ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW
I ETAPU EDUKACYJNEGO
Z KLAS I – III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II
w Masłowie
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OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW KLAS I-III
§1
WSTĘPNA DIAGNOSTYCZNA OCENA ROZWOJU UCZNIA
1. Dokonuje się jej w klasie I na początku września.
2. Dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomierozwoju fizycznego,
społeczno-emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego funkcji poznawczo-motorycznych,
warunkujących osiąganie sukcesóww edukacji szkolnej.
3. Jest podstawą do wypracowania przez nauczyciela systemu pracyzapewniającego każdemu
dziecku maksymalny rozwój.
4. Diagnozy dokonuje się w oparciu o karty pracy zawierające materiałdiagnostyczny z
poszczególnych edukacji oraz sprawdzający umiejętności poznawcze dziecka.

§2
OCENIANIE BIEŻĄCE
1. Ocenianie bieżące uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu
edukacyjnego;
2. Wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia;
3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia,
przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga
poprawy, oraz jak powinien się dalej uczyć
4. W klasach I-III w ocenianiu bieżącym stosuje sięsześciostopniową skalęcyfrową:
6- stopień celujący
5- stopień bardzo dobry
4- stopień dobry
3- stopień dostateczny
2- stopień dopuszczający
1 – stopień niedostateczny.
5. Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardówwymagań.


Stopień celujący(cel) otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości i umiejętności
określone w programie nauczania danych zajęć edukacyjnych, korzystając z
różnorodnych źródeł samodzielnie rozwiązuje problemy i formułuje wnioski,
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proponuje i wykonuje dodatkowe prace w konsultacji z nauczycielem, jest twórczy,
proponuje tematykę zajęć i samodzielnie przygotowuje materiały do ich prowadzenia.


Stopień bardzo dobry (bdb) otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości i
umiejętności określone w programie nauczania danych zajęć edukacyjnych, sprawnie
posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, wykazuje chęć
samodzielnego rozwiązywania problemów i formułowania wniosków, na prośbę
nauczyciela uzupełnia i poszerza swoje wiadomości o lektury lub czasopisma
przedmiotowe, jest aktywny na zajęciach.



Stopień dobry (db) uzyskuje uczeń, który: posiada wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych, wykazuje się
umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów
(przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, zachęcony przez nauczyciela stara się
samodzielnie formułować wnioski, stara się być aktywnym na zajęciach.



Stopień dostateczny (dst) uzyskuje uczeń, który: posiada wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych ale nie zawsze
potrafi je zastosować, wykonuje samodzielnie proste, podstawowe zadania
i ćwiczenia, odtwarza poznane wiadomości bez formułowania wniosków, przy
pomocy nauczyciela, nabyte umiejętności wykorzystuje w różnych sytuacjach, nie
zawsze jest aktywny na zajęciach.



Stopień dopuszczający (dop) - otrzymuje uczeń, który: w części, która jest
niezbędna w dalszej edukacji posiada wiadomości i umiejętności określone w
podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych, ma trudności w rozróżnianiu
podstawowych pojęć, większość zadań wykonuje z pomocą nauczyciela, nie jest
aktywny na zajęciach.



Stopień niedostateczny(ndst) otrzymuje uczeń, który: nie posiada wiadomości i
umiejętności określonych w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych,
nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu
trudności, nie odrabia zadań domowych, pomimo zachęty nauczyciela nie podejmuje
żadnych działań.
6. Nauczyciel w ocenianiu śródrocznym może stosować znaki,, +” i,, -’’:, gdzie „+” oznacza
górną granicę skali punktowej, „-” dolną granicę skali punktowej
7. Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno- ruchowych, edukacji artystyczno- technicznej
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
8. Przy ocenianiu bieżących osiągnięć uczniów stosuje się następującą skalę procentową:
do 30% - ocena niedostateczna
31% - 49% - ocena dopuszczająca
50% - 74% - ocena dostateczna
75% - 87% - ocena dobra
88% - 97% - ocena bardzo dobra
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98% - 100% - ocena celująca
§3
1. W ocenianiu uwzględnione będą możliwości indywidualne ucznia, wkład pracy, osiągnięcia
oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w stosunku do uczniów mających
specjalne potrzeby edukacyjne.
2. Nauczyciele klas I-III mogą również stosować inne formy ocen bieżących np.
a) pochwały, gratulacje, komentarze.
3. Ocenianie bieżące w klasach I-III z języka angielskiego i religii odbywa się zgodnie z
jednolicie opracowanymi przez nauczycieli uczących kryteriami.
§4
ŚRÓDROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA
1.

2.
3.

4.

Śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I-III jest
oceną opisową, sporządzoną przez wychowawcę w formie dokumentu stanowiącego
załącznik arkusza ocen.
Śródroczna ocena klasyfikacyjna z religii ustalana jest według skali cyfrowej przyjętej w
szkole.
Ocena śródroczna informuje rodziców o postępach i trudnościach w nauce oraz o
zachowaniu ucznia. Zawierainformację na temat poziomu opanowania wiadomości i
umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji
wczesnoszkolnej i wskazuje na potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w
nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
Jest przekazywana rodzicom podczas zebrań podsumowujących pracę za pierwsze
półrocze.
§5

KLASYFIKACJA ROCZNA
1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z zajęć
edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową i zawiera informację na temat poziomu
opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazywała na potrzeby ucznia związane z
przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
2. Obejmuje opis osiągnięć ucznia w zakresie:

sprawności językowej: słuchania, mówienia, czytania, pisania

sprawności posługiwania się językiem obcym

umiejętności matematycznych

umiejętności społeczno- przyrodniczych
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umiejętności artystycznych
rozwoju fizycznego
umiejętności komputerowych

§5
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS I
(zgodnie z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017 r.)
1) Edukacja polonistyczna
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 Czyta płynnie tekst bez przygotowania.
 Czyta biegle opracowane teksty.
 Potrafi wypowiedzieć się nt. przeczytanego tekstu lub na zadany temat pełnymi
zdaniami powiązanymi w logiczną całość.
 Przepisuje bezbłędnie teksty pismem kształtnym, przenosząc wyrazy.
 Bezbłędnie pisze zdania z pamięci.
 Stosuje poznane na zajęciach podstawowe zasady ortograficzne.
 Recytuje teksty dla dzieci z zachowaniem właściwej intonacji.
 Bezbłędnie pisze ze słuchu zdania o pisowni fonetycznej.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Czyta przygotowane teksty pełnymi zdaniami.
 Czyta ze zrozumieniem.
 Potrafi wypowiedzieć się kilkoma zdaniami na zadany temat.
 Przepisuje teksty bez błędów, kształtnym pismem.
 Pisze z pamięci wyrazy i proste zdania.
 Samodzielnie dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby.
 Potrafi układać i zapisywać zdania.
 Rozpoznaje rodzaje zdań.
 Rozwija zdania proste.
 Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Czyta przygotowany tekst pełnymi wyrazami, stosując znaki interpunkcyjne.
 Opowiada samodzielnie, używając prostych zdań.
 Przepisuje teksty pismem kształtnym, zachowując właściwe połączenia liter
z niewielkimi odchyleniami w zakresie pochylenia i położenia.
 Pisze z pamięci wyrazy i proste zdania.
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d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Czyta przygotowany tekst składając trudniejsze wyrazy z sylab; rzadko stosuje pauzy
interpunkcyjne.
 Wypowiada się jednym zdaniem, uzupełniając wypowiedzi przy dużej pomocy
nauczyciela.
 Umie policzyć wyrazy w zdaniu.
 Dzieli proste wyrazy na głoski, sylaby, litery.
 Pisze z pamięci wyrazy i proste zdania.
 Z pomocą nauczyciela odtwarza z pamięci krótkie rymowanki dla dzieci
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 Czyta przygotowany tekst składając wyrazy z sylab, a trudniejsze głoskując, nie składa
ich w całość, nie uwzględnia znaków przestankowych.
 Odpowiada na zadane pytania twierdząco, przecząco, bądź jednym wyrazem.
 Potrafi napisać poprawnie wyrazy o pisowni fonetycznej.
 Pisze z pamięci wyrazy i proste zdania.
 W zakresie techniki pisania popełnia błędy konstrukcyjne.
 Dzieli proste wyrazy na sylaby i głoski (sylaby otwarte).
 Próbuje różnicować spółgłoski i samogłoski.
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
 jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program
 nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce
2) Edukacja matematyczna
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 Wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
 Rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.
 Samodzielnie rozwiązuje zadania złożone i układa treści zadań do sytuacji życiowej,
rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.
 Zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń
pieniężnych.
 Określa czas za pomocą zegara i kalendarza .
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 Bezbłędnie rozpoznaje figury geometryczne.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Rozumie i wykonuje samodzielnie dodaje i odejmuje w zakresie 20 bez przekroczenia
progu dziesiątkowego.
 Stosuje liczby we wszystkich aspektach.
 Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.
 Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe,
 Zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji.
 Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych,
 Określa czas z pomocą zegara( pełne godziny) i kalendarza ,nazywa dni tygodnia
i nazwy miesięcy,
 Starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek)
 Rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne.
 Prawidłowo wskazuje kierunki: lewa-prawa.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 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).
 Korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe.
 Poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji.
 Wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia
pieniężne.
 Prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy.
 Dostrzega symetrię.
 Kontynuuje rozpoczęty wzór.
 Rozumie i określa kierunki w przestrzeni.
 Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne w otoczeniu.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Wykonuje działania w zakresie 10 licząc na konkretach.
 Z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe w postaci okienka.
 Wymaga wsparcia nauczyciela podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych,
 Miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy,
 Wymienia nazwy dni tygodnia; używa nazw miesięcy,
 Z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię,
 Stara się kontynuować rozpoczęty wzór.
 Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne w otoczeniu.
 Porównuje liczby 0 – 10 stosując znaki: <,=,>.
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e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 Wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 licząc na konkretach, ale wymaga
często wsparcia ze strony nauczyciela.
 Ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka
 Z pomocą nauczyciela wykonuje proste schematy graficzne.
 Z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń
pieniężnych,
 Wymienia nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, ale wymaga wsparcia nauczyciela.
 Rozpoznaje niektóre figury geometryczne.
 Porównuje przedmioty używając określeń: krótszy- dłuższy, szerszy – węższy, itp.
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
 nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela
 nie liczy samodzielnie nawet przy pomocy liczmanów
 nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu
3) Edukacja społeczna
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 Wymienia Miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się w najbliższej okolicy.
 Wymienia Unię Europejską jako przykład stowarzyszenia powstałego w efekcie
porozumienia państw.
 Zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu,
wciągania flagi na maszt itp.
 Wymienia czynności, jakie wykonują ludzie grup zawodowych, nie występujących
w najbliższej okolicy ( np. rolnik, leśnik).
 Rozpoznaje i nazywa niektóre znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne.
 Zawsze przestrzega przyjęte normy i zasady.
 Posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Identyfikuje się z grupą społeczną do której należy: rodziną i klasą w szkole, a także
z narodem.
 Poznaje i respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach.
 Zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest sprawiedliwość i prawdomówność.
 Wyjaśnia, co to znaczy, że ludzie mają różną sytuację materialną.
 Wyjaśnia, dlaczego nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych.
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Zapisuje swój adres.
Stosuje we właściwej sytuacji pojęcia: porozumienie, umowa.
Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów.
Jest uczynny i uprzejmy wobec innych, nawet jeśli różnią się od niego pod względem
sytuacji materialnej czy zwyczajów.
Wyjaśnia, kiedy zakładamy stroje w barwach narodowych.
Wyjaśnia co to znaczy, że wynagrodzenie otrzymuje się za pracę.
Rozumie, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki.
Wyjaśnia konieczność przydziału obowiązków poszczególnym domownikom.
Wymienia przykłady dawniej używanych przedmiotów i urządzeń (np. przyborów
szkolnych, ubrań, środków lokomocji), porównuje je z obecnie stosowanymi.

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Wyjaśnia podstawowe relacje rodzinne między najbliższym.
 Wyjaśnia konieczność przydziału obowiązków poszczególnym domownikom.
 Podaje swój adres.
 Ocenia własne postępowanie i zachowania innych kolegów, koleżanek, odnosząc się do
poznanych wartości, takich jak: sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność,
przyjaźń, życzliwość, pomoc, przepraszanie, uczciwość oraz innych, respektowanych
przez środowisko szkolne.
 Zna pełną nazwę swojej ojczyzny – Rzeczpospolitej Polskiej.
 Wymienia przykłady dawniej używanych przedmiotów i urządzeń (np. przyborów
szkolnych, ubrań, środków lokomocji.
 Wyjaśnia, czym zajmuje się np. weterynarz.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Przedstawia siebie i grupę, do której należy – swoja rodzinę, klasę.
 Opowiada historię własnej rodziny, przedstawia jej tradycje.
 Rozpoznaje i nazywa wybrane grupy społeczne, do których nie należy, np. drużyny,
klubu sportowego.
 Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.
 Określa podstawowe relacje rodzinne między najbliższym.
 Wyjaśnia, co to znaczy, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta
o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.
 Rozpoznaje symbole narodowe: herb, godło, barwy i flagę polski, hymn Polski.

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 Wymienia członków swojej rodziny.
 Podaje podstawową nazwę swojego kraju i stolicy.
 Wyjaśnia, co to znaczy, że jest Polakiem.
 Wie gdzie bezpiecznie można się bawić, a gdzie nie można i dlaczego.
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 Podaje zasady przyjęte w klasie.
 Wymienia nazwy zawodów i wie czym się zajmują: lekarz, policjant, strażak.
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
 nie potrafi i nie rozumie zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce
4) Edukacja przyrodnicza
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 Posiada rozległą wiedzę o środowisku przyrodniczym.
 Wymienia symbole narodowe
 Wskazuje Polskę na mapie.
 Zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze.
 Wskazuje główne kierunki świata.
 Wymienia rodzaje opadów.
 Rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące w różnych ekosystemach.
 Wymienia nazwę i gatunki zwierząt żyjących gospodarstwie rolnym.
 Prowadzi obserwacje przyrody i opowiada o zmianach zachodzących w poszczególnych
porach roku.
 Nazywa i wymienia zjawiska atmosferyczna.
 Wymienia sposoby zdrowego odżywiania i wypoczynku.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt.
 Potrafi zaobserwować zmiany w przyrodzie.
 Potrafi wymienić pory roku.
 Wymienia formy ochrony środowiska naturalnego.
 Szanuje przyrodę.
 Opowiada o zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka.
 Opowiada o zagrożeniach ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych.
 Rozpoznaje symbole narodowe.
 Podaje nazwę kraju, w którym żyje, wymienia główne miasta i rzeki.
 Prowadzi proste hodowle i uprawy, prowadzi obserwacje.
 Ubiera się odpowiednio do pogody.
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c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Podaję nazwę miasta, które jest stolicą Polski.
 Wymienia główne kierunki świata.
 Wymienia dwie, trzy formy ochrony przyrody.
 Podaje kilka zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
 Prowadzi obserwacje i doświadczenia po uprzednim przygotowaniu.
 Podaje przykłady zwierząt i roślin ,wie na czym polega opieka nad zwierzętami
i roślinami domowymi.
 Wymienia sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku.
 Prowadzi hodowle w kąciku przyrody.
 Podaje kilka przykładów znaczenia zwierząt dla środowiska.
 Podaje kilka przykładów zagrożeń człowieka dla środowiska.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym.
 Wymienia niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego.
 Podaje nazwę planety, na której żyje.
 Rozróżnia pory roku.
 Nazywa rośliny i zwierzęta w najbliższym środowisku.
 Potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw, owoców i kwiatów.
 Dba o higienę ,zdrowie i wypoczynek.
 Prowadzi hodowle w kąciku przyrody przy pomocy nauczyciela.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 Przy pomocy nauczyciela wymienia poznane gatunki roślin i zwierząt.
 Stara się dbać o środowisko.
 Stara się dbać o higienę osobistą.
 Przy pomocy nauczyciela wymienia zjawiska atmosferyczne.
 Stara się ubierać odpowiednio do pogody.
f) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
 nie potrafi i nie rozumie zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce
5) Edukacja plastyczna
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
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 Potrafi odróżnić techniki malarskie od graficznych.
 Prace charakteryzuje nowatorskie rozwiązanie zagadnień.
 Dba o estetykę prac, dobrą organizację warsztatu pracy.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Rozpoznaje malarstwo, rzeźbę i wypowiada się na ich temat.
 Posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, wielkość, barwa, faktura
w technikach płaskich.
 Starannie wykonuje prace plastyczne.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Nazywa podstawowe dziedziny sztuk plastycznych.
 Posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt i barwa.
 Wykonuje prace plastyczne wg. wskazań nauczyciela.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Z pomocą nauczyciela potrafi określić: czym zajmuje się malarz, rzeźbiarz.
 Przedstawia zjawiska i wydarzenia otaczającej rzeczywistości.
 Wykonuje formy plastyczne według podanego wzoru.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 Podejmuje zadania plastyczne, ale często nie kończy prac lub są one niestaranne.
 Dostrzega cechy przedmiotów: kształt, wielkość, barwa, lecz kreśli po śladzie.
 Uzupełnia tłem kontury przedmiotów; używa małej palety barw.
 Z pomocą nauczyciela organizuje warsztat pracy.
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotów
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów
 nie kończy rozpoczętej pracy, nie podejmuje próby śpiewania
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce
6) Edukacja techniczna
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 W podejmowanych działaniach konstrukcyjnych prezentuje oryginalność i pomysłowość.
 Z własnej inicjatywy gromadzi materiały dotyczące nauki i techniki; zawsze pamięta
o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami.
 Zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim otoczeniu.
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 Wymienia numery telefonów alarmowych i potrafi z nich skorzystać,
 Wyjaśnia, jak zachować się w razie wypadku.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Wyjaśnia ogólne zasady działania podstawowych urządzeń domowych.
 Potrafi korzystać z podanej informacji technicznej.
 Chętnie podejmuje działalność konstrukcyjną, stosując różnorodne materiały.
 Bezpiecznie zachowuje się przy wykonywaniu prac konstrukcyjnych.
 Wymienia podstawowe zasady ruchu drogowego.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Posługuje się prostymi urządzeniami domowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.
 Prace konstrukcyjne są estetyczne i staranne.
 Zazwyczaj dba o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku.
 Potrafi przyporządkować numery telefonów alarmowych do piktogramów.
 Wymienia zasady ruchu drogowego dla pieszych.
 Potrafi udzielić pomocy przy skaleczeniu.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Próbuje korzystać z prostej informacji technicznej.
 Potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami i przyborami.
 Wytwory działalności praktycznej odbiegają od szablonu.
 Czasem myli numery telefonów alarmowych.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 Wykonuje prace nieestetyczne; porządkuje miejsce pracy.
 Bezpiecznie posługuje się materiałami, narzędziami.
 Wymienia zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.
 Nie zna numerów telefonów alarmowych.
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotów
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów
 nie kończy rozpoczętej pracy, nie podejmuje próby śpiewania
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce
7) Edukacja informatyczna
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 Wyjaśnia pojęcie plik, folder.
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 Zapisuje pliki na dysku.
 W wybranym edytorze tekstu pisze bezbłędnie poznane litery i wyrazy, w tym znaki
polskie.
 Zmienia rozmiar, rodzaj i kolor czcionki.
 Prawidłowo stosuje przycisk iBackspace i Delete.
 Posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi.
 Rozwiązuje zagadki, zadania, łamigłówki – odkrywanie algorytmów.
 Tworzy polecenia dla określonego planu działania.
 Wyjaśnia korzyści ze stosowania komputera w nauce i zabawie.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Nazywa klawisze ze strzałkami kursorów na klawiaturze komputera, zna i stosuje je w
praktyce
 Wskazuje i nazywa Przybornik w używanym edytorze grafiki i zna działanie poznanych
narzędzi.
 W wybranym edytorze tekstu pisze bezbłędnie poznane literyi wyrazy, w tym wielkie
litery.
 Zmienia rozmiar i kolor czcionki.
 Prawidłowo stosuje przyciski Enter i Spacja.
 Układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia.
 Tworzy polecenia dla określonego planu działania.
 Stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się komputerem i
Internetem.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Uruchamia poznane edytory tekstu i grafiki z ikony na pulpicie.
 Posługuje się lewym przyciskiem myszki podczas gier i zabaw komputerowych
 Korzysta z podstawowych narzędzi edytora grafiki i edytora tekstu.
 Uruchamia stronę internetową z ikony na pulpicie.
 Wymienia, jakie zagrożenia niesie z sobą Internet.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Prawidłowo uruchamia i zamyka komputer.
 Zaznacza myszką wybrany element na ekranie komputera.
 Potrafi napisać litery na klawiaturze (bez znaków polskich).
 Stosuje przyciski: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij.
 Wykonuje polecenia dla podanego planu działania.
 Współpracuje w zespole.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 Uruchamia i zamyka przy pomocy nauczyciela komputer i wybrane edytory grafiki
tekstu.
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 Pod kierunkiem nauczyciela koloruje obrazek w wybranym programie graficznym
korzystając ze znanych narzędzi z Przybornika.
 Przesuwa elementy na ekranie komputera, przeciągając je myszką.
 Rozumie pojęcia: kliknięcie, wskazanie.
 Zachowuje prawidłową postawę ciała podczas pracy z komputerem.
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 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.
8) Edukacja muzyczna
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 Samodzielnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.
 Śpiewa hymn państwowy.
 Gra na dzwonkach krótkie melodie.
 Zapisuje dźwięki w zabawie z instrumentami perkusyjnymi.
 Nazywa i rozróżnia głosy ludzkie.
 Określa tempo, dynamikę, nastrój i charakter utworu.
 Chętnie improwizuje własne melodie lub rytmy na różnych instrumentach perkusyjnych.
 Układa akompaniament do piosenek i wierszy.
 Wykonuje układy taneczne do poznanych tańców i zabaw muzycznych.
 Twórczo przekształca materiał muzyczny.
 Kulturalnie zachowuje w czasie koncertów muzycznych.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Samodzielnie lub w zespole śpiewa poznane piosenki.
 Nazywa i rozpoznaje po brzmieniu instrumenty muzyczne.
 Realizuje proste układy rytmiczne za pomocą gestodźwięków.
 Odczytuje proste układy rytmiczne z zastosowaniem tataizacji.
 Chętnie akompaniuje do piosenek na różnych instrumentach perkusyjnych.
 Korzysta z wybranego zapisu melodii w czasie gry na instrumencie
 Odróżnia dźwięki: wysokie-niskie, długie-krótkie, ciche-głośne.
 Przedstawia ruchem treści muzycznych.
 Wykonuje kroki do poznanych tańców.
 Współpracuje w grupie.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Potrafi śpiewać poznane piosenki z innymi dziećmi.
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Gra na dzwonkach wybrane dźwięki.
Nazywa i rozpoznaje po brzmieniu znane instrumenty perkusyjne.
Określa nastrój utworu.
Recytuje rytmicznie słowa i zdania z zastosowaniem tempa i dynamiki.
Potrafi zagrać proste układy rytmiczne na instrumentach perkusyjnych.
Wykonuje poznane pląsy.

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Recytuje tekst piosenek, śpiewa głośno z innymi dziećmi.
 Gra na dzwonkach wybrane dźwięki.
 Rozpoznaje głosy z otoczenia.
 Nazywa instrumenty perkusyjne niemelodyczne.
 Potrafi rozróżnić melodię smutną od wesołej, dźwięki niskie od wysokich.
 Potrafi powtórzyć na instrumencie perkusyjnym proste układy rytmiczne.
 Potrafi poruszać się w rytmie muzyki.
 Uczestniczy w zabawach rytmiczno- ruchowych.
 Reaguje na sygnały wzrokowo- ruchowe.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 Potrafi wyrecytować tekst piosenek; próbuje je śpiewać.
 Potrafi przedstawić ruchem proste układy rytmiczne.
 Uczestniczy w pląsach.
 Potrafi akompaniować z zastosowaniem gestodźwięków.
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotów
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów
 nie kończy rozpoczętej pracy, nie podejmuje próby śpiewania
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce
9) Wychowanie fizyczne
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 Uzasadnia znaczenie systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń – uznaje,
że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej.
 Sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia i aktywnie uczestniczy w zabawach sportowych.
 Układa niekonwencjonalne zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy.
 Przestrzega zasad i reguł obowiązujących w zabawach, prezentuje postawę fair play,
jest wzorem dla innych uczniów.
16

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Aktywnie uczestniczy w zabawach grupowych.
 Przyjmuje prawidłową postawę ciała w pozycji stojącej.
 Przyjmuje prawidłowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń: przysiad podparty, klęk podparty,
klęk prosty, klęk podparty, siad skrzyżny, siad prosty, podpór przodem, leżenie przodem,
leżenie tyłem,
 Różnicuje tempo biegu odpowiednio do wykonywanych zadań i pokonywanego
dystansu.
 Zwinnie zmienia kierunek biegu.
 Zwinnie wykonuje zadania rzutne, równoważne, podciągania, czołgania.
 Wykonuje rzut w dal jedną ręką małymi przyborami.
 Chwyta piłkę odbitą lub rzuconą.
 Zręcznie kozłuje piłkę w miejscu i w marszu.
 Zwinnie i bezpiecznie pokonuje naturalne przeszkody terenowe,
 Przeskakuje z odbicia jednonóż nad niskimi przeszkodami.
 Wykonuje bezpieczne lądowanie po skoku i zeskok z przeszkody do przysiadu.
 Przestrzega zasad higieny osobistej, przebiera się w strój gimnastyczny przed zajęciami.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 Uczestniczy w zabawach i grach grupowych.
 Wykazuje się aktywnością i kreatywnością w zabawach.
 Wykorzystuje różne przybory do zabaw i ćwiczeń.
 Prawidłowo reaguje na sygnały wzrokowe i dźwiękowe, szybko zmienia pozycje.
 Prawidłowo reaguje na sygnały pojawiające się w trakcie zabaw.
 Stosuje zasady bezpiecznej zabawy z piłką.
 Rzuca i chwyta piłkę oburącz.
 Sprawnie wykonuje proste ćwiczenia z piłką.
 Wykonuje toczenie w pozycji wyprostowanej i skulonej.
 Wykonuje ćwiczenia w parach.
 Zręcznie posługuje się różnymi przyborami.
 Przeskakuje we własnym tempie i wybranym sposobem przez skakankę.
 Wykonuje proste ćwiczenia z obręczą.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z dużymi błędami
technicznymi, czyni to niechętnie,
 Bierze udział w grach i zabawach ruchowych.
 Dba o bezpieczeństwo podczas zajęć.
 Reaguje na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe.
 Poznaje różne rodzaje sportów.
 Dobiera ubrania odpowiednio do pory roku.
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e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 Ustawia się w rzędzie, szeregu, parami,
 Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,
 Jest często nieprzygotowany do zajęć,
 Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw
ruchowych,
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach
 jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program
 ciągle jest nieprzygotowany do zajęć
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela
§6
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS II-III
1) Edukacja polonistyczna
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 jest rozbudzony intelektualnie; posiada rozległą wiedzę i umiejętności
 czyta płynnie, poprawnie i wyraziście z jednoczesnym rozumieniem treści
 pisze bezbłędnie, podaje reguły ortograficzne oraz przykłady trudności ortograficznych,
które nie były opracowywane na lekcji
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów, proponuje
własne rozwiązania
 uzasadnia wypowiadane sądy i opinie
 wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy
 wyraża zainteresowania czytelnicze, samodzielnie i chętnie czyta książki i czasopisma
dziecięce
 twórczo rozwija uzdolnienia
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
 czyta płynnie, poprawnie i wyraziście, z łatwością wyszukuje potrzebne informacje
 dostrzega ukryty sens utworu
 ma bogate słownictwo
 swobodnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku (szkoła, dom, grupa rówieśnicza,
utwory literackie, audycje radiowe i telewizyjne, bajki )
 formułuje własne opinie
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 bezbłędnie pisze z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty w zakresie poznanego
słownictwa
 samodzielnie i chętnie czyta lekturę i czasopisma dziecięce
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 w zasadzie opanował pełny zakres programowy
 czyta biegle i poprawnie krótkie teksty literackie opracowane podczas lekcji
 chętnie i poprawnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku
 rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi
 wyróżnia postacie i zdarzenia w utworach pod kierunkiem nauczyciela
 omawia treść obrazków pojedynczych i cyklu obrazków, dostrzega powiązania
przyczynowo- skutkowe między wydarzeniami
 popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi
 układa zdania z rozsypanki wyrazowej
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie
postępów w dalszym uczeniu
 mało samodzielny, większość poleceń wykonuje pod kierunkiem nauczyciela
 czyta poprawnie, ale powoli
 układa krótkie zdania z rozsypanki wyrazowej
 wypowiedzi są na ogół jednozdaniowe
 uczestniczy w dyskusji
 poprawnie układa proste zdania z wykorzystaniem podstawowego słownictwa
 popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi w zakresie wyrazów
opracowanych na lekcji
 podstawowe części mowy rozpoznaje z pomocą nauczyciela
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania
konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym kształceniu
 rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny
 potrafi współpracować w grupie
 czyta słabo, powoli, sylabizuje
 wypowiada się najczęściej pojedynczymi wyrazami lub prostymi zdaniami nie zawsze
poprawnymi pod względem logicznym
 nie potrafi stosować poznanych i opracowywanych w czasie lekcji zasad ortograficznych
 często nie odrabia prac domowych
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
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 jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program
 nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce
2) Edukacja przyrodnicza i społeczna
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą
 potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia
 twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania
 wykorzystuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu problemów praktycznych
 wie, gdzie znajdują się miejsca pamięci narodowej w jego najbliższej okolicy
 z własnej inicjatywy przeprowadza hodowle i doświadczenia
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
 formułuje własne opinie i sądy
 wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych
 podejmuje rolę lidera grupy
 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i
nietypowych
 określa zjawiska towarzyszące poszczególnym porom roku
 wykazuje umiejętności stosowania w praktyce poszczególnych znaków drogowych oraz
zasad przechodzenia przez jezdnię
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 w zasadzie opanował materiał programowy
 rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi
 potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski,
różnicować ważność informacji
 zna swój adres zamieszkania
 zna niektóre znaki drogowe
 przestrzega zasad poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię
 umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku
 wie co powinien jeść, aby być zdrowym
 wie jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą, w górach, w mieście, na wsi
 rozumie konieczność ochrony przyrody
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d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania
konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu
 uczestniczy w dyskusji
 potrafi wypowiedzieć się na dany temat
 nie zawsze odrabia pracę domową
 zna pojęcia: miejscowość, miasto, wieś, dzielnica
 zna nazwy pór roku
 zna przydatność znaczków odblaskowych i jest w nie wyposażony
 zna niektóre ptaki i ssaki hodowane w Polsce
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania
konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu
 rozwiązuje proste zadania praktyczne przy pomocy nauczyciela
 często nie odrabia prac domowych
 rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny
 potrafi słuchać dyskusji
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
 nie potrafi i nie rozumie zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce
3) Edukacja matematyczna
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą
 twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych
 na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności aniżeli na ocenę
bardzo dobrą
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
 sprawnie i biegle posługuje się czterema działaniami matematycznymi
 rozumie i stosuje własności czterech działań matematycznych
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sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z użyciem jednego lub dwóch działań
poprawnie układa zadania tekstowe
potrafi rozwiązać zadanie przedstawione na grafie, osi, drzewku
rozumie praktycznie dziesiątkowy system pozycyjny
układa zadania do podanej sytuacji, rysunku i formuły matematycznej

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 w zasadzie opanował materiał programowy
 rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania tekstowe
 układa proste zadania tekstowe do ilustracji lub działania
 rozumie pojęcie "działania wzajemnie odwrotne '' i stosuje je w praktyce
 wykonuje obliczenia dotyczące mierzenia, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza
 potrafi współpracować w grupie, objaśnia wyniki pracy, logicznie je uporządkowuje
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie
postępów w dalszym uczeniu się
 wykonuje poznane działania matematyczne, popełnia błędy w obliczeniach
 nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości
 z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe
 nie zawsze odrabia pracę domową
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania
konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu
 ma trudności w działaniach matematycznych, posługuje się w większości konkretami,
często popełnia błędy w obliczeniach
 nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych
f) Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
 nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela
 nie liczy samodzielnie nawet przy pomocy liczmanów
 nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu
4) Edukacja plastyczna, techniczna i muzyczna:
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
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samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
osiąga sukcesy w szkolnych konkursach
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce
samodzielnie wykonuje prace, stosując ciekawe i nietypowe rozwiązania
chętnie podejmuje wszelką działalność techniczną, plastyczną i muzyczną,
rozpoznaje i efektywnie wykorzystuje różne materiały i techniki
aktywnie współdziała w grupie

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy
 potrafi oszczędnie gospodarować materiałem
 wykonywane prace są wyróżniane ze względu na estetykę i pomysłowość wykonania
 wyraża ruchem muzykę, zauważa cechy utworów muzycznych
 chętnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie
 potrafi określić dziedziny sztuk plastycznych
 uwzględnia kształt, wielkość, proporcje,, barwę, położenie, fakturę
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 chętnie podejmuje działalność plastyczną, techniczną i muzyczną
 stosuje poznaną technologię wykonania prac, wykonuje prace według wzoru
 wykonuje i projektuje płaskie formy użytkowe
 rozpoznaje materiały z których wykonuje prace
 poprawnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie
 wyraża ruchem muzykę
 uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie
postępów w dalszym uczeniu się
 potrafi współpracować w grupie
 wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy
 nie potrafi rozplanować pracy
 uwzględnia kształt, barwę, wielkość
 rozpoznaje niektóre materiały
 śpiewa piosenki jednogłosowe
 potrafi określić nastrój w prostym wysłuchanym utworze
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 opanował treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów dalszym
uczeniu się
 potrafi współpracować w grupie
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nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości
prace są mało estetyczne i pomysłowe
ma kłopoty z samodzielnym wykonaniem prac
często powiela pomysły kolegów
nie przynosi potrzebnych materiałów
ma problemy z samodzielnym zaśpiewaniem piosenki

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji
 ma lekceważący stosunek do przedmiotów
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów
 nie kończy rozpoczętej pracy, nie podejmuje próby śpiewania
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce
5) Edukacja ruchowo- zdrowotna (wychowanie fizyczne):
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą
 jest sprawny fizyczne, interesuje się sportem
 samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność
 na zajęciach przejawia aktywność, zaangażowanie i wytrzymałość
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
 jest sprawny fizycznie
 starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia
 wykazuje się właściwą postawą społeczną i zaangażowaniem na lekcjach
 zna i stosuje przepisy gier i zabaw ruchowych
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 w zasadzie opanował materiał programowy
 ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie z małymi błędami
technicznymi
 zna zasady gier sportowych
 potrafi bawić się w grupie i grać w zespole
 nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje
stałe i dość dobre postępy w tym zakresie
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie
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postępów w dalszym uczeniu się
 dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną
 ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne
 stale oczekuje pomocy ze strony nauczyciela
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych
 wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała
 często jest nieprzygotowany do zajęć
 rozumie proste zadania wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach
 jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program
 ciągle jest nieprzygotowany do zajęć
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela
5) Zajęcia komputerowe:
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 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 internetowych.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 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 w edytorze grafiki i tekstu.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 stara się być aktywny
 dostosowuje się do obowiązujących zasad
 korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze
 posługuje się narzędziami z Przybornika,
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 nie ma większych problemów użyciem poznanych narzędzi oraz wykorzystuje
umiejętności kopiowania, usuwania, pomniejszania, powiększania, obracania
elementów
 pisze za pomocą klawiatury.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 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.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa
 potrzebuje pomocy posługując się wybranymi narzędziami
 z pomocą nauczyciela otwiera i zamyka poznane programy
 ma problemy posługując się klawiszami
 popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania
praktycznego.
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 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.

§7
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIA KLASY I
1) Edukacja polonistyczna
Uczeń:
 umie przyjąć w rozmowie rolę słuchacza i osoby zabierającej głos,
 uczestniczy w rozmowie na określony temat (np. na temat przeczytanego lub
wysłuchanego tekstu, świąt, bieżących spraw klasowych i szkolnych, zjawisk przyrody,
własnych przeżyć, wydarzeń historycznych, wykonanych prac plastycznych itd.),
 zadaje pytania kolegom i nauczycielowi,
 prosi o wyjaśnienie znaczenia słów, poleceń lub niezrozumiałego fragmentu tekstu,
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 słucha i rozumie tekst mówiony, czytany lub odtwarzany z taśmy (proza, wiersz,
inscenizacja),
 odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, wiersze, piosenki,
 odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, napisy,
 posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
 czyta i rozumie proste krótkie teksty drukowane i pisane,
 kreśli linie, znaki literopodobne w trzylinii,
 zapisuje w trzylinii litery małe i wielkie, odtwarza odpowiednio ich kształty,
 tworzy wyrazy z rozsypanki literowej, sylabowej,
 pisze czytelnie, poprawnie łącząc litery,
 przepisuje poprawnie wyrazy, zdania, fragmenty tekstów,
 prawidłowo rozmieszcza pisany tekst na kartce,
 pisze z pamięci wyrazy o pisowni zgodnej z brzmieniem,
 w imionach, nazwiskach oraz na początku zdania stosuje wielką literę,
 słucha w skupieniu czytanych utworów.
2) Edukacja matematyczna
 układa obiekty w serie rosnące i malejące, numeruje je,
 określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru
 dostrzega symetrię, kontynuuje regularny wzór,
 sprawnie liczy obiekty w zakresie liczbowym do 20,
 zapisuje liczby cyframi- zakres do 10,
 sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, poprawnie zapisuje te działania,
 mierzy długość posługując się linijką,
 waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze,
 odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,
 nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, orientuje się do czego służy kalendarz,
 porządkuje liczby, wykorzystując oś liczbową,
 rozpoznaje w otoczeniu podstawowe figury geometryczne,
 określa stosunki przestrzenne między obiektami: przed, pod, nad, z prawej, z lewej
strony, bliżej, dalej,
 rozwiązuje proste zadania tekstowe.
3) Edukacja przyrodnicza i społeczna:
 rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, na polu, sadzie i ogrodzie,
 zna sposoby przystosowania się zwierząt do pór roku – odloty i przyloty ptaków,
zapadanie w sen zimowy,
 potrafi wymienić warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie
domowym,
 wie, że należy oszczędzać wodę, wie jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin,
zwierząt,
 wie, jak należy segregować śmieci,
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prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,
nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.
potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej,
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,
grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu,
wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi,
wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dla-czego,
wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz,
wie, jakiej jest narodowości,
zna symbole narodowe( flaga, godło, hymn narodowy)
rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

4) Edukacja plastyczna i techniczna:
 posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura,
 wykonuje proste rekwizyty np. lalkę, pacynkę,
 ilustruje tekst literacki za pomocą różnych technik plastycznych,
 maluje rysunki konturowe, samodzielnie dobierając kolory,
 wykonuje według wzoru lub zgodnie z własnym pomysłem proste przedmioty z papieru,
np. techniką orgiami.
 zna ogólne zasady działania urządzeń domowych np. latarki. odkurzacza, zegara,
 konstruuje urządzenia z gotowych zestawów do montażu,
 potrafi utrzymać porządek wokół siebie,
 wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach i jak korzystać ze środków
komunikacji,
 zna telefony alarmowe.
5) Edukacja muzyczna
 powtarza prostą melodię,
 śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,
 wykonuje śpiewanki i rymowanki,
 odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych,
 wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc,
 realizuje proste schematy rytmiczne,
 kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu na-rodowego.
6) Wychowanie fizyczne
 uczestniczy w zajęciach zgodnie z regułami,
 potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,
 pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne,
 wykonuje ćwiczenia równoważne,
 potrafi dobrać odpowiedni strój sportowy w zależności od miejsca ćwiczeń,
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 umie ustawić się na zbiórce,
 wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiec po-przez:
szczepienia, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną,
 wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,
 wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.
7) Zajęcia komputerowe
 posługuje się komputerem w podstawowym zakresie
 uruchamia program, korzystając z myszki i klawiatury
 tworzy rysunki w edytorze grafikikorzystając z wybranych narzędzi malarskich
 wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia.
 stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
§8
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIA KLASY II
1) Edukacja polonistyczna
Uczeń doskonali umiejętności z klasy I oraz:
 wypowiada się samodzielnie na różne tematy,
 stosuje w wypowiedziach nowopoznane wyrazy i zwroty,
 rozpoznaje wyrazy tak samo brzmiące lecz mające różne znaczenie,
 okazuje zainteresowanie wypowiedziami kolegów i nauczycieli,
 rozumie sens wysłuchanej wypowiedzi i umie nawiązać do niej,
 czyta teksty,
 czyta cicho proste teksty ze zrozumieniem,
 wyszukuje i odczytuje podstawowe informacje o książce i czasopiśmie (tytuł, autor, spis
treści),
 samodzielnie czyta wybrane przez siebie książki i czasopisma, rozpoznaje tytuły,
autorów,
 recytuje wiersze,
 pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i krótkie teksty,
 rozwija proste zdania,
 układa i zapisuje kilkuzdaniową wypowiedź na określony temat,
 redaguje odpowiedzi pisemne na pytania do tekstu lub wykonuje inne ćwiczenia,
 potrafi tworzyć własne teksty zapisując swoje myśli w formie zdań ( wielka litera na
początku, kropka na końcu),
 układa samodzielnie wypowiedź na określony temat,
 redaguje pisma użytkowe np., zaproszenie, list, hasło reklamowe, przepis na zrobienie
czegoś, ogłoszenie, życzenia ),
 zapisuje poprawnie daty (posługując się liczebnikiem porządkowym).
 rozpoznaje i zapisuje wyrazy z „ó”, używa formy, w której „ó” wymienia się na „o”, „a”, „e”,
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 rozpoznaje i zapisuje wyrazy z „rz” wymiennym i „rz” po spółgłoskach,
 odnajduje w tekście wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, w których miękkość oznaczona
jest literą „i” lub znakiem diakrytycznym,
 rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,
 układa wyrazy w kolejności alfabetycznej.
2) Edukacja matematyczna
Uczeń doskonali umiejętności z klasy I oraz:
 używa cyfr rzymskich I- XII do oznaczania miesięcy, stuleci, pięter w bloku, itp.,
 rozróżnia liczby parzyste i nieparzyste,
 dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 30,
 dodaje i odejmuje dziesiątkami w zakresie liczbowym do 100,
 mnoży i dzieli w zakresie liczbowym do 30,
 stosuje przemienność mnożenia i dodawania w poznanym zakresie,
 stosuje działania odwrotne do dodawania i mnożenia w poznanym zakresie,
 zna jednostki masy (kilogram),
 określa pojemność za pomocą jednostek pojemności (litr),
 mierzy odcinki i porównuje ich długości,
 rysuje odcinki za pomocą linijki,
 układa zagadki, rebusy i inne zadania,
 układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe,
 zna nazwy kolejnych miesięcy,
 posługuje się kalendarzem,
 stosuje znaki ‹, ›, =,
 zna oś liczbową i wykonuje na niej poznane działania,
 zapisuje daty w różny sposób i potrafi je uporządkować.
3) Edukacja przyrodnicza i społeczna
Uczeń doskonali umiejętności z klasy I oraz:
 umie rozpoznać i nazwać rośliny rosnące w najbliższym otoczeniu,
 umie rozpoznać niektóre gatunki zwierząt i roślin chronionych,
 rozpoznaje wybrane ssaki, ptaki i ryby,
 odróżnia środowiska przyrodnicze (łąka, las, pole ),
 dostrzega i opisuje zmiany w przyrodzie związane z przemianą pór roku, prowadzi
obserwacje pogody, zna elementy pogody, prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,
 zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku (odloty, przyloty
ptaków, zapadanie w sen zimowy),
 zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka (pożary, wyrzucanie
odpadów),
 chroni przyrodę, nie śmieci, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom
przetrwać zimę,
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 potrafi korzystać z programów radiowych i telewizyjnych (wykorzystuje tak zdobytą
wiedzę i ocenia te programy),
 rozpoznaje na fotografiach, rysunkach wybitne postaci z polskiej historii,
 - rozpoznaje różne dyscypliny sportowe, potrafi wyjaśnić zasady poruszania się różnych
środków transportu,
 układa listę rzeczy potrzebnych na wycieczce,
 wskazuje na mapie polski swoją miejscowość, stolicę, kilka większych miast i rzek,
 rozpoznaje zwyczaje, język, flagę, walutę poznanego państwa.
4) Edukacja plastyczna i techniczna
Uczeń doskonali umiejętności z klasy I oraz:
 projektuje i rysuje ornamenty dekoracyjne,
 wykonuje według wzoru lub zgodnie z własnych pomysłem proste przedmioty z papieru,
np. techniką orgiami,
 wykonuje rekwizyty i dekoracje do klasowych inscenizacji.
 rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty),
informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach
budowli (budynki mieszkalne, przemysłowe, mosty, tunele, wieże),
 posiada umiejętności montażu modeli papierowych korzystając z prostych instrukcji i
schematów rysunkowych, np. buduje makiety domów, mostów, modele samochodów,
statków.
5) Edukacja muzyczna
Uczeń doskonali umiejętności z klasy I oraz:
 układa proste melodie do tekstów wierszowanych (również własnych),
 rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów muzycznych,
 rozpoznaje brzmienie głosów ludzkich,
 określa tempo, dynamikę, rytm piosenki,
 zna słowa i śpiewa poznane z klasie II piosenki.
6) Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Uczeń doskonali umiejętności z klasy I oraz:
 przyjmuje pozycję wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń,
 skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi
przeszkodami,
 wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem,
 bierze udział w zabawach, minigrach respektując reguły,
 przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych.
7) Zajęcia komputerowe
Uczeń doskonali umiejętności z klasy I oraz:
 sprawnie uruchamia program posługując się myszka i klawiaturą.
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 tworzy rysunki korzystając z edytora grafiki, umiejętnie posługuje się wybranymi
narzędziami z przybornika.
 zna działanie komputerowego kalkulatora
 tworzy teksty- wpisuje za pomocą klawiatury litery, wyrazy i zdania.
 dobiera gry i zabawy komputerowe stosownie do wieku i zainteresowań.
 wie jaki wpływ ma komputer na zdrowie człowieka.
§9
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIA KLASY III
1) Edukacja polonistyczna
Uczeń doskonali poznane umiejętności w klasach I i II ponadto:
 - 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;
 przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami
literackimi,
 w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa 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;
 w formie ustnej i pisemnej tworzy kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i 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,
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 przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie
realizuje pisemne zadania domowe.
 rozpoznaje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki.
2) Edukacja matematyczna
Uczeń doskonali umiejętności z klas I i II ponadto:
 liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, 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,
 rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania
na porównywanie różnicowe),
 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,
 waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram,
 odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra,
 odczytuje temperaturę np.5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera,
 odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII,
 podaje i zapisuje daty; zna kolejność miesięcy; porządkuje chronologicznie daty
 odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, posługuje się
pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe
(pełne godziny);
 zna figury geometryczne,
 rysuje odcinki o podanej długości,
 oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.
3) Edukacja społeczna i przyrodnicza
Uczeń doskonali umiejętności zdobyte w klasie I i II ponadto:
 nazywa związki pokrewieństwa między najbliższymi członkami rodziny,
 tworzy drzewo genealogiczne swej rodziny,
 wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy
grzecznościowe)
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jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej,
zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą),
zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty,
zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia
historyczne;
wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i
znajomi
zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku,
zna numery alarmowe.
obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,
opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w
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 zależność zjawisk przyrody od pór roku;
podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku,
nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi,
zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.

4) Edukacja muzyczna
Uczeń doskonali umiejętności zdobyte w klasie I i II ponadto:
 zna słowa oraz śpiewa poznane w klasie trzeciej piosenki,
 określa charakter i nastrój słuchanych utworów oraz ich budowę,
 rozpoznaje barwy czterech rodzajów głosów ludzkich, brzmienie instrumentów, wysokość
i długość trwania, barwę i dynamikę dźwięków.
5) Edukacja plastyczna i techniczna
Uczeń doskonali umiejętności zdobyte w klasie I i II ponadto:
 proponuje temat pracy plastycznej i szuka oryginalnych rozwiązań artystycznych,
 określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki,
zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym,
 korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej,
 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
 rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne,
fotografika, film, przekazy medialne (telewizja, Internet), rzemiosło artystyczne, sztuka
ludowa,
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 rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i
europejskiego dziedzictwa kultury.
 orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku,
 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),
 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,
 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.
6) Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Uczeń doskonali umiejętności zdobyte w klasie I i II ponadto:
1. w zakresie sprawności fizycznej:
 realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
 umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka
kręgosłupa;
2. 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;
3. w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:
 posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
 bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych,
 wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w
miarę swoich możliwości;
7) Zajęcia komputerowe
Uczeń doskonali umiejętności zdobyte w klasie I i II ponadto:
 bezpiecznie korzysta z komputera
 posługuje się myszką, klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu
komputerowego,
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 korzysta z opcji w programach (dobranych do swoich możliwości i potrzeb
edukacyjnych).
 wyszukuje informacje i korzysta z nich
 przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, dostrzega elementy
aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach, 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
 posługuje się programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania
 zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów:
o wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup,
ogranicza bezpośrednie kontakty społeczne,
o ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i
podawania swojego adresu,
o wie, jak groźne jest uzależnienie od komputera.
§ 10
ZASADY DOKONYWANIA OCENY OPISOWEJ
1. W pierwszym etapie edukacyjnym obowiązuje ocena opisowa sporządzona na podstawie
następujących materiałów:

ocen cząstkowych z dziennika,

własnych spostrzeżeń i obserwacji nauczycieli,

kart kontrolnych,

ćwiczeń pisemnych, zeszytów, wytworów ucznia.
2. Zeszyty

O wprowadzeniu zeszytów do danej edukacji decyduje nauczyciel. Jeśli będą
prowadzone, podlegają kontroli i ocenie.
3. Prace domowe

odrabianie pisemnych prac domowych jest obowiązkiem każdego ucznia

pisemnych prac domowych nie zaleca się do wykonania na święta i ferie

prace domowe sprawdzane są na bieżąco.
4. Prace dodatkowe

za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną

za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.
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§ 13
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU
Uczeń oceniany według proponowanych kryteriów obowiązany jest posiadać opinię wydaną
przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną resortu
oświaty oraz systematycznie uczęszczać na zajęcia wyrównawcze lub rozwijające.
§ 14
FORMY KONTROLI I OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W
NAUCE:
1. Wypowiedzi ustne.
2. Prace pisemne:
 ćwiczenia pisemne
 dyktando
 zadania tekstowe
 prace domowe
 zadanie otwarte
 testy
 sprawdziany
 karty pracy i inne.
Uczniowie z dysfunkcją powinni być oceniani według ustalonych kryteriów, z uwzględnieniem
(specjalnie dla nich) rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które wynikają ze specyfiki
potrzeb i możliwości oraz zaleceń specjalistycznych poradni.
3. Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych:
 wypowiedzi ustne powinny stanowić główną formę sprawdzania poziomu wiedzy
ucznia i jego umiejętności.
4. Kryteria oceniania ćwiczeń pisemnych:

oceniamy tylko merytoryczną wartość pracy

wydłużamy czas pracy

umożliwiamy pisanie drukowanymi literami i ołówkiem w celu zwiększenia
czytelności pisma

kilkakrotnie odczytujemy instrukcje, a w razie potrzeby dodatkowo objaśniamy

poziom graficzny pisma nie wpływa na ocenę pracy.
5. Kryteria oceniania dyktand:
Uczeń powinien znać zasady ortograficzne, możemy więc stosować różne formy dyktand:
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pisanie ze słuchu razem z całą klasą; (3 błędy u dyslektyka liczymy jako 1)
stosowanie krótkich dyktand na jedną zasadę, np. Wyrazówki
stosowanie dyktand wybiórczych (z luką) zamiast pisania ze słuchu,
pisanie z pamięci - krótkie teksty.

6. Kryteria oceniania zadań tekstowych:

umożliwienie zaznaczania odpowiedzi do zadań bezpośrednio na arkuszachzadań,

wydłużenie czasu pracy lub, jeśli to jest niemożliwe, ograniczenie liczby zadań o
20%.
6. Kryteria oceniania prac domowych:

premiowanie samodzielności wykonania pracy

pozwolenie przygotowania części prac domowych (czytanie tylko fragmentuczytanki)

poziom graficzny pisma nie powinien stanowić podstawy do obniżaniaogólnej oceny.
7. Kryteria oceniania zadań otwartych:

jeśli to konieczne, uczeń może pisać drukowanymi literami

możemy też przedłużyć czas pracy.
§ 15
WYZNACZNIKI BIEŻĄCEJ OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III
1. Ocenie zachowania podlegają:

stosunek do obowiązków szkolnych,

aktywność społeczna,

kultura osobista

oraz bezpieczeństwo i higiena osobista.
2. Ocenę ustala nauczyciel-wychowawca, uwzględniając w tej sprawie:
 opinię innych nauczycieli uczących ucznia,
 opinię pracowników szkoły,
 samoocenę ucznia.
3. Przy formułowaniu oceny z zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia
podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza klasą.
4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
 oceny z zajęć edukacyjnych,
 promocję do klasy programowo wyższej.
5. W ramach oceniania bieżącego przyjęto następujące kryteria i skalę ocen:
OCENA WZOROWA (wz)
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 zachowanie ucznia jest godne naśladowania przez innych uczniów w szkole i w
środowisku,
 uczeń jest pilny, samodzielny, sumienny, rozwija własne zainteresowania,
 wytrwale pokonuje trudności,
 zdobywa wiedzę wykraczającą poza program nauczania,
 wzorowo wypełnia przydzielone obowiązki,
 wykazuje pomoc i życzliwość w czasie nauki i zabawy
 umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej,
 bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły
 jest inicjatorem imprez klasowych, pomaga w ich realizacji.
OCENA BARDZO DOBRA (bdb)
 uczeń zawsze przestrzega norm kulturalnego zachowania,
 wykazuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
 wykazuje pomoc życzliwość w czasie nauki i zabawy,
 umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej,
 kulturalnie zachowuje się wobec innych, jest koleżeński,
 pomaga innym, życzliwie odnosi się do innych,
 bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
OCENA DOBRA (db)
 czasem popada w konflikty i zdarzają mu się spóźnienia,
 czasem nie wypełnia obowiązków szkolnych,
 pracuje na lekcjach na miarę swoich możliwości,
 nie zawsze zachowuje się kulturalnie wobec innych,
 jest bierny na potrzeby rówieśników,
 bierze udział w życiu klasy,
 ma poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w klasie.
OCENA POPRAWNA (pop)
 czasami nie kulturalnie odnosi się do innych, używa nie właściwego słownictwa,
 często zapomina o odrabianiu prac domowych,
 przyjmuje bierną postawę na zajęciach edukacyjnych, uczy się niesystematycznie,
 przejawia postawy niekoleżeńskie, używa nieodpowiednich słów,
 jest bierny w organizowanych imprezach klasowych,
 nie wypełnia obowiązku dyżurnego i przydzielonych zadań.
OCENA NIEODPOWIEDNIA (ndp)
 często się spóźnia na zajęcia,
 często popada w konflikty,
 nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych,
 nie wypełnia podstawowych obowiązków szkolnych,
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nie przynosi potrzebnych do zajęć przyborów szkolnych, materiałów,
ma lekceważący stosunek do nauki,
wykazuje naganne postawy wobec rówieśników,
utrudnia prace innym,
jest agresywny w stosunku do innych,
nie respektuje ogólnie przyjętych norm zachowania,
nagminnie używa wulgaryzmów, kłamie, skarży, przywłaszcza sobie cudzą własność
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