środkami 

komunikacji publicznej i 

indywidualnej klasyfikuje 

zachowania pieszych i 

kierowców 

w odniesieniu do zagrożenia 

bezpieczeństwa 

Podróżowanie, 

turystyka, 

wypoczynek: 

 

Zasady korzystania 

z komunikacji 

zbiorowej 

i indywidualnej 

– w środkach 

lokomocji i na 

Uczeń: 

– zna przeznaczenie 

rozkładów jazdy, 

– identyfikuje znaki 

turystyczne, 

– czyta drogowskazy, 

– zna zasady bezpiecznego 

zachowania na szlakach 

turystycznych, 

– zna zasady bezpiecznego 

Uczeń: 

– czyta rozkłady jazdy, rozumie 

oznaczenia 

i informacje podawane na 

szlakach turystycznych, 

– czyta mapy i przewodniki 

turystyczne, 

– stosuje zasady 

bezpieczeństwa związane 

z turystyką, 

Uczeń: 

– proponuje, jak zachęcać do 

dbania o przystanki 

komunikacji 

zbiorowej oraz środki 

transportu publicznego, 

– planuje bezpieczną trasę 

wycieczkową, dostosowaną 

do 

możliwości wszystkich jej 
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przystankach, 

– na szlakach 

górskich, nad 

wodą i na wodzie, 

– sposoby wzywania 

pomocy, numery 

telefonów 

ratowniczych 

zachowania nad wodą i na 

wodzie, 

– wie, w jaki sposób są 

oznaczone trasy 

narciarskie, 

– zna telefony alarmowe i 

sposoby wzywania pomocy 

– wyjaśnia skróty GOPR i 

WOPR, 

– planuje podstawowe 

wyposażenie apteczki turysty, 

– umie przedstawić algorytm 

postępowania w razie 

nieszczęśliwego wypadku 

uczestników, 

– wyjaśnia, na czym polega 

praca służb ratowniczych, 

– analizuje zachowania 

narciarzy mogące zagrażać 

bezpieczeństwu własnemu i 

innych miłośników tego 

sportu, 

– udziela pomocy w razie 

nieszczęśliwego wypadku 

Karta rowerowa: 

– oznakowanie dróg 

rowerowych i 

poruszanie się po nich, 

– przejazdy dla 

rowerzystów, 

– sztuka jazdy na 

rowerze, 

– przygotowanie 

roweru do jazdy, 

– rowerzysta 

uczestnikiem 

ruchu drogowego, 

– manewry na drodze, 

– pierwszeństwo 

przejazdu, 

– przygotowanie 

do uzyskania karty 

rowerowej 

Uczeń: 

– zna ogólne zasady 

użytkowania roweru, 

– rozpoznaje elementy 

obowiązkowego 

wyposażenia roweru, 

– wykonuje proste czynności 

związane z obsługą roweru, 

– zna warunki uzyskania karty 

rowerowej, 

– poprawnie wykonuje 

zadania praktyczne z techniki 

jazdy rowerem, 

– zna znaczenie używania 

kasku rowerowego, 

odpowiedniego ubrania i 

elementów odblaskowych, 

– wymienia miejsca na 

drogach publicznych, 

wydzielone do jazdy 

rowerem, 

– identyfikuje znaki i sygnały 

drogowe dla rowerzystów, 

– zna zasady poruszania się po 

drogach 

rowerowych, 

– wyjaśnia, na czym polegają 

poszczególne manewry, 

– odczytuje znaki drogowe 

związane 

z wykonywaniem manewrów, 

– zna sygnały i znaki drogowe 

ważne dla 

pieszych i rowerzystów, 

– zna znaki pionowe i 

poziome związane 

z udzielaniem pierwszeństwa 

przejazdu, 

– wie, kto ma pierwszeństwo 

na prostym odcinku drogi, 

– zna rodzaje skrzyżowań i 

obowiązujące na nich 

zasady pierwszeństwa 

przejazdu, 

– rozpoznaje sygnały i znaki 

drogowe na 

przejazdach kolejowych i 

tramwajowych, 

– zna przyczyny wypadków 

drogowych 

Uczeń: 

– zna informacje zawarte w 

instrukcji obsługi roweru i umie 

z nich korzystać, 

– rozumie działanie przekładni 

łańcuchowej, 

– rozumie konieczność 

doskonalenia techniki jazdy 

rowerem, 

– jeździ rowerem w kasku 

ochronnym, 

– charakteryzuje drogi 

rowerowe, zgodnie z ich 

oznakowaniami, 

– stosuje wymaganą ostrożność 

na przejazdach dla 

rowerzystów, 

– prezentuje właściwy sposób 

wykonania 

poszczególnych manewrów, 

– rozróżnia rodzaje, kształty i 

barwy znaków drogowych, 

– przyporządkowuje treść 

znaku do danej sytuacji 

drogowej, 

– rozpatruje zasady 

pierwszeństwa przejazdu 

zgodnie z hierarchią 

postępowania w ruchu 

drogowym, 

– przewiduje zagrożenia 

wynikające z niestosowania się 

do znaków drogowych, 

– analizuje okoliczności i 

sytuacje mogące zagrażać 

bezpieczeństwu rowerzystów 

oraz innych uczestników ruchu 

drogowego 

Uczeń: 

– przewiduje zagrożenia 

wynikające z jazdy 

niesprawnym rowerem, 

– planuje dodatkowe 

wyposażenie roweru i 

rowerzysty, zwiększające 

jego bezpieczeństwo na 

drodze, 

– potrafi zaprojektować 

sposób doskonalenia jazdy 

rowerem 

i zachęca do tego innych, 

– formułuje problem 

wspólnego korzystania z 

dróg rowerowych 

przez pieszych i 

rowerzystów, 

– przewiduje zagrożenia 

wynikające z niewłaściwego 

wykonywania manewrów, 

– selekcjonuje zachowania 

pieszych i rowerzystów 

zagrażające ich 

bezpieczeństwu w pobliżu 

przejazdów kolejowych i 

tramwajowych 
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spowodowanych przez 

rowerzystów 

 

Pierwsza pomoc: 

– czynności możliwe 

do wykonania 

na miejscu wypadku, 

– telefony alarmowe 

oraz 

prawidłowe wzywanie 

pomocy, 

– udzielanie pierwszej 

Uczeń: 

– zna zasady postępowania w 

razie uczestnictwa w wypadku 

lub jego zauważenia, 

– wie, co to są czynności 

natychmiastowe, 

– wie, jak się zachować 

wobec osoby przytomnej lub 

nieprzytomnej, 

– wie, dlaczego stosuje się 

rękawiczki ochronne podczas 

udzielania pierwszej pomocy, 

– zna numery telefonów 

alarmowych, 

– umie wezwać pomoc i 

udzielić wyczerpujących 

informacji o zdarzeniu, 

– zna podstawowe 

wyposażenie apteczki 

pierwszej pomocy, 

– zna sposoby ochrony 

młodszych dzieci przed 

nieszczęśliwymi wypadkami 

Uczeń: 

– analizuje przyczyny 

wypadków i sposoby 

zapobiegania im, 

– potrafi ocenić sytuację na 

miejscu wypadku i swoje 

możliwości udzielenia pomocy, 

– umie zabezpieczyć miejsce 

wypadku, 

– umie udzielić pierwszej 

pomocy w drobnych urazach, 

– umie wskazać zagrożenia 

bezpieczeństwa młodszych 

dzieci 

Uczeń: 

– poprawnie interpretuje 

znaczenie odpowiedzialności 

za 

bezpieczeństwo własne i 

innych uczestników ruchu 

drogowego, 

– podejmuje działania 

związane z niesieniem 

pomocy poszkodowanym, 

– projektuje rozwiązania 

poprawy bezpieczeństwa 

młodszych dzieci w domu i 

na podwórku 

 

Moduł I 
Ocena pracy indywidualnej ucznia 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

1 Podejmowanie  

i planowanie działań 

(zadań) 

bardzo dobra jest inicjatorem działań, planuje samodzielnie, wprowadza nowe rozwiązania, wspiera 

swoich kolegów w działaniu 

dobra podejmuje zadania, samodzielnie planuje prace 

dostateczna wykonuje nieskomplikowane zadania, wymaga wsparcia nauczyciela, planuje i 

konsultuje  

z nauczycielem 

dopuszczająca pracuje na polecenie nauczyciela, samodzielnie nie podejmuje żadnych działań, 

pracuje według narzuconego planu 

2 Wykonanie 

podjętych zadań 

bardzo dobra wprowadza innowacyjne rozwiązania, jest kreatorem działań 

dobra dobiera materiały, ustala samodzielnie tok postępowania i sposób realizacji 

dostateczna dobiera materiały, ustala kolejność wykonania, realizuje, konsultuje z nauczycielem 

dopuszczająca nie potrafi samodzielnie: dobrać materiałów oraz narzędzi, ustalać toku wykonania 

3 Organizacja  

i bezpieczeństwo 

pracy 

bardzo dobra zwraca uwagę na ergonomię stanowiska pracy i bezpieczne metody pracy 

dobra samodzielnie organizuje stanowisko pracy, zwraca uwagę na zachowanie zasad bhp 

dostateczna organizuje stanowisko pod kierunkiem nauczyciela, stara się pracować bezpiecznie 
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Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

dopuszczająca stanowisko pracy organizuje nauczyciel i czuwa nad bezpieczeństwem ucznia podczas 

pracy 

4 

 

 

 

 

Wyniki pracy 

 

 

 

bardzo dobra wzbogacona o własne rozwiązania racjonalizatorskie, estetyczna, wykonana wzorcowo 

dobra praca zgodna z projektem, estetyczna, terminowo wykonana 

dostateczna uchybienia projektowe; praca wykonana poprawnie, terminowo 

dopuszczająca praca niezgodna z projektem, mało estetyczna, wykonana nieterminowo 

 
Ocena pracy grupowej uczniów 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

1 Organizacja pracy bardzo dobra podejmują rolę zgodnie z osobistymi predyspozycjami, pracują bezkonfliktowo 

dobra samodzielnie rozdzielają role, starają się wywiązywać z powierzonych funkcji 

dostateczna role przydziela nauczyciel, uczniowie identyfikują się z przydzielonymi rolami 

dopuszczająca brak akceptacji powierzonych ról w grupie, podział został narzucony przez nauczyciela 

2 Komunikacja w grupie bardzo dobra rozumieją się, wyciągają wnioski, dochodzą do konsensusu 

dobra argumentują swoje stanowiska, dbają o jedność grupy, starają się sami rozwiązać konflikty 

dostateczna stosują aluzje i dygresje, wymagają ingerencji nauczyciela 

dopuszczająca wywiązują się konflikty, które łagodzi nauczyciel 

3 Wkład w pracę grupy bardzo dobra pracują samodzielnie, konsultują się z liderem grupy 

dobra równomiernie rozdzielają zadania, pracują samodzielnie 

dostateczna przydzielają zadania samodzielnie, ale proszą o akceptację nauczyciela 

dopuszczająca nie potrafią samodzielnie rozdzielić pracy wśród członków grupy 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

4 Przedstawienie rezultatów 

pracy 

bardzo dobra prezentację wzbogacają o reklamę pracy swojej grupy 

dobra samodzielną prezentację popierają argumentami 

dostateczna wyniki swojej pracy prezentują samodzielnie po konsultacji z nauczycielem 

dopuszczająca przygotowują prezentację pod kierunkiem nauczyciela 
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Ocena wypowiedzi ustnej ucznia 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

1 Rzeczowość odpowiedzi bardzo dobra odpowiedź wzbogacona o informacje uzyskane na podstawie własnych poszukiwań 

dobra odpowiedź płynna, poprawna merytorycznie, wyczerpująca 

dostateczna podstawowy zakres wiedzy 

dopuszczająca błędy rzeczowe w zakresie tematyki wypowiedzi 

2 Uzasadnienie odpowiedzi bardzo dobra odpowiedź rozwinięta o własne zainteresowania i uargumentowana 

dobra odpowiedź poparta własnymi przemyśleniami 

dostateczna interpretuje posiadaną wiedzę i uzasadnia odpowiedź 

dopuszczająca nie potrafi uzasadnić wypowiedzi 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

3 

 

Język wypowiedzi 

 

bardzo dobra wzbogacony o duży zasób słów 

dobra odpowiedź swobodna; uczeń zna i poprawnie stosuje słownictwo techniczne 

dostateczna odpowiedź krótkimi, prostymi zdaniami, samodzielna 

dopuszczająca odpowiedź złożona z pojedynczych słów, wymaga dodatkowych pytań nauczyciela 

4 Sposób prezentacji bardzo dobra ciekawy, interesujący, poszerzony o opracowane własnoręcznie pomoce 

dobra płynny, wzbogacony o rysunki schematyczne, wykresy 

dostateczna uporządkowany, krótki 

dopuszczająca chaotyczny, monotonny 

 
 
Ocena pracy wytwórczej 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

1 Przygotowanie 

dokumentacji 

technicznej wyrobu 

• samodzielność 

wykonania projektu, 

• zgodność z 

zasadami rysunku 

technicznego, 

• opracowanie planu 

wykonania, 

bardzo dobra projekt rozbudowany, ze szczegółowymi rysunkami elementów; plan pracy przemyślany 

ze wskazaniem czasowym wykonania operacji technologicznych; rozwiązania 

racjonalizatorskie 

dobra projekt rozwinięty, zgodny z zasadami rysunku technicznego; samodzielnie opracowany 

plan wykonania; wprowadzone usprawnienia konstrukcyjne 

dostateczna samodzielne wykonanie nieskomplikowanego projektu; zachowanie podstawy rysunku 

technicznego; uproszczony plan pracy; próby usprawnień konstrukcyjnych wymagające 

akceptacji nauczyciela 
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Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

• wprowadzenie 

elementów 

usprawnień 

konstrukcyjnych 

dopuszczająca projekt przygotowany przez nauczyciela i analizowany z uczniem; opracowanie planu pod 

kierunkiem uczącego; nieskomplikowana konstrukcja przedmiotu 

2 Realizacja zadania 

technicznego 

• organizacja 

stanowiska pracy, 

• wykorzystanie czasu 

pracy, 

• oszczędność 

materiału, 

• dobór narzędzi i 

przyborów, 

• poprawność 

posługiwania się 

narzędziami i 

przyborami, 

• stopień 

samodzielności 

podczas 

pracy 

bardzo dobra samodzielnie organizuje własne stanowisko pracy i pomaga kolegom; samodzielnie 

dobiera narzędzia z zastosowaniem przyrządów; wprowadza nowe materiały i 

usprawnienia technologiczne; praca wzorcowa; pomaga przy pracy słabszym uczniom 

dobra samodzielnie organizuje stanowisko pracy; właściwie dobiera narzędzia i przybory; 

oszczędza materiał; pracę wykonuje samodzielnie  

i w terminie 

dostateczna stanowisko pracy uczeń organizuje pod kontrolą nauczyciela; sam dobiera narzędzia, 

przybory i prosi o akceptację nauczyciela; wymaga nadzoru podczas pracy i zwrócenia 

uwagi na właściwe zastosowanie narzędzi i przyborów; uczeń zwraca uwagę na 

oszczędne gospodarowanie materiałem 

dopuszczająca stanowisko organizuje nauczyciel; ustala także czas wykonania pracy; dobiera właściwe 

narzędzia i przybory; przeprowadza instruktaż użycia narzędzi i przyborów, nadzoruje 

wykonanie pracy przez ucznia; znikoma oszczędność materiału przez ucznia 

3 Stopień opanowania 

przez ucznia operacji 

technologicznych 

• przenoszenie 

wymiarów na 

materiał, 

• cięcie materiału, 

• obróbka materiału, 

• łączenie elementów, 

• czynności 

wykończeniowe 

bardzo dobra samodzielnie nanosi wymiary na materiał, nawet gdy przedmiot ma skomplikowaną 

budowę; dobiera właściwe metody cięcia i obróbki materiału; stosuje nowe technologie 

połączeń; pracuje wzorowo 

dobra samodzielnie przenosi wymiary na materiał; tnie i łączy elementy zgodnie z dobraną do 

materiałów obróbką; wykańcza starannie; dodaje elementy zdobnicze 

dostateczna ma trudności z przeniesieniem wymiarów na materiał; wymaga pomocy nauczyciela; tnie 

materiał pod kontrolą nauczyciela; łączy elementy, używając prostych połączeń; pracuje 

estetycznie 

dopuszczająca odwzorowuje od szablonu przygotowanego przez nauczyciela; tnie po linii prostej; stosuje 

nieskomplikowane sposoby połączeń; pracuje mało estetycznie 

 

 

Ocena gotowego 

wyrobu 

• zgodność z 

rysunkiem 

technicznym, 

• wykonanie zgodnie z 

harmonogramem, 

• użyteczność wyrobu 

bardzo dobra zgodny z rozwiniętą dokumentacją; skrócony czas pracy; dodatkowo wygospodarowany 

czas na pomoc kolegom; wysokie walory użyteczności 

dobra zgodny z rysunkiem; wykonany planowo; użyteczny 

dostateczna drobne niezgodności z rysunkiem; niewielkie opóźnienia czasowe w wykonaniu; 

przedmiot nadaje się do użytku 

dopuszczająca niezgodny z rysunkiem; opóźnienia w terminowym wykonaniu; błędy konstrukcyjne 

obniżają przydatność wyrobu 

 
Kryteria ocen w zakresie Modułu II 
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Ocena 

Oceniana 

tematyka 

Wymagania 

konieczne 

Wymagania 

podstawowe 

Wymagania 

rozszerzające 

Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

Wpływ 

umeblowania  

i wystroju 

mieszkania na 

samopoczucie 

człowieka. 

Projektowanie 

umeblowania 

mieszkania 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jak 

powinno być 

oświetlone miejsce 

do pracy; 

• w bezpieczny 

sposób posługiwać 

się podstawowymi 

narzędziami do 

obróbki papieru 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić pojęcia: ciąg 

komunikacyjny, rzut 

poziomy mieszkania, 

ściana nośna, ściana 

działowa, trzon 

kominowy, 

• odczytać rzut poziomy 

mieszkania,  

• w prawidłowy, bezpieczny 

sposób posługiwać się 

podstawowymi 

narzędziami do obróbki 

papieru 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jaki wpływ na 

samopoczucie człowieka 

mają: kształt i ustawienie 

mebli, zastosowane 

kolory, oświetlenie itp., 

• zaprojektować 

umeblowanie mieszkania 

zgodnie z zasadami 

ergonomii, 

• prawidłowo ciąć, zaginać i 

sklejać karton 

Uczeń potrafi: 

• zaplanować kolorystykę 

wyposażenia mieszkania 

zgodnie z potrzebami 

mieszkańców; 

• racjonalnie rozplanować 

rozmieszczenie pomieszczeń 

dla poszczególnych członków 

rodziny 

Zasady 

racjonalnego 

urządzenia kuchni. 

Zasady 

prawidłowego 

przechowywania 

produktów 

pożywczych 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• dlaczego kuchenka i 

chłodziarka nie 

mogą stać obok 

siebie; 

• dlaczego kuchenka 

gazowa nie może 

stać pod oknem; 

• jak przygotować 

produkty do 

przechowywania w 

chłodziarce 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest ciąg 

roboczy  

i  zaprojektować go z 

pomocą nauczyciela, 

• prawidłowo rozmieścić 

produkty żywnościowe w 

chłodziarce 

Uczeń potrafi: 

• samodzielnie 

zaprojektować ciąg 

roboczy, 

• wskazać odpowiednie 

miejsce na ustawienia 

chłodziarki  

Uczeń potrafi: 

• zaprojektować 

rozmieszczenie sprzętu w 

kuchni z uwzględnieniem 

ergonomii i zasad bhp 

Savoir-vivre przy 

stole 

Uczeń potrafi:  

• kulturalnie zachować 

się przy stole 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo ułożyć 

podstawowe elementy 

nakrycia stołu 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo nakryć do 

stołu 

Uczeń potrafi: 

• obsłużyć biesiadników 

zgodnie  

z zasadami dobrego 

wychowania 

Wykonanie 

elementów 

wystroju stołu 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo ułożyć 

serwetki w 

serwetniku 

Uczeń potrafi: 

• wykonać elementy 

zdobnicze stołu według 

podanego wzoru 

Uczeń potrafi: 

• ubrać stół zgodnie z 

istniejącymi  

w tym zakresie tradycjami 

Uczeń potrafi: 

• zaprojektować wystrój stołu w 

zależności od okoliczności 

Racjonalne 

korzystanie  

z instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo 

zareagować, gdy 

zostanie uszkodzona 

instalacja 

wodociągowa, 

• prawidłowo 

zareagować, gdy 

zostanie uszkodzona 

Uczeń potrafi: 

• podjąć działania mające 

na celu oszczędzanie 

wody 

Uczeń potrafi: 

• odczytać schemat 

instalacji wodno-

kanalizacyjnej, 

• wyjaśnić znaczenie 

oszczędzania wody 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jak dostarczano wodę do 

domów w czasach, gdy nie 

było wodociągów, 

• skutki marnotrawstwa wody, 

• co to jest rzut pionowy domu 
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Ocena 

Oceniana 

tematyka 

Wymagania 

konieczne 

Wymagania 

podstawowe 

Wymagania 

rozszerzające 

Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

instalacja 

kanalizacyjna 

Ekonomiczne 

korzystanie  

z systemów 

grzewczych 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jak można 

zmniejszyć koszty 

ogrzewania 

mieszkania 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie czynniki 

mają wpływ na koszty 

ogrzewania mieszkania 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jak ciepło 

rozchodzi się  

w powietrzu, 

Uczeń potrafi: 

• wyciągać prawidłowe wnioski  

z przeprowadzonych 

doświadczeń 

   • narysować spiralę za 

pomocą cyrkla, 

• ciąć papier po okręgu, 

• przeprowadzać proste 

doświadczenia 

 

Wyjaśnienie istoty 

prądu 

elektrycznego. 

Bezpieczne 

korzystanie  

z energii 

elektrycznej. 

Koszty związane z 

korzystaniem z 

energii 

elektrycznej 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• co to jest 

bezpiecznik i tablica 

rozdzielcza, 

• jak postąpić, gdy w 

domu zgaśnie 

światło, 

• wyjaśnić, jak należy 

postąpić w 

przypadku porażenia 

prądem 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest 

obwód elektryczny i 

odbiornik elektryczny, 

• wyjaśnić, co to jest pion 

energetyczny, puszki 

rozgałęźne, 

• zlokalizować w domu 

przewody elektryczne, 

• odczytać schemat 

instalacji elektrycznej, 

• narysować i zmontować 

obwód szeregowy  

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest prąd 

elektryczny, 

• wyjaśnić, co to jest 

natężenie i napięcie 

prądu, 

• narysować i zmontować 

obwód równoległy, 

• wyjaśnić, jaka jest różnica 

między obwodem 

szeregowym i 

równoległym 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest moc 

urządzeń elektrycznych, 

• wyjaśnić, od czego zależy 

ilość zużytej energii 

elektrycznej, 

• wyjaśnić, w jaki sposób 

można oszczędzać energię 

elektryczną, 

• zdiagnozować, dlaczego w 

obwodzie nie płynie prąd 

Bezpieczne 

korzystanie  

z urządzeń 

gazowych 

Uczeń potrafi: 

• wskazać miejsca, 

które może  sam 

obsługiwać, 

• wyjaśnić, jak należy 

postąpić, gdy w 

pomieszczeniu czuć 

zapach gazu 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie 

zagrożenia istnieją przy 

nieprzestrzeganiu zasad 

bhp, 

• wyjaśnić, dlaczego 

przewody gazowe  

są malowane na żółto 

Uczeń potrafi: 

• odczytać schemat 

instalacji gazowej, 

• wyjaśnić, jakie działania 

należy podjąć w celu 

oszczędności gazu 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jakie skutki niesie za sobą 

marnotrawstwo gazu; 

• dlaczego główne zawory 

gazowe są umieszczane na 

zewnątrz budynków 

Realizacja 

projektu 

Uczeń wykonuje z 

pomocą kolegów 

powierzone mu 

zadania 

Uczeń samodzielnie 

wykonuje powierzone mu 

zadania 

Uczeń potrafi  wspólnie z 

innymi: 

• podejmować decyzję 

dotyczącą formy 

opracowania projektu, 

• opracować plan pracy i jej 

podział między członków 

grupy 

Uczeń potrafi: 

• podjąć decyzję dotyczącą 

wyboru tematu, 

• dopilnować prawidłowego 

przebiegu pracy, 

• w sposób uporządkowany, 

interesujący przeprowadzić 

prezentację 
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Kryteria ocen w zakresie Modułu III. 

Ocena 

Oceniana 

tematyka 

Wymagania konieczne 
Wymagania 

podstawowe 

Wymagania 

rozszerzające 

Wymagania 

dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

Klasyfikacja 

urządzeń 

technicznych.  

Budowa 

urządzeń 

technicznych. 

Schematy 

blokowe 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, według jakich 

kryteriów można 

przeprowadzać 

klasyfikację urządzeń 

technicznych, 

• sklasyfikować urządzenia 

techniczne według 

wykonywanej pracy  

Uczeń potrafi: 

• przeprowadzić 

klasyfikację urządzeń 

technicznych według 

wykonywanej pracy i ich 

konstrukcji 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• czym różnią się 

urządzenia mechaniczne 

od elektromechanicznych, 

• do czego służą i jak 

działają przekładnie 

Uczeń potrafi: 

• wyróżnić w urządzeniach 

zespół napędowy, 

przekładnie i zespół 

roboczy, 

• narysować schemat 

blokowy wybranego 

urządzenia technicznego 

Regulacje 

stosowane  

w urządzeniach 

technicznych 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić na dowolnym 

przykładzie  

(np. pralki), jakie zmiany w 

ostatnich latach nastąpiły 

w budowie urządzeń 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie zmiany w 

technice mają związek ze 

zmniejszeniem 

uciążliwości pracy 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jakie zmiany w technice 

mają związek z 

niezawodnością działania 

urządzeń, 

• jak działają proste 

regulatory poziomu cieczy 

Uczeń potrafi  wyjaśnić: 

• jak zmiany wprowadzane w 

urządzeniach technicznych 

wpływają na zwiększenie 

bezpieczeństwa 

użytkowania i 

niezawodność działania 

urządzeń, 

• jak działają regulatory 

temperatury 

Zasady 

bezpiecznego 

korzystania z 

urządzeń 

technicznych 

Uczeń potrafi: 

• wymienić dokumenty, w 

których należy  szukać 

potrzebnych informacji, 

dotyczących obsługi 

urządzeń, 

• wymienić działania 

zabronione w czasie 

korzystania z urządzeń 

technicznych 

Uczeń potrafi: 

• wyszukiwać w instrukcji 

potrzebne informacje na 

temat obsługi urządzenia 

Uczeń potrafi: 

• korzystać z informacji na 

temat obsługi i 

konserwacji urządzenia 

zawartych w instrukcji i 

karcie gwarancyjnej 

urządzenia 

Uczeń potrafi: 

• wymienić informacje, które 

powinny się znajdować w 

instrukcji obsługi, 

• wyjaśnić zasady 

bezpiecznego korzystania 

z urządzeń technicznych 

Urządzenia 

grzewcze 

Uczeń potrafi  

• wymienić urządzenia 

grzewcze stosowane w 

domu 

Uczeń potrafi  

• wyjaśnić zasady 

bezpiecznego 

korzystania z urządzeń 

grzewczych 

Uczeń potrafi  

• wyjaśnić, co może być 

elementem grzejnym w 

urządzeniach 

Uczeń potrafi wyjaśnić:  

• jakie zadanie w urządzeniu 

realizują: element grzejny, 

śmigło i termostat 

Nowoczesne 

urządzenia w 

domu.  

Urządzenia do 

obróbki 

termicznej 

produktów 

spożywczych. 

Urządzenia 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jakie środki ostrożności 

należy zachować, 

posługując się 

poszczególnymi 

urządzeniami, 

• jakie niebezpieczeństwa 

wiążą się  

z korzystaniem z kuchenki 

Uczeń potrafi: 

• dobrać naczynia, które 

mogą być używane w 

kuchence mikrofalowej, 

• wybrać odpowiedni 

program, 

• przygotować potrawy do 

obróbki termicznej w 

kuchence mikrofalowej 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie informacje 

są istotne dla 

użytkowników kuchenki 

mikrofalowej, 

• opisać wady i zalety 

poszczególnych 

urządzeń, 

• wyjaśnić zasadę działania 

Uczeń potrafi: 

• opisać wady i zalety 

poszczególnych urządzeń 

do obróbki termicznej 

produktów spożywczych, 

• wyjaśnić, jak działa 

kuchenka mikrofalowa, 

• wyjaśnić, jakie informacje 

są istotne dla 
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Ocena 

Oceniana 

tematyka 

Wymagania konieczne 
Wymagania 

podstawowe 

Wymagania 

rozszerzające 

Wymagania 

dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

pomagające  

w utrzymaniu 

czystości 

mikrofalowej systemu centralnego 

odkurzania 

użytkowników zmywarki, 

• uzasadnić przewagę 

nowoczesnych urządzeń 

do usuwania kurzu nad 

tradycyjnym odkurzaczem 
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PLASTYKA 
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Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia. 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 

2017 r., poz. 1534) 

ZASADY, METODY I KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

System oceniania jest zgodny z obowiązującymi przepisami oświatowymi, wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania, zaleceniami zawartymi w komentarzu do podstawy programowej (dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów). W przedmiotowym systemie oceniania za 

wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą. 

 

Ocena ma znaczenie: 

• INFORMUJĄCE 

• MOTYWUJĄCE 

• DIAGNOZUJĄCE I PROGNOZUJĄCE 

• UMOŻLIWIAJĄCE WERYFIKOWANIE, EWALUACJĘ 

Na lekcjach plastyki będą brane pod uwagę i oceniane następujące obszary: 

• POSTAWA, ZACHOWANIE, MOTYWACJA UCZNIA DO PRACY, PRZYGOTOWANIE DO 

ZAJĘĆ 

• ZRÓŻNICOWANE MOŻLIWOŚCI, ZDOLNOŚCI PLASTYCZNE 

• OSOBOWOŚĆ UCZNIA 

• OGRANICZENIA ZDROWOTNE 

1. Ocenianie jako analizowanie poziomu umiejętności ucznia 

 

Obszary podlegające ocenie, 

przedmiot ocenianych 

umiejętności 

 

Umiejętności 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 

 

1. Przygotowanie do zajęć 

(przygotowanie odpowiednich 

materiałów 

• przygotowanie podstawowych 

materiałów umożliwiających 

wykonanie prostego ćwiczenia 

• wyszukanie prostych 

informacji 

• przygotowanie ciekawych 

materiałów 

umożliwiających wykonanie 

oryginalnego 
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plastycznych, opanowanie 

wiedzy, wyszukanie 

informacji, wykonanie ćwiczeń i 

zadań 

wstępnych) 

 

 

 

 

 

umożliwiających udział w lekcji 

i przygotowujących do realizacji 

ćwiczeń 

• wykonanie zadania domowego 

w uproszczonej formie 

ćwiczenia 

• wyszukanie bogatych 

informacji z różnych źródeł 

umożliwiających aktywny udział 

w lekcji, bardzo dobrze 

przygotowujących 

do realizacji ćwiczeń 

• wykonanie zadania domowego 

w rozbudowanej formie 

 

2. Postawa i zachowanie na 

zajęciach, 

podczas wykonywania prac 

plastycznych, 

oglądania wystaw, zwiedzania 

zabytków 

i skansenów (kultura osobista w 

trakcie zajęć, 

wykonywanie poleceń, 

przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa podczas 

używania 

odpowiednich materiałów i 

narzędzi 

plastycznych, właściwa 

współpraca z innymi 

uczniami podczas wykonywania 

zadań 

grupowych, odpowiednie 

zachowanie 

• spełnianie podstawowych 

poleceń, 

poprawne, odpowiednie 

zachowanie 

na zajęciach, znajomość 

podstawowych 

zasad bezpieczeństwa podczas 

wykonywania 

prac, związanych ze 

stosowanymi 

materiałami i narzędziami 

plastycznymi 

• podejmowanie częściowej 

współpracy 

z innymi uczniami podczas 

wykonywania 

zadań grupowych 

• spełnianie podstawowych 

zasad zachowania w galeriach, 

muzeach, skansenach, podczas 

zwiedzania zabytków 

• spełnianie wszystkich poleceń, 

bardzo dobre zachowanie na 

zajęciach, znajomość wielu 

zasad bezpieczeństwa podczas 

wykonywania 

prac, związanych ze 

stosowanymi 

materiałami i narzędziami 

plastycznymi 

• podejmowanie, pełnej, 

różnorodnej 

współpracy z innymi uczniami 

podczas 

wykonywania zadań grupowych 

• bardzo kulturalne zachowanie 

w galeriach, muzeach, 

skansenach, podczas zwiedzania 

zabytków 
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w galeriach, muzeach, 

skansenach podczas 

zwiedzania zabytków) 

 

 

 

3. Realizacja prac 

plastycznych, ze szczegól 

nym zwróceniem uwagi na 

zaangażowanie 

pomysłowość, obiektywne 

ocenianie 

walorów artystycznych 

tworzonych 

kompozycji (zgodność pracy z 

tematem, celowość zastosowania 

środków artystycznego wyrazu, 

techniki plastycznej) 

 

 

• tworzenie prostych, 

schematycznych 

kompozycji plastycznych, w 

luźny sposób 

związanych z tematem 

• przypadkowy dobór środków 

wyrazu 

artystycznego, wykorzystywanie 

niektórych 

możliwości techniki wykonania 

pracy 

• tworzenie ciekawych 

oryginalnych 

kompozycji, w pełni oddających 

zadany 

temat, nietypowo ujmujących 

temat 

• celowy dobór środków 

artystycznego 

wyrazu w pracy plastycznej, 

wykorzystanie 

różnorodnych możliwości 

techniki 

 

4. Wiedza o funkcjach sztuki, 

dziedzinach 

plastyki, gatunkach dzieł, ich 

strukturze, 

środkach artystycznego 

wyrazu, elementy 

wiedzy o wybranych 

zagadnieniach, 

zjawiskach artystycznych, 

stylach dzieł 

• wyrywkowa wiedza o 

funkcjach sztuki, 

dziedzinach plastyki, gatunkach 

dzieł, ich 

strukturze, środkach 

artystycznego wyrazu 

• częściowa znajomość 

niektórych zagadnień 

światowego, narodowego 

dziedzictwa 

kulturowego, specyfiki 

twórczości artystów 

• pełna wiedza o specyfice, 

zastosowaniu 

środków artystycznego wyrazu, 

znajomość 

wielu zagadnień dotyczących 

dziedzin 

plastyki i rodzajów dzieł 

• dobra znajomość wybranych 

zagadnień 

światowego, narodowego, 

dziedzictwa 
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światowego, narodowego 

dziedzictwa 

kulturowego, specyfice 

twórczości artystów 

„małej ojczyzny”, 

interpretowanie formy 

i przekazu dzieł poprzez 

wykonanie prac, 

wypowiedzi 

 

 

 

 

„małej ojczyzny” 

• interpretowanie niektórych 

zagadnień 

odnoszących się do formy 

dzieła, 

niektórych treści, przekazu dzieł 

podczas 

ekspresji plastycznej i 

wypowiedzi 

kulturowego, specyfiki 

twórczości artystów 

„małej ojczyzny” 

• interpretowanie różnorodnych 

zagadnień 

odnoszących się do formy dzieła, 

niesionych 

przez nie różnych treści, 

przekazu dzieła 

podczas ekspresji plastycznej i 

wypowiedzi 

 

5. Aktywność artystyczna 

jako twórcza postawa, odwaga, 

oryginalność 

myślenia podczas planowania i 

realizacji 

happeningów, akcji 

plastycznych 

 

 

 

• stosowanie uproszczonych 

dosyć typowych rozwiązań, 

mało oryginalnych pomysłów w 

celu obmyślenia i realizacji 

happeningu, akcji plastycznej 

 

• kreatywność, odwaga, 

oryginalność 

myślenia podczas planowania i 

realizacji 

happeningów, akcji plastycznych 

i innych 

działań obejmujących nowe, 

współczesne 

dzieła sztuki, szukanie 

różnorodnych 

rozwiązań 

 

6. Gotowość do uczestniczenia 

w kulturze, 

poznawania kultury 

plastycznej, 

• bierne uczestniczenie w 

wydarzeniach 

kulturalnych, oglądanie wystaw 

bez 

zaangażowania i uważnego 

interpretowania 

• aktywny udział w wydarzeniach 

kulturalnych, wykazywanie 

zainteresowania 

i przygotowania do oglądania 

wystaw, 
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sposób oglądania ekspozycji 

muzealnych 

i wystaw, interpretowanie formy 

i treści dzieł 

sztuki, zwiedzanie zabytkowych 

obiektów, 

skansenów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ich formy i treści 

• zwiedzanie zabytków bez 

zauważania wielu istotnych 

elementów dotyczących stylu, 

formy, charakterystycznych 

fragmentów, 

znajdujących się tam dzieł sztuki 

• mało aktywny udział w 

zajęciach 

dotyczących tradycji 

regionalnych 

w skansenach, twórcach i 

specyfice 

twórczości, tradycjach „małej 

ojczyzny” 

wrażliwość na piękno, wartości 

estetyczne 

sztuki, wnikliwe interpretowanie 

ich formy 

oraz treści 

• uważne zwiedzanie zabytków, 

obserwowanie różnorodnych 

istotnych 

elementów dotyczących stylu, 

formy, wielu 

charakterystycznych fragmentów 

budowli, 

dzieł sztuki znajdujących się w 

zabytkach 

• aktywność, zaangażowanie 

podczas 

zajęć dotyczących tradycji 

regionalnych 

w skansenach, twórcach i 

specyfice 

twórczości, tradycjach „małej 

ojczyzny” 
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2. Ocenianie poziomu opanowania treści programowych 

 

Ocena Zakres opanowanych treści programowych 

Niedostateczna (1) poziom opanowanych treści, zakres aktywności twórczej nie umożliwia podjęcia 

nauki, przyswojenia kolejnych treści, nabycia umiejętności potrzebnych na 

następnym etapie edukacyjnym, nieuczestniczenie w kulturze 

Dopuszczająca (2) 

 

(treści i 

umiejętności 

konieczne) 

przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycie umiejętności umożliwiających 

realizację zadań życia codziennego 

dotyczących posługiwania się językiem plastyki w zakresie elementarnym, 

odnoszącym się do codziennych sytuacji 

życiowych, wykonywanie schematycznych, znacznie uproszczonych prac 

plastycznych związanych z życiem 

codziennym, niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce, 

bierne uczestnictwo w kulturze 

Dostateczna (3) 

 

(treści i 

umiejętności 

podstawowe) 

przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie bardzo 

prostych, schematycznych, stereotypowych 

kompozycji plastycznych, uproszczone wypowiedzi o funkcjach sztuki, 

dziedzinach plastyki, elementach struktury 

dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, świadomość potrzeby 

estetyki otoczenia, bierny stosunek 
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do kształtowania estetyki otoczenia, mało aktywne uczestnictwo w kulturze 

Dobra (4) 

 

(treści i 

umiejętności 

rozszerzone) 

przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i 

teoretycznych ćwiczeń plastycznych, 

duża aktywność twórcza, interpretowanie niektórych wskazanych treści 

zawartych w dziełach, wiedza o funkcjach 

sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego 

wyrazu, stylach w sztuce, 

przenoszenie wiedzy o plastyce na inne dziedziny życia, m.in. estetyka 

otoczenia, aktywne uczestnictwo w kulturze 

Bardzo dobra (5) 

 

(treści i 

umiejętności 

dopełniające, pełna 

realizacja 

wymagań 

programowych 

i podstawy 

programowej) 

bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych i umiejętności praktycznych, 

łączenie ich w wykonywanych 

różnorodnych, oryginalnych kompozycjach plastycznych, bardzo duża 

aktywność twórcza, dobre posługiwanie się 

środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach, interpretowanie 

treści dzieł, wiedza o funkcjach sztuki, 

dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego 

wyrazu, stylach w sztuce, znajdowanie powiązań między plastyką a innymi 

dziedzinami życia, aktywne wpływanie na estetykę otoczenia, rozszerzanie 

wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, bardzo 

aktywne uczestnictwo w kulturze 

Celująca (6) 

 

(treści i 

umiejętności 

wykraczające poza 

program 

i realizacje 

podstawy 

programowej) 

wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania 

programowe, postawa twórcza, 

poszukująca, samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna, w której 

wykorzystywana jest wiedza o plastyce, 

świadome posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych 

pracach, udział w wybranych 

konkursach i przeglądach plastycznych, wnikliwe interpretowanie różnorodnych 

treści zawartych w dziełach sztuki, 

wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, 

środkach artystycznego wyrazu, 

stylach w sztuce, zauważanie różnorodnych powiązań plastyki z innymi 

dziedzinami życia, kształtowanie estetyki 

otoczenia w różnorodnych formach, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z 
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różnych źródeł informacji, mediów, 

wykraczające poza program, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze, żywe 

zainteresowanie zjawiskami w sztuce 

i wydarzeniami artystycznymi 

 

3. Dodatkowe kryteria oceniania ustalone przez nauczyciela 

 

1. Zasady poprawiania ocen: 

- każdy uczeń ma prawo poprawić ocenę w porozumieniu i terminie ustalonym przez nauczyciela 

- ocenę niedostateczną uczeń poprawia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

 

2. Przygotowanie do zajęć: 

- w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić 2 x nieprzygotowanie do zajęć 

- kolejne nieprzygotowania będą skutkowały obniżeniem oceny śródrocznej i rocznej 

- nieobecny uczeń nadrobienia zaległości ( uzupełnia notatki w zeszycie, wykonuje zaległe ćwiczenia i 

prace plastyczne) 

 

3. Zadania dodatkowe 

- do zadań dodatkowych zalicza się wykonanie własnych prac plastycznych, udział w konkursach i 

dodatkowych zajęciach z plastyki 

- za wykonanie dodatkowej pracy plastycznej uczeń otrzymuje ocenę 

- do dziennika wpisane zostaną oceny od dobrej (4) do celującej (6) 

 

4. Sprawdziany – ocenianie skala %: 

 

0 – 30 – niedostateczna 
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31 – 50 – dopuszczająca 

51 – 70 – dostateczna 

71 – 85 – dobra 

86 – 99 – bardzo dobra 

100 % - celująca 

 

 

Nauczyciel: Barbara Duczmal 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE 
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Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

szkoły. 

Podstawą oceny są wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się         z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego 

aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

Ocena semestralna lub roczna z wychowania fizycznego ustalona jest na podstawie ocen cząstkowych 

za określony poziom                               wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w 

procesie szkolnego wychowania fizycznego. 

1. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się: 

  wysiłek ucznia, wynikający z realizacji programu nauczania 

 systematyczny i aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego 

 wywiązywanie się z obowiązków wynikających z realizacji treści nauczania; 

 systematyczny i aktywny udział w zajęciach; 

 zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć; 

  udział w pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę formach aktywności fizycznej; 

 stosunek do partnera i przeciwnika; 

 stosunek do własnego ciała; 

 postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas 

zgodnie z indywidualnymi możliwościami            i predyspozycjami; 

 osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania oraz poziom 

zdobytej wiedzy. 

 

 

 

Uczeń może otrzymać:  

- ocenę pozytywną (motywującą) za systematyczne, aktywne, bez zastrzeżeń nauczyciela uczestnictwo 

na lekcjach, a także za pomoc nauczycielowi (np. pokaz, przeprowadzenie rozgrzewki, propozycje 

ciekawych rozwiązań dotyczących tematu lekcji);  

- ocenę niedostateczną za negatywny stosunek do przedmiotu (niezdyscyplinowanie, stwarzanie 

zagrożenia na lekcji, odmowa wykonania ćwiczenia) 

2. Nauczyciel ma prawo  podnieść o jeden stopień ocenę uczniowi za udział w : 

  dodatkowych zajęciach rekreacyjno – sportowych 

 zawodach sportowych  

 turniejach i rozgrywkach pozaszkolnych  

 konkursach plastycznych i literackich o tematyce sportowej 

 wyjazdach na basen 

Podniesienie oceny z wychowania fizycznego na koniec I semestru lub na koniec roku szkolnego może 

być tylko o jeden stopień. 

Nauczyciel może wystawić uczniowi dwa razy w roku szkolnym ocenę za dodatkową aktywność – na 

koniec pierwszego i drugiego semestru. 

a) Uczeń może mieć również obniżoną  ocenę o jeden stopień na koniec semestru lub roku 

szkolnego w przypadku negatywnej postawy ucznia, jeśli nauczyciel odnotuje: 

 częsty brak stroju ucznia,  

 niesystematyczne ćwiczenie ucznia 

 sporadyczne uczestniczenie w sprawdzianach kontrolno – oceniających ucznia 

 brak właściwego zaangażowania ucznia w czasie poszczególnych lekcji 
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 niski poziom kultury osobistej ucznia 

Oceny cząstkowe za określony poziom wiadomości, umiejętności                     i kompetencji 

społecznych będą realizowane według następującej skali ocen: 

2 – dopuszczająca 

3 – dostateczny 

+3 – plus dostateczny 

4 – dobry 

+4 – plus dobry 

5 – bardzo dobry 

6 – celujący 

 

Sposób informowania o ocenach : 

 

O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą informowani poprzez wpis do dziennika 

internetowego ucznia bezpośrednio po otrzymaniu oceny. O proponowanej ocenie semestralnej i 

rocznej rodzice oraz uczniowie zostaną poinformowani w tej samej formie najpóźniej na dwa tygodnie 

przed konferencją klasyfikacyjną. O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru 

lub roku szkolnego rodzice zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed konferencją 

klasyfikacyjną. Standardy wymagań w zakresie postawy, wiadomości i umiejętności dla 

poszczególnych cykli są integralną częścią niniejszych zasad. 

 

 

ZWOLNIENIE Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest możliwe po uprzednim przedstawieniu 

dyrektorowi szkoły opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres uniemożliwiający 

wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny 

nauczyciel wychowania fizycznego wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona”. 

Uczeń, który z własnej winy opuścił zajęcia lub nie ćwiczył w 51%                     i więcej 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec semestru 

lub roku szkolnego. W takim przypadku Rada pedagogiczna szkoły może ustalić dla ucznia egzamin 

klasyfikacyjny, który obejmuje zadania praktyczne, które były przedmiotem nauczania w trakcie 

semestru lub roku szkolnego. 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

1. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej 

W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następującej obszary aktywności ucznia: 

A) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne 

B) systematyczny udział  i aktywność w trakcie zajęć 

C) sprawność fizyczną: 

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonane w czasie 30 sekund 

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia 

 pomiar tetna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Próba Ruffiera 

D) umiejętności ruchowe: 

 gimnastyka: 
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- przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego  

- układ gimnastyczny według własnej inwencji ( postawa zasadnicza, przysiad podparty, przewrót 

w przód, klęk podparty, leżenie przewrotne) 

 minipiłka nożna: 

- prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy prawą lub lewą nogą 

- uderzenie piłki na bramkę wewnętrzną częścią stopy 

 minikoszykówka: 

- kozłowanie piłki w marszu lub biegu po prostej ze zmianą reki kozłującej 

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej w marszu 

 minipiłka ręczna: 

- rzut na bramkę jednorącz  kilku kroków marszu 

- podanie jednorącz półgórne w marszu 

 minipiłka siatkowa: 

- odbicie piłki sposobem oburącz górnym po własnym podrzucie 

E) wiadomości: 

 uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych ( odpowiedzi ustne lub pisemny test) 

 uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( odpowiedzi ustne 

lub sprawdzian pisemny) 

 uczeń zna wszystkie próby ISF K. Zuchory, potrafi je samodzielnie przeprowadzić oraz 

indywidualnie interpretuje własny wynik. 

 

2. Wymagania szczegółowe w klasie V szkoły podstawowej 

W klasie V szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

A) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne 

B) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

C) sprawność fizyczną: 

 siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonane w czasie 30 sekund 

 gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia 

 pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu 

D) umiejętności ruchowe: 

 gimnastyka: 

- przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego  

- podpór łukiem leżąc tyłem „mostek” 

 minipiłka nożna: 

- prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą lub lewa nogą 

- uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu 

 minikoszykówka: 

- kozłowanie piłki w biegu ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania się 

- rzut do kosza z dwutaktu 

 minipiłka ręczna: 
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- rzut na bramkę z biegu 

- podanie jednorącz półgórne w biegu 

 minipiłka siatkowa: 

- odbicie piłki sposobem oburącz górnym w parach  

- zagrywka sposobem dolnym z 3- 4 m od siatki 

E) wiadomości: 

 uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych  

 uczeń potrafi wyjaśnić i scharakteryzować pojęcie zdrowia według WHO 

 uczeń zna Test Coopera, potrafi go samodzielnie przeprowadzić oraz indywidualnie 

interpretuje własny wynik 

3. Wymagania szczegółowe w klasie VI szkoły podstawowej 

W klasie VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 

A) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne 

B) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć 

C) sprawność fizyczną: 

 Siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 sekund 

 Gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia 

 Pomiar tętna prze wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera 

D) umiejętności ruchowe: 

 gimnastyka: 

- stanie na rękach przy drabinkach  

- przewrót w przód z marszu do przysiadu podpartego 

 minipiłka nożna: 

- prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą lub lewą nogą ze zmianą tempa i kierunku 

poruszania się 

- uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu 

 minikoszykówka: 

- podanie piłki oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem w biegu 

- rzut do kosza z dwutaktu z biegu 

 minipiłka ręczna: 

- rzut na bramkę z biegu po podaniu od współćwiczącego  

- podanie jednorącz półgórne w biegu ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się 

 minipiłka siatkowa: 

- odbicie piłki sposobem oburącz dolnym w parach 

- zagrywka sposobem dolnym z 4 – 5 m od siatki 

E) wiadomości: 

 uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych  

 uczeń wymienia podstawowe zasady korzystania ze sprzętu sportowego 

 uczeń zna zasady i metody hartowania organizmu 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV, V oraz VI                               W 

KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 

Ocena celująca 

Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzyma uczeń, który w zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych: 

 jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m. in. Posiada odpowiedni strój 

sportowy 

 nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych 

 charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej 

 używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych               z rówieśnikami w 

klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły 

 bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej 

 reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie powiatu, regionu, województwa lub 

w zawodach ogólnopolskich 

 systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych 

uprawia dyscypliny lub konkurencje sportowe w innych klubach lub sekcjach sportowych, 

podejmuje dowolne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym 

 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć: 

 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 95 – 100% zajęć 

 w sposób ponad bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia                    w czasie lekcji 

 wzorowo pełni funkcje lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny 

 pokazuje i demonstruje większość umiejętności ruchowych 

 prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące bardzo poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym 

 potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć 

 umie samodzielnie przygotować miejsce ćwiczeń 

 w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego 

 poczuwa się do współodpowiedzialności za stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów 

sportowych szkoły 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego: 

 zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania 

 samodzielnie zabiega o poprawę lub uzupełnienie próby sprawnościowej, w której nie 

uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych 

 uzyskuje bardzo znaczący postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego 

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego 

 oblicza wskaźnik BMI 

 podejmuje własny program treningowy w celu poprawy wyniku                   w danej próbie 

sprawności fizycznej 

 

d) aktywności fizycznej: 

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych bez jakichkolwiek bledów 

technicznych lub taktycznych 
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 ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach 

indywidualnych lub zespołowych 

 wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze przykładem i wzorem do 

naśladowania dla innych ćwiczących 

 potrafi wykonać ćwiczenie o znacznym stopniu trudności 

 wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie, ale i efektywnie, np. trafia do bramki, rzuca 

celnie do kosza 

 stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie zawodów                     i rozgrywek 

sportowych 

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia w sposób znaczący wpływa na 

wyniki drużyn szkolnych w zawodach                        i rozgrywkach różnych szczebli 

e) wiadomości: 

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub celującą 

 stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego 

 posiada rozległą wiedze na temat rozwoju fizycznego                                  i motorycznego 

 wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za granicą 

 

Ocena bardzo dobra 

Ocenę bardzo dobrą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w 

zakresie: 

 

a) postawy i kompetencji społecznych: 

 jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m. in. posiada odpowiedni strój sportowy, 

ale sporadycznie nie bierze udziału               w lekcjach z różnych powodów 

 nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub 

osobistych 

 charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej 

 używa właściwych sformułować w kontaktach interpersonalnych  z rówieśnikami w klasie oraz 

w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły 

 chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej 

 reprezentuje szkolę w zawodach sportowych na poziomie miejskim lub gminnym 

 niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych  

 niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej                   w czasie wolnym 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć: 

 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 90 – 94 % zajęć 

 w sposób bardzo dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji 

 bardzo dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny  

 pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności ruchowe 

 prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące poprawnie pod względem merytorycznym i 

metodycznym 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego: 

 zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte                    w programie nauczania 

 poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z ważnych powodów 

osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za namową nauczyciela 

 uzyskuje znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego 

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego 

 oblicza wskaźnik BMI 
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 czasami podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie 

sprawności fizycznej’ 

d) aktywności fizycznej: 

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami technicznymi 

lub taktycznymi 

 ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami panującymi w konkurencjach 

indywidualnych lub zespołowych 

 potrafi wykonać ćwiczenia o dużym stopniu trudności 

 wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale nie zawsze efektywnie, np., sporadycznie trafia do 

bramki czy rzuca celnie do kosza 

 stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie gry właściwej, w trakcie zajęć 

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia wpływa na wyniki drużyn szkolnych 

w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli 

e) wiadomości: 

 zalicza sprawdziany i testy na ocenę bardzo dobrą lub dobrą 

 stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które 

były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego 

 posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego                     i motorycznego 

 wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za 

granicą 

 

Ocena dobra 

Ocenę dobrą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych: 

 jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, 

ale zdarza mu się nie brać udziału                w lekcjach z różnych powodów 

 nie ćwiczy na zajęciach tylko z ważnych powodów                  zdrowotnych, rodzinnych, 

osobistych 

 charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej 

 bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych  

 nie uczęszcza na zajęcia sportowo – rekreacyjne 

 raczej nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej                  w czasie wolnym 

b) systematycznego udziały i aktywności w trakcie zajęć: 

 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 85 – 89% zajęć 

 w sposób dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji 

 dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny 

 nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych 

 prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym 

 potrafi pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, 

ale często to przygotowanie wymaga dodatkowych  uwag i zaleceń nauczyciela 

 umie z pomoca nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń 

 nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego: 

 zalicza większość testów i prób sprawności fizycznej ujętych                      w programie 

nauczania 

 wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dobrą 

 poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z ważnych powodów 

osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za wyraźną namową nauczyciela 
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 uzyskuje niewielki postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego 

 dokonuje własnego rozwoju fizycznego 

 oblicza wskaźnik BMI 

d) aktywności fizycznej: 

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych  z niewielkimi błędami technicznymi 

lub taktycznymi 

 wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych 

 potrafi wykonywać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności 

 wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki 

czy nie rzuca celnie do kosza 

 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub 

szkolnej 

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli 

e) wiadomości: 

 zalicza sprawdziany pisemne i teksty na ocenę dobrą 

 stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w 

trakcie zajęć wychowania fizycznego 

 posiada dobrą wiedze na temat rozwoju fizycznego i motorycznego  

 wykazuje się dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za 

granicą 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocenę dostateczną na pierwszy semestr lub koniec roku  szkolnego otrzymuje uczeń, który w 

zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych: 

 jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, 

ale często mu się zdarza nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów 

 nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów  zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych  

 charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej  

 często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych rówieśnikami w 

klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły 

 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych 

 nie uczęszcza na zajęcia sportowo – rekreacyjne 

 nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć 

 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 80 – 84% zajęć 

 w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji 

 nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny 

 nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem 

merytorycznym i metodycznym 

 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć 

 umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego: 

 zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania 

 wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dostateczną 
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 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych 

powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych 

 nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego  

 nie oblicza wskaźnika BMI 

 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego 

d) aktywności fizycznej: 

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi błędami technicznymi lub 

taktycznymi 

 wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych 

 potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu trudności 

 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do 

bramki, nie rzuca celnie do kosza 

 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych                     w czasie gry 

właściwej lub szkolnej 

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli 

e) wiadomości: 

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dostateczną 

 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego 

 posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego                    i motorycznego 

 wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku 

lokalnym i kraju. 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocenę dopuszczającą na pierwszy semestr i koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w 

zakresie: 

a) postawy i kompetencji społecznych; 

 bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju 

 często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych 

 charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej 

 bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z 

rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły 

 nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub 

środowiskowej kultury fizycznej 

 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych 

 nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej                  w czasie wolnym 

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć: 

 w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy  w co najmniej 70 -79%  zajęć  

 w sposób nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji 

 nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny 

 nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych  

 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego 

fragmentu zajęć 

 nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów o obiektów portowych 

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego: 
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 zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe ujęte                      w programie 

nauczania 

 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych 

powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych 

 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku 

szkolnego  

 nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego 

 nie oblicza wskaźnika BMI 

 nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej 

próbie sprawności fizycznej 

d) aktywności fizycznej 

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z rażącymi błędami technicznymi lub 

taktycznymi 

 wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w 

konkurencjach indywidualnych lub zespołowych 

 potrafi wykonywać ćwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności 

 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do 

bramki czy nie rzuca celnie do kosza 

 nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych                      w czasie gry 

właściwej lub szkolnej 

 stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn 

szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli 

e) wiadomości: 

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dopuszczającą 

 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były 

nauczane w trakcie zajęc wychowania fizycznego 

 posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju fizycznego                               i motorycznego 

 wykazuje się niskim zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku 

lokalnym i kraju 
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1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół. 

5. Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. 

6. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim  

 

 

 

 

SPIS TREŚCI: 

 

II  Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów  

11))  Pomiar osiągnięć i zasady oceniania. 

22))  Przygotowanie się do zajęć 

33))  Prace pisemne 

44))  Odpowiedzi ustne 

55))  Prace domowe 

66))  Zasady informowania o osiągnięciach 

77))  Aktywność na lekcji 

88))  Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczani.. 

IIII  Ogólne kryteria ocen z języka niemieckiego - opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać 

ocenę w skali 1 – 6. 

IIIIII  Szczegółowe wymagania z języka niemieckiego na poszczególne stopnie dla klas 4,5,6 (zał.1,2,3) 

 

II  Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów 

 

11..  Pomiar osiągnięć i zasady oceniania. 

 

11))  Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

a) Prace klasowe (sprawdziany) 

b) Kartkówki 

c) Odpowiedzi ustne 

d) Prace domowe 

e) Zeszyty ćwiczeń 
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f) Prace długoterminowe 

g) Inne formy aktywności: 

 udział w konkursach 

 wykonywanie pomocy dydaktycznych  

h) Obserwacja: 

 przygotowania ucznia do lekcji 

 sposobu prezentowania swoich wiadomości 

 jego aktywności na lekcji 

 pracy w grupie i w zespole klasowym 

22))  Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi 

kryteriami ocen z języka niemieckiego oraz poziomami wymagań określonymi w planie 

realizacji materiału nauczania w poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa 

lub minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych form aktywności oceny są 

wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów. 

33))  Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu 

całego okresu (roku). Na koniec okresu nauczyciel nie przewiduje żadnych dodatkowych 

sprawdzianów wiedzy i umiejętności zaliczeniowych (poprawkowych). Wyłącza się 

sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała choroba. 

 

44))  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno 

- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne do 

poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 

55))  Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy okres zobowiązany jest do 

uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych  

z nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej.  

 

Forma aktywności Jak często? Uwagi 

   ćwiczenia wykonywane w trakcie 

lekcji 

 na każdej lekcji sprawdzamy wyniki pracy 

praca na lekcji na każdej lekcji sprawdzamy sposób pracy, 

aktywność, przestrzeganie zasad 

bezpiecznej pracy odpowiedzi ustne, udział  

w dyskusjach 

często  

prace domowe często  

zadania dodatkowe, projekty głównie w ramach realizacji 

projektów (ciągów lekcji) 

 

przygotowanie do lekcji często zwracamy uwagę na pomysły 

i przygotowane materiały do pracy 

na lekcji udział w konkursach nieobowiązkowo wpływa na podniesienie oceny 
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22..  Przygotowanie się do zajęć. 

 

11))  Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć. 

22))  Każdy uczeń przychodzący na lekcje jest zobowiązany do przynoszenia: 

- podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego, 

- uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt. 

33))  Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy: 

 wykonanie zadania domowego, 

 wykonanie zadania długoterminowego, 

 przygotowanie się do odpowiedzi ustnej, 

 przyniesienie pomocy potrzebnych do lekcji,  

 

3. Prace pisemne 

1) Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe. 

2) Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, 

informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny. 

3) Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej swoje 

wiadomości i dba o jej estetykę. Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia. 

Wyjątkiem są  uzasadnione sytuacje (np. dysgrafia, opinie z Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznych): 

 

Prace klasowe (sprawdziany) 

 Prace klasowe lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. 

 Prace klasowe trwają 45 minut i obejmują co najmniej 1 dział programowy. 

 Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas zakres 

materiału, który jest  utrwalony na lekcji powtórzeniowej. 

 Nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów uzyskanych na pracy 

klasowej na oceny: 

0% do 30% - ocena niedostateczna 

31% do 50% -ocena dopuszczająca 

51% do 70% - ocena dostateczna 

71% do 85% - ocena dobra 

86% do 99% - ocena bardzo dobra 

100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - ocena celująca 

Nauczyciel w zależności od stopnia trudności pracy pisemnej ma prawo użycia innej skali niż 

powyższa. 

 Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni. 

 W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej   uczeń ma prawo do 

poprawy (chyba, ze nauczyciel zdecyduje inaczej), która jest dobrowolna i odbywa się w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawa może nastąpić tylko raz. Do dziennika 

wpisane będą wówczas dwie oceny, z których będzie liczona średnia arytmetyczna. 
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 Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, 

 i nieobecność ta jest dłuższa niż dwa dni, to ma obowiązek ją napisać w terminie 

nieprzekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W pozostałych przypadkach 

uczeń ma obowiązek napisać pracę klasową na kolejnej jednostce lekcyjnej. 

 Unikanie lub odmowa pisania pracy pisemnej jest równoznaczna z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

 

Kartkówki  

 Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i dotyczą trzech ostatnich lekcji. Nie muszą być 

zapowiadane i nie podlegają poprawie. W przypadku, gdy ocen niedostatecznych z  

kartkówek jest kilka pod rząd, nauczyciel postanawia w jakiej formie i terminie nastąpi 

poprawa. 

 Ilość kartkówek nie jest określona, o jej potrzebie nauczyciel sam decyduje. 

 Sprawdzone i omówione kartkówki wracają do nauczyciela i są do wglądu dla rodziców. 

 Kartkówki będą oceniane według następującej skali procentowej:    

 

0 % -  40% - ocena niedostateczna 

41%  -  50% - ocena dopuszczająca 

51%  -  74% - ocena dostateczna 

75%  -  94% - ocena dobra 

95%  -  100% - ocena bardzo dobra                 

 

4. Odpowiedzi ustne 

Odpowiedź ustna polega na samodzielnym rozwiązaniu zadania (lub zadań) dotyczącego 

bieżącego materiału. 

       W ocenianiu odpowiedzi ustnej stosuje się następujące kryteria oceniania:  

 Bezbłędne rozwiązanie zadania na tablicy ( i zadania domowego w zeszycie ), z pełnym 

komentarzem - ocena bardzo dobra 

 Drobne błędy rachunkowe podczas rozwiązywania na tablicy ( i bezbłędne rozwiązanie 

zadania domowego w zeszycie ) - ocena dobra 

 Rozwiązanie zadania na tablicy przy niewielkiej pomocy nauczyciela (i bezbłędne 

rozwiązanie zadania domowego w zeszycie ) – ocena dostateczna 

 Rozwiązanie zadania na tablicy przy dużej pomocy nauczyciela (i rozwiązanie zadania 

domowego w zeszycie ) - ocena dopuszczająca 

 Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia.  

 Odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich jednostek tematycznych. 

 Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę. 

5. Prace domowe 

 Praca domowa jest obowiązkowa. 

 W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek odrobienia pracy na 

najbliższą godzinę lekcyjną. Jeśli tak się nie stanie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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 Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w ciągu okresu faktu nieprzygotowania się do 

zajęć oraz braku zadania domowego. Fakt ten zgłasza przed lekcją i zostaje on odnotowany 

w dzienniku elektronicznym i opatrzony odpowiednią notatką nauczyciela. Za każde 

kolejne nieprzygotowanie do lekcji lub braki zadań domowych, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. O ewentualnej możliwości poprawy decyduje nauczyciel.  

 

6. Zasady informowania o osiągnięciach 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach wraz z odpowiednim 

komentarzem do niej. 

 Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał. Informacja 

o ocenie jest wpisywana do dziennika internetowego Librus. 

 Rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań  

i konsultacji. 

 Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu do ocen ucznia w dzienniku 

elektronicznym. 

 W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne lub osobiste 

oraz wysyła wiadomości za pośrednictwem dziennika internetowego Librus, informujące 

rodziców o postępach w nauce. 

 

7. Aktywność na lekcji 

Za swoją aktywną postawę na zajęciach uczeń otrzymuje dodatkowe oceny. Prze aktywność 

rozumiemy:  

 

a) częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

b) rozwiązywanie zadań dodatkowych, 

c) aktywną pracę w grupach. 

 

Aktywna postawa podczas lekcji promowana będzie również  znakiem plus (+). Otrzymanie 

trzech będzie równoznaczne z oceną bardzo dobrą.  

 

8. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania 

 

a) ustalenie wspólnie z uczniem, jakie partie materiału wymagają nadrobienia, 

b) ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione (np. pomoc koleżeńska, pomoc 

nauczyciela, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, praca własna), 

c) współpraca z pedagogiem szkolnym – wspólne ustalenie sposobu pracy z uczniami mającymi 

problemy dydaktyczne i wychowawcze. 
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II Ogólne kryteria ocen z języka niemieckiego - Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby 

uzyskać ocenę w skali 1 – 6: 

 

 Celującą: 

 

Uczeń opanował materiał programowy w stopniu bardzo dobrym, płynnie posługuje się poznanymi 

strukturami, posiada zasób słownictwa umożliwiający udzielanie samodzielnych ustnych i 

pisemnych wypowiedzi na różne tematy przy zastosowaniu różnorodnych form, w różnych 

sytuacjach życiowych (wymowa zbliżona jest do ideału, a użyte słownictwo i struktury wskazują na 

samodzielną pracę ucznia i poszerzanie wiadomości poza obowiązujące w programie. 

Uczeń uzyskał wyróżniające wyniki w konkursach lub olimpiadach językowych. 

 

 Bardzo dobrą: 
 

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 

Uczeń wykazuje bardzo dobry stopień rozumienia języka mówionego – polecenia, pytania, 

komentarze nauczyciela. Uczeń potrafi samodzielnie poprawnie konstruowanymi zdaniami udzielać 

odpowiedzi, wypowiadać się na dany temat (w formie ustnej i pisemnej przy użyciu różnych form 

wypowiedzi zachowując wymagania formalne i używając odpowiedniego słownictwa i nie 

popełniając poważnych błędów, które uniemożliwiałyby zrozumienie), podjąć rozmowę oraz 

reagować w różnych sytuacjach życiowych. 

Uczeń opanował w pełni wymagany zakres materiału gramatycznego i leksykalnego, potrafi 

prawidłowo rozwiązywać zadania testowe (co najmniej 90% + 1p. poprawnych odpowiedzi). 

Uczeń posługuje się poznanymi wiadomościami gramatycznymi w wypowiedziach spontanicznych 

i jest aktywny na lekcji. 

 

 Dobrą 
 

Uczeń wykazuje ogólne zrozumienie poleceń i komentarzy wypowiadanych przez nauczyciela. 

Uczeń potrafi sformułować wypowiedź spontaniczną, która nie zawiera poważnych błędów 

gramatycznych i słownikowych. 

Uczeń rozwiązuje poprawnie zadania testowe (co najmniej 75% + 1p. poprawnych odpowiedzi). 

Uczeń posiada na tyle  duży zasób  słownictwa,  że potrafi przekazać treść wypowiedzi  zrozumiale 

i poprawnie. 

 

 Dostateczną 

 

Uczeń rozwiązuje proste zadania gramatyczne i leksykalne, a zadania testowe zawierają dosyć dużą 

ilość błędów (co najmniej 60% + 1 p. poprawnych odpowiedzi). 

Uczeń wykazuje kłopoty ze zrozumieniem trudniejszych i dłuższych wypowiedzi, rozumie 

natomiast wypowiedzi proste i krótkie. 

Uczeń rozumie reguły gramatyczne ale nie zawsze umie je wykorzystać i zastosować  

w ćwiczeniach. 

W  wypowiedziach  ustnych  ucznia  brakuje  gramatycznej,  leksykalnej i fonetycznej  poprawności  

i płynności, ale są one komunikatywne, ich treść jest zrozumiała. 

Uczeń potrafi napisać różnego typu wypracowania, jednakże użyty w nich język utrudnia 

zrozumienie; w wypowiedziach tych nie zachowane są wymogi formalne. 

Uczeń potrafi udzielać tylko krótkich wypowiedzi, nie potrafi natomiast sformułować wypowiedzi 

dłuższych wyczerpujących temat. 
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 Dopuszczającą 

 

Uczeń wykazuje zrozumienie tylko typowych, prostych wypowiedzi. 

Uczeń odpowiada na pytania w sposób bardzo krótki, z minimum poprawności gramatycznej. 

Uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela proste zadania gramatyczne i leksykalne, a zadania testowe 

zawierają dużą ilość błędów (co najmniej 50% + 1 p. poprawnych odpowiedzi). 

Uczeń posiada wystarczające umiejętności aby móc opanować materiał w klasach następnych. 
 

 Niedostateczną 

 

Uczeń nie opanował minimum programowego, nie jest w stanie porozumieć się w języku obcym(ani 

w formie ustnej, ani pisemnej), nie wykazuje zrozumienia tekstu ze słuchu lub czytanego. 

Zadania testowe zawierają bardzo dużą ilość błędów (50% i mniej poprawnych odpowiedzi). 

Uczeń nie rokuje nadziei na opanowanie materiału na dalszych etapach. 

 


