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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  
(WSO) 

obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi. 
Załącznik nr 16 

 

(Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w 

szkołach publicznych z późniejszymi zmianami, rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia MEN  z dnia 28 maja2010 r. 

w sprawie zasad wydawania oraz wzorów  świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji 

dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie 

tych czynności z późniejszymi zmianami.) 
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§ 1 

 

1. Ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu podlegają uczniowie szkoły.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

A. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach  

w tym zakresie, 

B. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

C. motywowanie ucznia do dalszej pracy, postępów w nauce i zachowaniu, 

D. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

E. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

F. gromadzenie informacji o rozwoju ucznia,  

G. opracowanie kryteriów dla przedmiotowych systemów oceniania oraz kryteriów oceniania 

zachowania. 

 

§ 2 

 

1. Zasady szkolnego systemu oceniania uwzględniają: 
A. zgodność ze standardami określonymi w podstawach programowych, 

B. kryterialność ocen (wynikająca z przedmiotowych systemów oceniania), 

C. systematyczność w gromadzeniu informacji o uczniu, 

D. różnorodność metod oraz form sprawdzania i oceniania, 

E. komunikatywność komentarza towarzyszącego ocenie, 

F. uznawanie pierwszeństwa informacji pozytywnej o osiągnięciach ucznia nad 

ujawnieniem braków, 

G. wskazywanie uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu 

i uczeniu się, 
H. zachowanie elastyczności w stanowieniu wymagań wobec uczniów  

o specyficznych trudnościach 

I. jawność 
� oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń 
i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych 

przez nauczycieli, 

� na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający  

ocenę powinien ją uzasadnić.  
  

§ 3 

 

Organizacja roku szkolnego, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Śródroczne klasyfikowanie odbywa się co najmniej na tydzień przed feriami zimowymi, których 

termin ogłasza kurator. 

3. Roczna klasyfikacja odbywa się co najmniej na tydzień przed końcem roku szkolnego. 

4. Pierwszy etap kształcenia obejmuje klasy I- III 

5. Drugi etap kształcenia obejmuje klasy IV-VI 

  

§ 4 

 

Pierwszy etap kształcenia (klasy I- III) 
 

1. Punktem wyjścia procesu wychowania i kształcenia, a zarazem punktem odniesienia przy ocenianiu 

uzyskanych postępów, jest opis pożądanych postaw ucznia, czyli zestawu cech osobowych, jakie 
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edukacja wczesnoszkolna powinna u niego wykształcić i rozwinąć. 
2. ocena powinna przede wszystkim spełniać następujące funkcje: 

- diagnostyczno – informacyjną – określającą możliwości i zdolności ucznia oraz formy jego 

aktywności, których celem jest dalszy rozwój, opisującą stan wiedzy, umiejętności i postawę 
ucznia, poczynione postępy, wysiłek i wkład pracy, niepowodzenia 

- korekcyjną – określającą co dziecko opanowało, co robi poprawnie, nad czym musi 

popracować co ma zmienić, czego zaniechać 
- motywującą – określającą sens uczenia się, stymulującą i ukierunkowującą aktywność 

edukacyjną ucznia, umacniającą poczucie własnej wartości. 

 

3. W klasach I- III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 
 

 Uczniowie kl. I – III oceniani są przy pomocy oceny opisowej, która charakteryzuje rozwój w czterech 

kategoriach: 

- poznawczej, określonej następującymi zdolnościami: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, 

umiejętności matematyczne, przyrodnicze, 

- artystyczno – technicznej, 

- fizyczno – ruchowej, 

- emocjonalno – społecznej. 

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

- poznanie możliwości intelektualnych, społecznych, psychicznych  

i motorycznych ucznia oraz wskazanie możliwości dalszego działania 

- udzielenie informacji dziecku i jego rodzicom lub prawnym opiekunom  

o wynikach i postępach w pracy dziecka 

- wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, 

fizycznym i estetycznym w procesie nauczania z uwzględnieniem jego możliwości i 

specyficznych trudności 

- motywowanie do dalszej pracy, uświadomienie, że wysiłek się opłaca 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 
- wyeliminowanie etykietowania dzieci 

- wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny 

- motywowanie do systematyczności i kreatywności 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Narzędzia oceny opisowej: 

- karta obserwacji dziecka 

- diagnoza 

- pomiar dydaktyczny 

- analiza postępów, instruktaż  
- opis. 

6. Ocenianie osiągnięć uczniów. 

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o 

wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie 

pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 

nauczania. 

Klasyfikowanie końcoworoczne uczniów klas I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w 

danym roku szkolnym w formie opisowej. Ocena okresowa – również  
w formie opisowej – służy dostarczaniu informacji uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) o poziomie 

osiągnięć edukacyjnych, postępach, specjalnych uzdolnieniach i ewentualnych trudnościach dziecka. 

Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne (roczne) w klasach I-III polega na wypełnieniu dla każdego ucznia 

świadectwa opisowego. Każdy wychowawca klas I-III ma obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom 
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śródrocznego (rocznego) świadectwa opisowego podczas półrocznego (rocznego) spotkania  

z rodzicami.  

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – 

III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców  

( opiekunów prawnych). 

Uczniowie, którzy nie są w stanie sprostać stawianym im wymaganiom edukacyjnym kierowani są na badania 

do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i włączeni do zespołu korekcyjno-kompensacyjnego lub objęci 

zostają rewalidacją.  
7. Ocena bieżąca. 

- polega na stosowaniu oceniania opisowego: 

� wspaniale (W) 

� bardzo dobrze (BD) 

� dobrze (D) 

� słabo (S) 

� bardzo słabo (BS) 

� umiejętność nieopanowana (N) 

Rodzice są na bieżąco informowani o uzyskanej punktacji – informacja w zeszycie przedmiotowym lub 

ćwiczeniach z wyróżnieniem zakresu edukacji (polonistyczna, matematyczna) 

- rozmowy indywidualne z rodzicami (prawnymi opiekunami), dotyczące aktualnych 

problemów dydaktyczno-wychowawczych dziecka 

- ocenianie klasyfikacyjne śródroczne (roczne) w klasach I – III polega na wypełnieniu dla 

każdego ucznia świadectwa opisowego. Każdy wychowawca klas I –III ma obowiązek 

wręczenia uczniom/rodzicom śródrocznego (rocznego) świadectwa opisowego podczas 

półrocznego ( rocznego) spotkania z rodzicami. 

Ponadto: 

- przeprowadzane sprawdziany oceniane są opisowo i udostępniane rodzicom (prawnym 

opiekunom) do wglądu, 

- uczeń zobowiązany jest zwrócić podpisany przez rodzica (prawnego opiekuna) sprawdzian w 

następnym dniu, 

- wszystkie sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela. 

8. Ocena zachowania uczniów. 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w roku: 

przed zakończeniem pierwszego okresu oraz przed zakończeniem roku szkolnego w formie opisowej.  

Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając: 

- samoocenę ucznia, 

- opinię wyrażoną przez innych uczniów danej klasy, 

- opinie otrzymane od innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, 

- swoje własne spostrzeżenia.  

Ustalenie oceny zachowania jest czynnością jawną, tzn. odbywa się wobec całej klasy. 

Ocena z zachowania uwzględnia: 

- zachowanie się dziecka w środowisku szkolnym ze zwróceniem szczególnej uwagi na stany 

emocjonalne  

- stosunek ucznia do obowiązków szkolnych 

- jakość i tempo pracy 

- samodzielność podczas pracy 

- uczestnictwo w zajęciach 

- przygotowanie do zajęć  
- zachowanie się w środowisku rówieśniczym, jakość kontaktów z innymi dziećmi 

indywidualne i w grupie 

- przestrzeganie przez ucznia postanowień szkoły zawartych w regulaminie placówki, do której 

uczęszcza. 

 

W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. 
Gwarantami realizacji rozwiązań ujętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania pierwszego etapu edukacji 
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są nauczyciele, dyrekcja i Rada Pedagogiczna. 

§ 5 

 

Drugi etap kształcenia (klasy IV-VI) 
 

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne w klasach IV-VI ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

  

Pełna nazwa stopnia Stosowane skróty Symbol cyfrowy 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

W ocenach okresowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” 

 

2. Ogólne kryteria stopni cząstkowych i klasyfikacyjnych w klasach IV-VI: 

A. stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji w domu, 

- wykazywał się inwencją twórczą, 
- biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

- proponował rozwiązywania nietypowe, 

- wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program, 

- reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych, kwalifikując się do następnego etapu. 

B. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji  i w domu, 

- wykazywał się umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań, problemów, 

- rozwiązywał zadania teoretyczne i praktyczne o znacznym stopniu trudności, 

- posiadał umiejętności dokonywania i uzasadniania uogólnień, 
- charakteryzował się sumiennością, samodyscypliną  i znaczącymi postępami  

w nauce. 

C. stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu, 

- opanował wiadomości umiarkowanie  trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce, 

- poprawnie stosował wiadomości, 

- samodzielnie rozwiązywał typowe problemy, 

- wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał ewentualne 

braki, 

D. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę, 
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

podstawowym, 

- umiał zastosować wiadomości zdobyte na lekcjach w sytuacjach typowych  

i rozwiązywać zadania według poznanego wzorca, 

E. stopień dopuszczający uzyskuje uczeń który: 

- wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z 
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danego przedmiotu, 

- wykonywał samodzielnie zadania o niewielkim stopniu trudności, 

- pracował systematycznie w miarę swoich możliwości, 

F. stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, określonych programem nauczania 

w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego 

przedmiotu, 

- nie pracował na lekcjach i w domu.  
3. Sposoby sprawdzania osiągnięć szkolnych: 

- kartkówki (krótkie 10 i 15 minutowe sprawdziany pisemne pozwalające na bieżąco ocenić 
stopień materiału), 

- klasówki (całogodzinne lub dłuższe sprawdziany pisemne pozwalające ocenić  stopień 
przyswajania całego działu programu lub nawet wiadomości z całego roku nauki), 

- pisemne prace uczniów wykonywane w domu lub na lekcji, 

- odpowiedź ustna ucznia,  

- wygłoszenie przez ucznia referatu (jest to forma sprawdzenia nie tylko wiedzy ucznia, lecz 

także jego samodzielności w opracowaniu poszczególnych tematów). 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę: 

- wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, 

- ocena przygotowania do zajęć, aktywności i frekwencji na lekcjach, 

- ocena wyników uzyskiwanych za sprawdziany techniczne, 

- ocena postępu ucznia w sprawdzianach motoryczności, 

- ocenie podlega także udział w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowanie szkoły w 

rozgrywkach międzyszkolnych. 

Sposób oceniania zajęć pływania:  

- zajęcia z pływania wchodzą w skład przedmiotu wychowanie fizyczne.  

- ocenianiu podlega: 

a. frekwencja  

b. aktywny udział w zajęciach  

c. postęp w opanowaniu umiejętności pływania 

Ocenę z zajęć na pływalni ustala nauczyciel prowadzący zajęcia pływania w danej grupie. Jest ona elementem 

składowym oceny końcowej z przedmiotu wychowanie fizyczne.  

W przypadku, kiedy zajęcia na pływalni prowadzone są przez innego nauczyciela niż  zajęcia wychowania 

fizycznego w szkole, wówczas ocenę końcową ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w szkole. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą wpisuje do 

dziennika lekcyjnego. Prace pisemne przechowuje przez okres jednego roku. 

6. Sposób poprawiania ocen: 

- uczeń jest zobowiązany do systematycznego poprawiania ocen niedostatecznych. Oceny 

niedostateczne z pisemnych prac pisemnych uczeń jest zobowiązany poprawić w czasie 14 

dni na zasadach określonych przez nauczyciela. 

- nauczyciele pomagają uczniom uzupełnić wiedzę poprzez podanie szczegółowego zakresu 

materiału do uzupełnienia, wskazanie bibliografii, zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, 

udzielenie konsultacji w zakresie materiału sprawiającego trudności ( na wniosek ucznia lub 

rodziców). 

- uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I okres zobowiązany jest do uzupełnienia 

poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu. 

- uczeń, który nie uzupełnił poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu I okresu, nie może 

otrzymać pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

- uczeń poprawia i uzupełnia sprawdziany z wychowania fizycznego do końca okresu na 

zajęciach dodatkowych nauczyciela –SKS lub w godzinach konsultacji. 

- uczeń, który do końca okresu nie uzupełnił sprawdzianów otrzymuje z nich ocenę 
niedostateczną.  

7. Uczeń, który chce uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
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edukacyjnych i zachowania ma prawo poprawić ją w terminie i na zasadach uzgodnionych z 

nauczycielem przedmiotu. 

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na 

czas określony w tej opinii.  

9. Tryb informowania uczniów i rodziców o zakresie i kryteriach wymagań: 
- wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają zespoły przedmiotowe. 

- z wymaganiami edukacyjnymi nauczyciele zapoznają uczniów na  początku roku szkolnego, 

natomiast rodzice (prawni opiekunowie) z wymaganiami zapoznają się w trybie ustalonym z 

wychowawcą klasy. 

- wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania poszczególnych 

zajęć edukacyjnych, znajdują się do wglądu w bibliotece szkolnej lub u wicedyrektorów 

szkoły (p. 101, 102) 

10. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

w danym roku szkolnym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania. 

11. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

12. Na miesiąc przed roczną i okresową klasyfikacją odbywa się rada pedagogiczna analizująca 

wyniki w nauce, przed którą nauczyciele są zobowiązani wystawić przewidywane oceny 

klasyfikacyjne. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach oraz o możliwościach 

poprawienia ocen niedostatecznych na oceny wyższe. 

13. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce  

i frekwencji ich dzieci. 

- ogólnoklasowe spotkania co najmniej cztery razy w roku szkolnym, 

- indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli, 

- korespondencje w dzienniczku lub w zeszycie przedmiotowym wg ustaleń nauczyciela, 

- informacje telefoniczne potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym.   

14. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy  programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny 

klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego  

z zastrzeżeniem paragrafu 21 C) i D) 

15. Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

15a Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 

lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo 

„zwolniona”, 

16. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

17. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej:  

- uzyskał oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny 

niedostatecznej z zastrzeżeniem punktu 21 C)  

- ponadto przystąpił  do sprawdzianu z zastrzeżeniem punktu 17 a 

17 a). W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie 

do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do 

sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek  

w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia. 

18. Uczeń, który nie spełnił warunków  punktu 17, nie kończy szkoły i powtarza klasę. 
19. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym nie otrzymują 

świadectw szkolnych promocyjnych. Uczniom tym wydaje się zaświadczenie potwierdzające 

uzyskanie lub nie uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

20. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę wlicza się do 

średniej ocen roczne oceny uzyskane z tych zajęć na świadectwie promocyjnym lub świadectwie 
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ukończenia szkoły. 

 

21. OCENIANIE ZACHOWANIA. 
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

22. Roczną oraz okresową ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV ustala się 
według następującej skali: 

- wzorowe 

- bardzo dobre 

- dobre 

- poprawne 

- nieodpowiednie 

- naganne 

A) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej. 

B) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych 

C) Rada pedagogiczna może podjąć  uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

D) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej (na okres programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne/ okresowe oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. A, B, C,  

E) Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (okresowe) oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej (okresie programowo najwyższym) i roczne (okresowe) oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych (okresach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

23. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 

danej klasy oraz ucznia. 

24. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę  
z zachowania w formie pisemnej uwzględniając stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie szkoły. 

25. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania powinna uwzględnić  
w szczególności: 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

- wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, 

- dbałość o honor i tradycje szkoły, 

- dbałość o piękno mowy ojczystej, 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, 

- godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 
- okazywanie szacunku innym osobą. 

26. Ocenę zachowania okresową i roczną w klasach IV- VI  ustala się według następującej skali i 

kryteriów: 

 

Ocena wzorowa 
- Stosunek do nauki - w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy  i innych uwarunkowań uczeń 

osiąga wyniki maksymalne. 
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- Frekwencja - uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności  i spóźnień. 
- Rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień - uczeń jest zainteresowany samorozwojem, chętnie 

korzysta ze wskazówek nauczycieli do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia zdobywanie podczas 

lekcji, by osiągnąć wysoki poziom  

w zakresie przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania. 

- Takt i kultura w stosunku do ludzi - uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i 

dyskusji, jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. 

- Dbałość o wygląd zewnętrzny - uczeń dba o swój wygląd , jest zawsze ubrany stosownie do 

okoliczności, korzysta z obuwia zmiennego. 

- Sumienność i poczucie odpowiedzialności - uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot 

książek do biblioteki, sprawdzianów), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. 
- Postawa moralna i społeczna ucznia - uczeń zawsze wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone 

przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, angażuje się w życie szkoły i klasy. 

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i 

prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. 

- Postawa wobec nałogów i uzależnień - nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów  

i uzależnień. 
 

Ocena bardzo dobra 
- Stosunek do nauki - stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń 

osiąga bardzo dobre i dobre wyniki. 

- Frekwencje - uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 
- Rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień - uczeń jest zainteresowany samorozwojem,  korzysta ze 

wskazówek nauczycieli do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiadomości i umiejętności 

zdobywanie podczas lekcji, by osiągnąć bardzo dobry poziom w zakresie przedmiotów objętych 

szkolnym programem nauczania. 

- Takt i kultura w stosunku do ludzi - uczeń jest zawsze taktowny, zachowuje się kulturalnie, jest 

życzliwy w stosunku do ludzi, zwierząt, dba o mienie społeczne. 

- Dbałość o wygląd zewnętrzny - uczeń dba o swój wygląd zgodnie ze Statutem Szkoły. 

- Sumienność i poczucie odpowiedzialności - uczeń dotrzymuje ustalonych terminów, uczciwie 

wykonuje  powierzone mu zadania. 

- Postawa moralna i społeczna ucznia - uczeń jest uczciwy, broni słabszych  

i pokrzywdzonych, szanuje godność osobistą własną i innych osób, jest zaangażowany w życie klasy. 

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa  

i prawidłowo reaguje na dostrzeżone zagrożeni i przejawy zła. 

- Postawa wobec nałogów i uzależnień – uczeń nie ma żadnych nałogów ani żadnych uzależnień. 
 
Ocena dobra. 

- Stosunek do nauki - uczeń osiąga wysokie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości, wkład 

pracy i innych uwarunkowań. 
- Frekwencje - uczeń nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych. 

- Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań - uczeń dba o samorozwój, korzysta ze wskazówek 

nauczyciela do samodzielnej pracy, uzupełnia wiedzę do poziomu niezbędnego dla uzyskania ocen 

odpowiednio wysokich, przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości ucznia. 

- Takt i kultura w stosunku do ludzi - uczeń jest zwykle taktowny,  

w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować, stara się  
o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować, stara się planować nad swoimi emocjami. 

- Dbałość o wygląd zewnętrzny - uczeń zazwyczaj dba o swój wygląd, reaguje na zwróconą przez 

nauczyciela uwagę odnośnie jego wyglądu, zazwyczaj korzysta z obuwia zmiennego. 

- Sumienność i poczucie odpowiedzialności - uczeń zwykle  dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot 

książek do biblioteki, sprawdzianów), powierzone mu prace i zadania stara się wykonywać 
terminowo i solidnie. 

- Postawa moralna i społeczna ucznia - uczeń zwykle reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie 

uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę. 
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego i 
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innych osób, reaguje właściwie w przypadku sytuacji stanowiących zagrożenie dla innych osób. 

- Postawa wobec nałogów i uzależnień - nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów  

i uzależnień. 
 

Ocena poprawna. 
- Stosunek do nauki - w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń 

osiąga wyniki przeciętne. 

- Frekwencja - uczniowi zdarza  się spóźniać lub opuszczać lekcje bez usprawiedliwienia. 

- Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań - ucznia satysfakcjonują przeciętne wyniki w nauce, nie 

jest zainteresowany poszerzeniem swej wiedzy ponad treści zawarte w programie nauczania. 

- Takt i kultura w stosunku z ludźmi - uczniowi zdarza się zachowywać nietaktownie  

i niekulturalnie. 

- Dbałość o wygląd zewnętrzny - uczniowi zdarza się niestosowny wygląd, jednak reaguje na zwróconą 
mu przez nauczyciela uwagę. 

- Sumienność i poczucie odpowiedzialności - zdarza się ,że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów 

lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań. 
- Postawa moralna i społeczna ucznia - zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie  

z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich i nie zareagował na ewidentny przejaw zła, 

uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał szacunku dla pracy własnej lub cudzej. 

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - czasami trzeba było zwracać uczniowi uwagę na to, że jego 

postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, 

niekiedy uczeń lekceważy takie zagrożenie, ale reaguje na zwróconą przez nauczyciela uwagę. 
- Postawa wobec nałogów i uzależnień - nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów  

i uzależnień. 
 

Ocena nieodpowiednia. 
- Stosunek do nauki - w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń 

osiąga wyniki zdecydowanie zbyt niskie. 

- Frekwencje - uczeń zbyt często spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia. 

- Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań - uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani 

uzyskaniem choćby przeciętnych wyników w nauce. 

- Takt i kultura w stosunkach z ludźmi - uczeń zwykle nieaktywny, bywa agresywny, nie stara się o 

zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy, czy dyskusji. 

- Dbałość o wygląd zewnętrzny - uczniowi często trzeba przypominać o stosownym stroju szkolnym, 

uczeń nie reaguje na zwróconą mu przez nauczyciela uwagę odnośnie jego wyglądu zewnętrznego. 

- Sumienność i poczucie odpowiedzialności - uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie 

wykonuje powierzonych mu prac i zadań. 
- Postawa moralna i społeczna ucznia - postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne  

z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych 

osób. 

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często 

lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swej postawy mimo zwracanych mu uwag. 

- Postawa wobec nałogów i uzależnień - stwierdzono fakt palenia papierosów przez ucznia, spożywania 

napojów alkoholowych lub innych substancji odurzających. 

 

Ocena naganna 
- Stosunek do nauki - uczeń nie osiąga żadnych pozytywnych wyników, nie pracuje na lekcjach, 

lekceważy pomoc nauczycieli w nadrobieniu zaległości. 

- Frekwencje – uczeń notorycznie spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia. 

- Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań - uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani 

uzyskaniem choćby dopuszczających wyników w nauce. 

- Takt i kultura w stosunkach z ludźmi - uczeń nie jest aktywny, często bywa agresywny wobec innych 

ludzi, zachowuje się niekulturalnie, uczestniczy w bójkach, prowokuje kłótni, używa niecenzuralnych 

słów. 

- Dbałość o wygląd zewnętrzny – uczeń nie nosi stosownego stroju szkolnego, nie reaguje na zwróconą 
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mu przez nauczyciela uwagę odnośnie jego wyglądu zewnętrznego. 

- Sumienność i poczucie odpowiedzialności - uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje 

powierzonych mu prac i zadań, odmawia uzupełnienia braków i naprawy błędów. 

- Postawa moralna i społeczna ucznia - postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne  

z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych 

osób. 

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - swoim zachowaniem stwarza zagrożenie bezpieczeństwa 

własnego i innych osób, szkaluje ich dobre imię, obraża i poniża. 

- Postawa wobec nałogów i uzależnień – pali papierosy, spożywa napoje alkoholowe lub inne 

substancje odurzające. 

 

27. Egzaminy klasyfikacyjne. 

A. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te  zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

B. Uczeń, który nie jest klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

C. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

Komisja przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia. 

D. Podanie o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć w sekretariacie szkoły przed posiedzeniem 

rady pedagogicznej klasyfikacyjnej. 

E. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład 

której wchodzą: 
- dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji, 

- dwóch nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne. 

F. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

G. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. 

H. Wychowawca klasy oraz pedagog szkolny powiadamiają ucznia i jego rodziców (opiekunów 

prawnych) o procedurze i  terminie egzaminu. 

I. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który załącza się do 

arkusza ocen. 

J. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i  ustnej. 

 

28. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia  w przypadku gdy uczeń lub jego rodzice/ 

prawni opiekunowie zgłaszają zastrzeżenia, że roczna / okresowa ocena klasyfikacyjna zajęć 
edukacyjnych lub roczna/okresowa ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z 

przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny 

A. Uczeń lub jego rodzice w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że 

okresowa/roczna ocena  klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  ustalania oceny. 

B. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o 

których mowa w ust. 28. 

C. Termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i 

jego rodzicami. 

D. Dla przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności w celu ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych powołuje się komisję w składzie:dyrektor szkoły albo 

wicedyrektor- jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia. 

E. Dla ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania powołuje się komisję  
w składzie: 
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- dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji, 

- wychowawca 

- nauczyciel uczący w tej klasie wskazany przez dyrektora 

- pedagog jeżeli jest zatrudniony w szkole 

- psycholog jeżeli jest zatrudniony w szkole 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

- przedstawiciel rady rodziców 

F. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. 

G. Pytania egzaminacyjne na sprawdzian wiadomości i umiejętności proponuje nauczyciel 

uczący danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z 

członkami komisji. 

H. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

- skład komisji 

- termin egzaminu 

- pytania i zadania 

- wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję 
I. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz informacje o ustnych odpowiedziach 

ucznia 

J. Do przeprowadzenia sprawdzianu o którym mowa stosuje się aktualnie obowiązujące 

przepisy prawa 

K. Ustalona ocena w wyniku egzaminu jest ostateczna. 

 
 

29. Egzaminy poprawkowe. 
A. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną  z jednych albo dwóch  zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin  

poprawkowy.  Podanie o egzamin należy złożyć do  rady pedagogicznej zatwierdzającej 

wyniki klasyfikacji  w sekretariacie szkoły, najpóźniej w dniu posiedzenia rady.  

B. Egzamin poprawkowy wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia  rocznych zajęć 
dydaktyczno wychowawczych  

C. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich 

D. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 
- dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęca edukacyjne jako członek 

komisji  

E. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. 

F. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę, z zastrzeżeniem punktu 29 G). 

G. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że 

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane  

w klasie programowo wyższej. 

 

30. Kryteria na poszczególne stopnie szkolne. 

 

A. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają zespoły 

przedmiotowe. 

B. wymaganiami edukacyjnymi nauczyciele zapoznają uczniów na początku roku szkolnego, 

natomiast rodzice (prawni opiekunowie) z wymaganiami zapoznają się w trybie ustalonym z 

wychowawcą klasy. 

C. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych, zwierające kryteria na 
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poszczególne stopnie szkolne znajdują się do wglądu dla uczniów i rodziców w bibliotece 

szkolnej. 

D. Warunki poprawiania ocen klasyfikacyjnych ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, 

ogłasza je uczniom i zapisuje w swoich planach nauczania 

 

§ 6 

 
OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIÓW  

KLAS I-III 
 

OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA KLASY I 
I ICH OCENA 

  
 

EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA 
 

Porozumiewanie się i kultura języka 
 

WSPANIALE 
 

UCZEŃ: 

• uważnie słucha innych, rozumie co przekazują i potrafi wyciągnąć z ich wypowiedzi odpowiednie 

wnioski, 

• komunikuje świadomie, w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, poprawnie nazywa 

stany emocjonalne, 

• w rozmowie stosuje formy grzecznościowe, 

• wypowiada się logicznie, rozwiniętymi zdaniami, odwołując się do swoich doświadczeń i zdobytych 

wiadomości, 

• zadaje pytania podczas rozmowy, pytania do tekstu, aby zdobyć potrzebne informacje; wyczerpująco 

odpowiada na pytania. 

 

BARDZO DOBRZE 
 

UCZEŃ: 

• zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych i dobrze rozumie, co przekazują, 
• komunikuje świadomie, w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, 

• zna i przestrzega zasad kulturalnego prowadzenia rozmowy, 

• buduje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat, 

• układa pytania otwarte i zamknięte, na pytania innych odpowiada pełnymi zdaniami, 

• odpowiednio wyraża głosem emocje. 

 

DOBRZE 
 

UCZEŃ: 

• uważnie słucha wypowiedzi innych i rozumie, co przekazują, 
• komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, 

• zawsze w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, 

• jego wypowiedzi są zawsze zgodne z tematem, 

• zadaje trafne pytania, 

• wyczerpująco odpowiada na pytania innych osób, 

• mówi z odpowiednią intonacją, 
• chętnie uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, życiem szkolnym oraz 

literaturą. 
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SŁABO 
 

UCZEŃ: 

• obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi , chce zrozumieć, co przekazują, 
• komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, 

� w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, 

� mówi na temat, 

� zadaje pytania, 

� odpowiada na pytania innych osób, 

� dostosowuje ton głosu do sytuacji, 

� uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, życiem szkolnym            oraz 

literaturą. 
 

BARDZO SŁABO 
 

UCZEŃ: 

• nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych, 

� stara się komunikować w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, 

� najczęściej w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, 

� stara się mówić na temat, 

� podejmuje próby zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na pytania innych osób,             lecz nie 

zawsze są one adekwatne do sytuacji, 

� wymaga zachęty do uczestnictwa w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, życiem 

szkolnym oraz literaturą. 
 

UMIEJĘTNOŚĆ  NIEOPANOWANA 
 

UCZEŃ: 

� nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych,  

� nie zawsze w jasny sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, 

� nie zawsze kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, 

� często mówi nie na temat, 

� z własnej inicjatywy nie zadaje pytań, niechętnie odpowiada na pytania innych osób, 

� rzadko uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, życiem szkolnym oraz 

literaturą. 
 

Umiejętność czytania 
 

WSPANIALE 
 

UCZEŃ: 

• samodzielnie koduje oraz dekoduje informacje, 

• biegle i ze zrozumieniem odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, 

• czyta teksty z właściwą intonacją, ze zrozumieniem, potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu, dobiera 

fragment tekstu do ilustracji, 

• potrafi w ciszy i skupieniu wysłuchać czytanego utworu i udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące jego 

treści, 

• samodzielnie czyta lektury, potrafi zaprezentować innym treść książki, aby zachęcić do jej przeczytania. 

 

BARDZO DOBRZE 
 

UCZEŃ: 

� w pełni rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji, 
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• biegle odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, 

• czyta tekst ze zrozumieniem i umie odpowiedzieć na pytania z nim związane, 

• uważnie słucha czytanych utworów i potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski, 

• samodzielnie czyta lektury, wybiera książki według własnych zainteresowań, 
• samodzielnie korzysta z pakietów edukacyjnych. 

 

DOBRZE 
 

UCZEŃ: 

� dobrze rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji, 

� sprawnie odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, 

• czyta zdaniami krótkie proste teksty, 

• czyta i dobrze rozumie proste, krótkie teksty, 

• zawsze słucha w skupieniu i z zainteresowaniem czytanych utworów, 

• chętnie czyta wskazane przez nauczyciela lektury, 

• korzysta z pakietów edukacyjnych. 

 

SŁABO 
 

UCZEŃ: 

� rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji, 

� odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, 

• zna wszystkie litery alfabetu, 

� czyta głoskując, 

� czyta sylabami, 

� czyta wyrazami, 

� czyta zdaniami, 

� czyta proste, krótkie teksty, 

� rozumie proste, krótkie teksty, 

� czyta i rozumie proste, krótkie teksty, 

� interesuje się książką i czytaniem, 

� słucha w skupieniu czytanych utworów, 

� czyta lektury wskazane przez nauczyciela, 

� korzysta z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem nauczyciela. 

 

BARDZO SŁABO 
 

UCZEŃ: 

� z pomocą nauczyciela rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji, 

� potrzebuje pomocy przy odczytywaniu uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków 

informacyjnych i napisów, 

� zna niektóre litery alfabetu,  

� czyta głoskując, podejmuje próby czytania sylabami oraz całościowo krótkie wyrazy, 

� częściowo rozumie proste, krótkie teksty, 

� słucha czytanych przez nauczyciela utworów i lektur, z pomocą nauczyciela czyta wybrane 

fragmenty lektur, 

� zazwyczaj potrzebuje pomocy nauczyciela przy korzystaniu z pakietów edukacyjnych. 

 

 

UMIEJĘTNOŚĆ  NIEOPANOWANA 
 

UCZEŃ: 

� nie rozumie sensu kodowania oraz dekodowania informacji, 
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� nie odczytuje uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów, 

� nie zna wszystkich liter alfabetu, 

� głosuje wyrazy, ale nie dokonuje ich syntezy, 

� nie czyta samodzielnie, ale częściowo rozumie krótkie, proste teksty czytane przez nauczyciela, 

� zawsze potrzebuje pomocy nauczyciela przy korzystaniu z pakietów edukacyjnych. 

 

Umiejętność pisania 
 

WSPANIALE 
 

UCZEŃ: 

• pisze starannie, poprawnie graficznie, właściwie rozmieszcza tekst na stronie, 

• bezbłędnie przepisuje i pisze z pamięci nawet dłuższe teksty, 

• samodzielnie układa i poprawnie zapisuje zdania, 

• biegle posługuje się określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, 

• samodzielnie korzysta z pakietów edukacyjnych. 

 

BARDZO DOBRZE 
 

UCZEŃ: 

• pisze starannie, poprawnie pod względem graficznym, 

• poprawnie przepisuje i pisze z pamięci nawet dłuższe teksty, 

• samodzielnie układa i zapisuje zdania, 

• zna i poprawnie stosuje określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, 

• korzysta z pakietów edukacyjnych. 

DOBRZE 
 

UCZEŃ: 

• zawsze dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, 

• poprawnie przepisuje i pisze z pamięci proste, krótkie zdania, 

• poprawnie pisze proste, krótkie zdania, 

• zna i stosuje określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, 

• korzysta z pakietów edukacyjnych. 

 

SŁABO 
 

UCZEŃ: 

• zna wszystkie litery alfabetu, 

• dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, 

• przepisuje proste, krótkie zdania, 

• pisze z pamięci proste, krótkie zdania, 

• pisze proste, krótkie zdania, 

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

• korzysta z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem nauczyciela. 

 

BARDZO SŁABO 
 

UCZEŃ: 

• zna niektóre litery alfabetu,  

• nie zawsze dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, 

• popełnia błędy przepisując proste, krótkie zdania, 
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• pisze pamięci proste, krótkie wyrazy, 

• z pomocą nauczyciela pisze proste, krótkie zdania, 

• myli pojęcia: głoska, litera, sylaba, wyraz zdanie. 

 

UMIEJĘTNOŚĆ  NIEOPANOWANA 
 

UCZEŃ: 

• nie zna wszystkich liter alfabetu, 

• nie dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, 

• przepisuje proste, krótkie wyrazy, 

• nie pisze z pamięci, 

• nie pisze prostych, krótkich zdań, 
• nie rozróżnia pojęć: głoska, litera, sylaba, wyraz zdanie. 

 

Wypowiadanie się w małych formach teatralnych 
 

WSPANIALE 
 

UCZEŃ: 

• pracuje w grupie nad przedstawieniem teatralnym, potrafi wcielić się w określone role, 

• umie za pomocą gestów i mimiki twarzy przedstawić charakterystyczne cechy odgrywanej postaci, 

• potrafi samodzielnie dobrać rekwizyt do odgrywanej scenki i uzasadnić swój wybór, 

• recytuje wiersze i fragmenty prozy z odpowiednią dykcją i intonacją, bierze udział w konkursach 

recytatorskich. 

 

BARDZO DOBRZE 
 

UCZEŃ: 

• pracuje w grupie nad przedstawieniem teatralnym, 

• właściwie dobiera mimikę, gest i ruch do charakteru odgrywanej postaci, 

• potrafi samodzielnie dobrać rekwizyt do danej scenki, 

• poprawnie, z naturalną intonacją odtwarza z pamięci teksty dla dzieci. 

 

DOBRZE 
 

UCZEŃ: 

• chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej, 

• potrafi ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego, 

• poprawnie odtwarza z pamięci teksty dla dzieci. 

 

SŁABO 
 

UCZEŃ: 

• uczestniczy w zabawie teatralnej, 

• ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego, 

• rozumie umowne znaczenie rekwizytu, 

• umie posłużyć się rekwizytem w odgrywanej scence, 

• odtwarza z pamięci teksty dla dzieci. 

 

BARDZO SŁABO 
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UCZEŃ: 

� potrzebuje zachęty do uczestnictwa w zabawie teatralnej, 

� potrzebuje wzoru, aby naśladować zachowania bohatera literackiego, 

� po wyjaśnieniu umownego znaczenia rekwizytu podejmuje próby wykorzystania go w odgrywanej 

scence, 

� odtwarza z pamięci niektóre, proste teksty dla dzieci. 

 

UMIEJĘTNOŚĆ NIEOPANOWANA 
 

UCZEŃ: 

� nie uczestniczy w zabawie teatralnej, 

� nie potrafi zilustrować zachowania bohatera literackiego, 

� nie rozumie znaczenia rekwizytu i możliwości wykorzystania go w odgrywanej scence, 

� z pomocą nauczyciela odtwarza z pamięci krótkie, proste teksty dla dzieci. 

 
 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 
  

WSPANIALE 
  

UCZEŃ 

posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania matematyki w klasie I, 

twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

samodzielnie rozwiązuje zadania nadobowiązkowe, 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych, 

na sprawdzianach rozwiązuje zadania w 100% poprawnie oraz rozwiązuje zadania o wyższym stopniu 

trudności aniżeli na ocenę bardzo dobrą  
 

BARDZO DOBRZE 
  

UCZEŃ 

samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania o znacznym stopniu trudności  

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  

wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji  

rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności  

 

ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów 

układa np. patyczki w serie malejące i rosnące,  

klasyfikuje elementy zbioru według  dwóch i więcej cech 

dąży zawsze do wykonania zadania, chętnie wykonuje zadania dodatkowe 

określa położenie przedmiotów w przestrzeni 

dostrzega symetrię, zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej 

liczy od wybranej liczby tak i wspak /zakres  powyżej 20/ 

zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 20,  

dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 / 90%- 99% porawności/,  

samodzielnie wyodrębnia dane i szukane w zadaniu, zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego i udziela 

odpowiedzi 

mierzy odcinki przy pomocy linijki  i porównuje ich długość /cm/ 

potrafi ważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze 

odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, 
zna kolejność dni tygodnia, miesięcy; orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać, 
dokonuje prostych obliczeń kalendarzowych 

rozpoznaje czas na zegarze /godziny/ 
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zna będące w obiegu monety i banknoty o wartości do 20zł ; zna wartość nabywczą monet  

i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży, umie podać, co można kupić za określoną kwotę 
zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go 

 

DOBRZE 
  

UCZEŃ 

samodzielnie rozwiązuje typowe zadania a trudniejsze z pomocą nauczyciela  

poprawnie stosuje wiadomości  

rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o niewielkiej skali trudności  

jest aktywny na lekcji  

ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów 

układa np. patyczki w serie malejące i rosnące,  

klasyfikuje elementy zbioru według  dwóch cech 

dąży zawsze do wykonania zadania, 

określa położenie przedmiotów w przestrzeni / nad pod, obok, na, przed, między, wewnątrz, na zewnątrz, w 

górę, w dół, na lewo, na prawo/- myli czasami strony 

dostrzega symetrię, zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej 

liczy od wybranej liczby tak i wspak /zakres  do 20/ 

zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 20,  

dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 / 75%- 89%% poprawności /,  

samodzielnie wyodrębnia dane i szukane w zadaniu, zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego i udziela 

odpowiedzi  

mierzy odcinki przy pomocy linijki  i porównuje ich długość /cm/ 

potrafi ważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze 

odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, 
zna kolejność dni tygodnia, miesięcy; orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać, 
dokonuje prostych obliczeń kalendarzowych  

rozpoznaje czas na zegarze /godziny/ 

zna będące w obiegu monety i banknoty o wartości do 10zł ; zna wartość nabywczą monet  

i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży, umie podać, co można kupić za określoną kwotę  
/drobne pomyłki/ 

zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go 

   

SŁABO 
  

UCZEŃ 

opanował podstawowe wiadomości przewidziane w  podstawie programowej nauczania matematyki klasy I i 

potrafi się nimi posłużyć w typowej sytuacji, 

ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów 

układa np. patyczki w serie malejące i rosnące,  

klasyfikuje elementy zbioru według  określonej cechy 

określa położenie przedmiotów 

dostrzega symetrię, zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej 

liczy od wybranej liczby /zakres do 20/ 

zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 10,  

dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10, posługując się w miarę potrzeby konkretami, / 55%- 74% 

poprawności/ 

zapisuje rozwiązania zadania tekstowego , stosując zapis cyfrowy i znaki działań 
mierzy odcinki przy pomocy linijki  i porównuje ich długość 
potrafi ważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze 

odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, 
zna kolejność dni tygodnia, miesięcy; orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać 
rozpoznaje czas na zegarze w zakresie pozwalającym mu orientować się w ramach czasowych szkolnych 

zajęć 
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zna będące w obiegu monety i banknoty o wartości do 10zł; zna wartość nabywczą monet  

i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży  

zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go 

  

BARDZO SŁABO 
  

UCZEŃ 

popełnia błędy ustalając równoliczność w porównywanych zbiorach 

zazwyczaj układa obiekty w serie rosnące i malejące 

numeruje obiekty w ułożonych seriach, popełniając błędy 

potrzebuje pomocy nauczyciela przy klasykowaniu obiektów i tworzeniu kolekcji 

w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku umysłowego potrzebuje mobilizacji dodatkowych 

wyjaśnień 
tylko z pomocą nauczyciela określa: kierunki od siebie i innych osób, położenie obiektu względem 

obranego obiektu, 

określa kierunki na płaszczyźnie 

po dodatkowych wyjaśnieniach dostrzega symetrię 
po dodatkowych wyjaśnieniach zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej 

kontynuuje regularny wzór, ale zniekształca jego elementy 

liczy obiekty 

wymienia kolejne liczebniki do 10 

zapisuje liczby cyframi operując konkretami 

z pomocą nauczyciela wyznacza sumy i różnice 

dodaje i odejmuje w zakresie 10, operując konkretami, popełnia błędy w zapisie tych działań 
tylko z pomocą nauczyciela zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej 

sytuacji 

 
UMIEJĘTNOŚĆ  NIEOPANOWANA 

  

UCZEŃ 

tylko z pomocą nauczyciela ustala równoliczność w porównywanych zbiorach 

tylko z pomocą nauczyciela układa obiekty w serie rosnące i malejące 

numeruje obiekty w ułożonych seriach z pomocą nauczyciela 

często błędnie wybiera obiekt w serii, myli określenia następny i poprzedni 

nie radzi sobie z klasyfikowaniem przedmiotów i tworzeniu zbiorów 

w sytuacjach trudnych i wymagających  wysiłku umysłowego nie podejmuje działania 

zazwyczaj popełnia błędy, określając: kierunki od siebie i innych osób, położenie obiektu względem obranego 

obiektu, określa kierunki na płaszczyźnie 

tylko z pomocą nauczyciela zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej 

kontynuuje regularny wzór, ale w zasadniczy sposób zniekształca jego elementy 

popełnia błędy, licząc obiekty 

myli kolejne liczebniki 

z pomocą nauczyciela zapisuje liczby 

popełnia liczne błędy, wyznaczając sumy i różnice 

dodaje i odejmuje w zakresie 10, operując konkretami, nie potrafi zapisywać działań 
nie rozwiązuje zadań z treścią nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela 

nie potrafi zapisywać i odczytywać liczb nawet w zakresie do 10, 

liczy błędnie do 10, nawet przy pomocy liczmanów, 

nie radzi sobie z dokonaniem pomiaru: długości, ciężaru, płynu, czasu,  

nie dokonuje obliczeń pieniężnych 

nie rozumie zależności występujących w najprostszych zadaniach tekstowych, 

nie rozwiązuje zadań tekstowych. 
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OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA KLASY I Z OBNIŻONYMI WYMAGANIAMI 
EDUKACYJNYMI 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 rozumie i potrafi słownie określić położenie i przemieszczanie przedmiotów / używa słów: przed, przy, z tyłu, 

na lewo, na prawo, wyżej, niżej itp. /, 

potrafi klasyfikować przedmioty według ich cech, 

przelicza przedmioty w zakresie 10, dostrzega nieprawidłowości w liczeniu,  

umie zapisać liczby od 0 do 10 i je odczytać, 
potrafi na konkretach rozłożyć liczby na składniki, rozumie dodawanie i odejmowanie, 

dodaje i odejmuje, na konkretach, w zakresie 10, 

z pomocą nauczyciela rozwiązuje jednodziałaniowe zadanie tekstowe, 

zna nazwy kolejnych dni tygodnia, 

odczytuje pełne godziny na zegarze. 

 

 OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA KLASY II 
I ICH OCENA 

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Korzystanie z informacji 
Wspaniale 

UCZEŃ: 

• Uważnie słucha wypowiedzi i w pełni korzysta z przekazywanych informacji. 

• Czyta, rozumie i interpretuje teksty  o różnym stopniu trudności. 

• Samodzielnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników  

i encyklopedii. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Uważnie słucha wypowiedzi i w pełni korzysta z przekazywanych informacji. 

• Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci. 

Wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. 

• Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci. 

• Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. 

Słabo 
UCZEŃ: 

•  Na ogół uważnie słucha wypowiedzi innych, stara się korzystać z przekazywanych informacji. 

• Czyta i rozumie proste teksty przeznaczone dla dzieci. 

Wyszukuje w tekście najważniejsze informacje zgodnie   z poleceniem. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych, częściowo korzysta z przekazywanych informacji. 

• Czyta proste teksty przeznaczone dla dzieci, nie w pełni rozumie przeczytany tekst. 

• Z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje. 

•  

Umiejętność nieopanowana 
UCZEŃ: 

• Nie potrafi w pełni skupić uwagi na słuchanej wypowiedzi, zapamiętuje nieliczne z przekazywanych 

informacji. 

• Nie czyta samodzielnie tekstów, nie rozumie ich treści. 

    Nie potrafi wyszukiwać w tekście potrzebnych informacji. 

Komunikowanie się 
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Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Porozumiewa się   z rówieśnikami  i z osobami dorosłymi, prowadzi dialog, argumentuje swoje 

wypowiedzi. 

• Opisuje przedmiot lub sytuację z podaniem wielu szczegółów i uzasadnia swoje zdanie. 

• Formułuje wielozdaniową wypowiedź na zadany temat, logicznie uzasadnia swoją wypowiedź. 
• Odtwarza z pamięci teksty poetyckie i prozę z odpowiednia intonacją, mimiką, gestykulacją. 

 
Bardzo dobrze 

UCZEŃ: 

• Porozumiewa się z rówieśnikami i z osobami dorosłymi, prowadzi dialog, argumentuje swoje wypowiedzi. 

• Opisuje przedmiot  lub sytuację z podaniem wielu szczegółów. 

• Formułuje wielozdaniową wypowiedź na zadany temat. 

• Odtwarza z pamięci teksty poetyckie i prozę z odpowiednia intonacją. 
Dobrze 

UCZEŃ: 

• Porozumiewa się z rówieśnikami i z osobami dorosłymi, prowadzi dialog. 

• Opisuje przedmiot lub sytuację. 
• Wypowiada się na zadany temat, budując  zdania wyrażające określoną intencję. 
• Odtwarza z pamięci teksty: wiersze, piosenki, fragmenty prozy. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Porozumiewa się  z rówieśnikami  i z osobami dorosłymi  w poprawnej formie. 

• Opisuje przedmiot. 

• Wypowiada się na zadany temat, buduje proste zdania. 

• Odtwarza z pamięci wiersze i teksty piosenek. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Nie zawsze porozumiewa się z rówieśnikami i z osobami dorosłymi w poprawnej formie. 

• Opisując przedmiot podaje tylko najważniejsze szczegóły. 

• Wypowiedzi na zadany temat często są niewłaściwie zbudowane pod względem logicznym  i 

gramatycznym. 

• Odtwarzając z pamięci teksty wierszy i piosenek popełnia błędy. 

 
Umiejętność nieopanowana 

UCZEŃ: 

• Ma problemy z właściwym porozumiewaniem się. 
• Samodzielnie nie tworzy opisów. 

• Na zadany temat wypowiada się pojedynczymi wyrazami, nie buduje zdań. 
• Ma trudności   z zapamiętaniem  i odtworzeniem tekstów wierszy. 

 
Czytanie 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Czyta wybrane przez siebie książki z różnych dziedzin. 

• Czyta głośno we właściwym tempie, wyraziście, z odpowiednią intonacją. 
• Prawidłowo wyróżnia w tekście dialogi  i opis. 

• Czyta z podziałem na role z odpowiednią intonacją, dostosowując siłę i ton głosu do treści. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Wykazuje zainteresowanie literaturą dla dzieci. 

• Czyta głośno wyraziście,  z odpowiednią intonacją. 
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• Wyróżnia w tekście dialog i opis. 

• Czyta z podziałem na role z odpowiednią intonacją. 
Dobrze 

UCZEŃ: 

• Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki. 

• Czyta głośno z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. 

• Wyróżnia w tekście dialog. 

• Czyta z podziałem na role. 

• Czyta tekst ze zrozumieniem. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Czyta wskazane przez nauczyciela książki. 

• Czyta głośno nie zawsze uwzględnia interpunkcję.  
• Nie zawsze poprawnie wyróżnia w tekście dialog. 

• Podejmuje próby czytania z podziałem na role. 

• Podejmuje próby czytania tekstu ze zrozumieniem. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Czyta fragmenty wskazanych przez nauczyciela tekstów. 

• Czytając nie stosuje się do znaków interpunkcji. 

• Z pomocą nauczyciela wyróżnia w tekście dialog. 

• Ma trudności z wyodrębnieniem w tekście ról poszczególnych postaci. 

• Słabo rozumie czytany tekst. 

 
Umiejętność nieopanowana 

UCZEŃ: 

• Nie czyta samodzielnie książek. 

• Ma trudności z czytaniem, popełnia liczne błędy. 

• Nie rozumie, co to jest dialog i nie potrafi wyróżnić go w tekście. 

• Nie czyta z podziałem na role. 

• Nie rozumie czytanego  tekstu . 

 

Pisanie 
Wspaniale 

UCZEŃ: 

• Zawsze przestrzega reguł kaligrafii. 

• Zna i stosuje reguły ortograficzne, pisze ze słuchu. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Przestrzega reguł kaligrafii. 

• Pisze poprawnie wyrazy w zakresie poznanych reguł ortograficznych zarówno w przepisywaniu jak i 

pisaniu z pamięci. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Pisze poprawnie litery i prawidłowo je łączy. 

• Prawidłowo przepisuje tekst i pisze z pamięci. 

• Pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach. 

• Stosuje wielką literę. 
• Pisze najczęściej spotykane skróty. 

• Stosuje większość poznanych reguł ortograficznych. 

Słabo 
UCZEŃ: 
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• Pisze poprawnie litery. 

• Prawidłowo przepisuje tekst,  w pisaniu z pamięci popełnia nieliczne błędy. 

• Stosuje wielką literę na początku zdania. 

• Pisze niektóre z poznanych skrótów. 

• Stosuje niektóre z poznanych reguł ortograficznych. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Nie utrwalił w pełni graficznego obrazu liter i ich łączenia. 

• Popełnia błędy w przepisywanym tekście i pisaniu z pamięci. 

 
Umiejętność nieopanowana 

 
UCZEŃ: 

• Pismo jest mało czytelne, zniekształca litery, nie mieści się  w liniaturze. 

• Popełnia liczne błędy w przepisywanym tekście, nie pisze z pamięci. 

 

Tworzenie wypowiedzi 
 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Samodzielnie układa wielozdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logicznym  

i gramatycznym. 

• Zna i samodzielnie stosuje zasady pisania listów, życzeń, ogłoszeń. 
Bardzo dobrze 

UCZEŃ: 

• Samodzielnie układa krótkie wypowiedzi poprawne pod względem logicznym i gramatycznym. 

• Zna i samodzielnie stosuje zasady pisania listów i życzeń. 
Dobrze 

UCZEŃ: 

• Pisze krótkie wypowiedzi: opis, opowiadania. 

• Stosuje zasady pisania listów i życzeń. 
Słabo 

UCZEŃ: 

• Pod kierunkiem nauczyciela pisze krótkie wypowiedzi: opis, opowiadania. 

• Zazwyczaj stosuje zasady pisania listów i życzeń. 
Bardzo słabo 

UCZEŃ: 

• Pod kierunkiem nauczyciela pisze krótkie wypowiedzi. 

• Z pomocą nauczyciela pisze list. 

Umiejętność nieopanowana 
 
UCZEŃ: 

• Nie radzi sobie z sformułowaniem  krótkiej wypowiedzi. 

• Nie zna zasad pisania listu i życzeń. 
Gramatyka 

 
Wspaniale 

UCZEŃ: 

• Poprawnie wyszukuje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, wie na jakie pytania odpowiadają. 
Bardzo dobrze 

UCZEŃ: 

• Poprawnie wyszukuje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. 

Dobrze 
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UCZEŃ: 

• Podejmuje próby wyszukiwania w tekście rzeczowników, czasowników i przymiotników. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Dostrzega różnicę między literą a głoską, dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w 

tekście. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Dostrzega różnicę między literą a głoską, nie zawsze poprawnie dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy 

w zdaniu, zdania w tekście. 

Umiejętność nieopanowana 
 
UCZEŃ: 

• Myli pojęcia głoski  i litery, dzieli na sylaby tylko krótkie wyrazy, nie zawsze potrafi wyróżnić zdania w 

tekście. 

EDUKACJA MUZYCZNA 
 

Odbiór i tworzenie muzyki 
 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Rozpoznaje poznane proste tańce ludowe, określa ich tempo i charakter. 

• Układa, gra i śpiewa melodie durowe i molowe złożone z poznanych dźwięków. 

• Potrafi improwizować rytm do tekstu inscenizacji. 

• Wie, w jakich okolicznościach powstał hymn państwowy. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Rozpoznaje poznane proste tańce ludowe. 

• Określa treść pozamuzyczną i charakter utworu muzycznego. 

• Gra na flecie podłużnym melodie złożone z dźwięków sol, la si. 

• Śpiewa hymn państwowy. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• W trakcie zabawy tańczy krok podstawowy poznanych tańców. 

• Wie, ile trwa półnuta  i wie, jak ją przedstawić ruchem. 

• Śpiewa melodię gamy C-dur. 

• Gra na flecie dolne i górne do. 

• Zna hymn państwowy. 

• Powtarza na instrumentach rytmy  z pauzą ćwierćnutową. 
Słabo 

UCZEŃ: 

• Śpiewa indywidualnie i zbiorowo piosenki. 

• Potrafi śpiewać nazwami solmizacyjnymi dźwięki gamy. 

• Reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięków. 

• Przedstawia charakter utworu za pomocą instrumentów perkusyjnych. 

• Akompaniuje przy użyciu instrumentów perkusyjnych. 

• Wypowiada się na temat piosenki, porównuje jej treść z obrazem. 

• Rozumie pojęcia: zespół, solista 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Śpiewa zbiorowo poznane piosenki, niechętnie podejmuje próby śpiewania solowego. 

• Zna teksty niektórych piosenek poznawanych  w klasie. 

Umiejętność nieopanowana 
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UCZEŃ: 

• Śpiewa zbiorowo poznane piosenki,  nie podejmuje prób śpiewania solowego. 

• Nie zna tekstów piosenek poznawanych  w klasie. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA 
 

Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych 
 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Rozróżnia poznane dziedziny działalności twórczej człowieka oraz dyscypliny sztuki. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Rozumie pojęcie: martwa natura. 

• W pracach stosuje różnorodne techniki plastyczne. 

• Przedstawia w ciekawy i oryginalny sposób tematy z wyobraźni oraz inspirowane muzyką i literaturą. 
Dobrze 

UCZEŃ: 

• W wykonywanych pracach stosuje poznane techniki plastyczne. 

• Projektuje i wykonuje ciekawe prace użytkowe. 

• Zna koło barw, w wykonywanych pracach używa wielu barw. 

• Poprawnie przedstawia w pracach proporcje, wielkość i perspektywę. 
Słabo 

UCZEŃ: 

• Potrafi wykonywać prace plastyczne na podstawie własnych przeżyć, utworów literackich i muzycznych. 

• Projektuje i wykonuje prace użytkowe z zastosowaniem układu symetrii. 

• Nazywa barwy podstawowe i używa ich. 

• Nazywa barwy ciepłe i zimne. 

• Podejmuje próby uwzględniania w pracach proporcji, wielkości i perspektywy. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Prace plastyczne są schematyczne, ubogie w szczegóły. 

• Projektuje i wykonuje prace użytkowe, nie zachowuje układu symetrii. 

• Ma problemy  z uwzględnieniem  w pracach proporcji   i wielkości, nie uwzględnia perspektywy. 

 
Umiejętność nieopanowana 

UCZEŃ: 

• Prace plastyczne są schematyczne, ubogie w szczegóły i kolory. 

• Niechętnie podejmuje pracę, najczęściej jej nie kończy. 

 
EDUKACJA SPOŁECZNA 

Wychowawcy do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi 
Wspaniale 

UCZEŃ: 

• Prowadzi dialog z rówieśnikami i dorosłymi, traktuje swoje zdania jako jedną z kilku propozycji. 

• Wie, jakie są jego mocne strony i potrafi wybrać właściwą dla siebie rolę w grupie. 

• Rozumie sens i znaczenie pracy zespołowej. 

• Wie, co to znaczy, że jest Polakiem i Europejczykiem. 

Bardzo dobrze 
 
UCZEŃ: 

• Potrafi odgrywać różne role w grupie, przestrzega norm przypisanych określonym rolom. 

• Dostrzega i docenia wkład pracy innych do uzyskania efektu końcowego. 
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• Orientuje się, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla kraju i świata. 

• Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską, zna ich charakterystyczne symbole, rozpoznaje flagę i 
hymn Unii Europejskiej. 

• Zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych, wiej jakie są konsekwencje 

ich nieprzestrzegania. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Rozumie, że funkcjonowanie w każdej grupie społecznej opiera się na współpracy, potrafi współpracować 
w grupie. 

• Czuje się odpowiedzialny za swoje czyny i wie, że wpływają one na grupę. 
• Zna najważniejsze wydarzenia historyczne. 

• Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską, zna ich charakterystyczne symbole. 

• Jest świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie działań. 
• Zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebiei innych. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Rozumie, że funkcjonowanie w każdej grupie społecznej opiera się na współpracy. 

• Nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. 

• Uczestniczy we wspólnej zabawie i pracy.  

• Czuje się odpowiedzialny za swoje czyny.  

• Zna symbole narodowe. Rozumie swą przynależność narodową. 
• Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską. 
• Z reguły jest świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie działań. 
• Przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie  i innych. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Wymaga przypominania, że  funkcjonowanie w grupie opiera się na współpracy. 

• Na ogół poprawnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. 

• Nie zawsze zgodnie uczestniczy we wspólnej zabawie  i pracy. 

• Nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje czyny. 

• Posiada ubogą wiedzę o Polsce i Unii Europejskiej. 

• Wymaga przypominania o konieczności przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. 

 
Umiejętność nieopanowana 

 
UCZEŃ: 

• Nie docenia roli współpracy w grupie. 

• Ma trudności w nawiązywaniu poprawnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. 

• Nie przestrzega norm obowiązujących w grupie. 

• Unika odpowiedzialności za swoje czyny, nie potrafi właściwie ocenić swojego zachowania. 

• Posiada ubogą wiedzę o Polsce i Unii Europejskiej. 

• Mimo przypominania o konieczności przestrzegania przepisów bezpieczeństwa nie przestrzega ich. 

 
EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 
Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt 

 
Wspaniale 

 
UCZEŃ 

• Po przeczytaniu tekstu przyrodniczego wykonuje doświadczenia i wyciąga wnioski. 

• Zna sposoby przechowywania warzyw i owoców. 

• Rozpoznaje gatunki drzew po pokroju. 
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• Zna rolę człowieka w ochronie ginących gatunków zwierząt i roślin. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ 

• Po przeczytaniu teksty przyrodniczego wykonuje doświadczenia  i próbuje sformułować wnioski. 

• Wyróżnia części jadalne roślin. 

• Rozpoznaje gatunki drzew  po liściach i pokroju. 

• Zna zagrożenia prowadzące do wyginięcia  wielu gatunków zwierząt i roślin. 

• Wymienia różnice między ptakami i ssakami. 

 

Dobrze 
UCZEŃ 

• Przygotowuje i przeprowadza doświadczenia. 

• Rozróżnia i nazywa przetwory owocowo-warzywne. 

• Rozpoznaje niektóre gatunki drzew po liściach. 

• Zna budowę ptaków i ssaków. 

Słabo 
UCZEŃ 

• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie; wie, jakie prace wykonuje się w ogrodzie w różnych 

porach roku, zna podstawowe narzędzia ogrodnicze. 

• Rozróżnia i nazywa drzewa i krzewy owocowe. 

• Rozróżnia i nazywa rośliny kwiatowe. 

• Posługuje się ze zrozumieniem pojęciami ssaki, ptaki. 

• Wie, jakie mamy korzyści ze zwierząt hodowlanych. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ 

• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie; wie, jakie prace wykonuje się w ogrodzie w różnych 

porach roku, zna podstawowe narzędzia ogrodnicze. 

• Nazywa najczęściej występujące rośliny kwiatowe. 

• Posiada ubogi zasób wiadomości o świecie roślin i zwierząt. 
 

Umiejętność nieopanowana 
UCZEŃ 

• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, w poszczególnych porach roku, nie rozumie cykliczności 

zmian. 

• Nie przyswoił podstawowych wiadomości o świecie roślin i zwierząt. 
 

Tu mieszkam 
 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Rozumie wartość pracy mieszkańców miast i wsi, dostrzega wzajemną zależność między nimi. 

• Potrafi wymienić i wskazać na mapie największe miasta Polski, w tym miasta wojewódzkie. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Rozumie wartość pracy mieszkańców miast i wsi. 

• Potrafi wymienić i wskazać na mapie największe miasta Polski. 

• Nazywa różne rodzaje krajobrazów występujących w Polsce. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Rozróżnia pojęcia : miasto, wieś; dostrzega różnice między miastem a wsią. 
• Potrafi wymienić nazwy niektórych miast i wsi położonych w pobliżu miejsca zamieszkania. 

 
Słabo 
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UCZEŃ: 

• Rozróżnia pojęcia: miasto, wieś. 
• Potrafi wymienić nazwy niektórych miast i wsi położonych w pobliżu miejsca zamieszkania. 

• Zna swój adres zamieszkania. 

• Rozumie pojęcie krajobrazu. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ 

• Wymienia tylko podstawowe różnice między miastem a wsią. 
• Zna nazwy kilku miejscowości położonych najbliżej miejsca zamieszkania. 

• Zna swój adres zamieszkania. 

• Częściowo rozumie pojęcie krajobrazu. 

 
Umiejętność nieopanowana 

UCZEŃ 

• Nie opanował/a podstawowych wiadomości dotyczących miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy. 

Planeta, na której mieszkam 
 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Samodzielnie zdobywa informacje o planetach Układu Słonecznego, przygotowuje materiały związane z 

kosmosem. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

Zdobywa informacje o planetach Układu Słonecznego, aktywnie uczestniczy w rozmowach  

o planetach. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Wyjaśnia, że Ziemia krąży wokół Słońca i jaki to ma wpływ na życie na Ziemi. 

• Zna nazwy planet Układu Słonecznego.  

• Zdobywa informacje o planetach Układu Słonecznego. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Poznaje zjawiska ruchu obrotowego Ziemi. 

• Zna nazwy niektórych planet Układu Słonecznego. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ 

• Treści dotyczące Układu Słonecznego są treściami spoza podstawy programowej 

Umiejętność nieopanowana 
 

UCZEŃ: 

• Treści dotyczące Układu Słonecznego są treściami spoza podstawy programowej 

 
Żyję w zgodzie z ekologią 

 
Wspaniale 

UCZEŃ: 

• Zna zagrożenia dla środowiska spowodowane rozwojem cywilizacyjnym. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Rozumie znaczenie stosowania opakowań ekologicznych; zna ich znaczenie; podaje przykłady działań 
ekologicznych 

Dobrze 
UCZEŃ: 
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• Rozumie znaczenie stosowania opakowań ekologicznych; zna ich oznaczenia 

 
Słabo 

UCZEŃ: 

• Rozumie znaczenie stosowania opakowań ekologicznych. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Wie, że należy stosować opakowania ekologiczne. 

Umiejętność nieopanowana 
UCZEŃ: 

• Nie rozumie konieczności stosowania opakowań ekologicznych. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 
 

Działania na zbiorach 
 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

Samodzielnie i poprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia na zbiorach. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

Samodzielnie i poprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia na zbiorach. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Rozumie pojęcia: zbiór pusty, zbiory rozłączne. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Znajduje część wspólną zbiorów, złączenie zbiorów; wyodrębnia podzbiory. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

Z pomocą nauczyciela wykonuje działania na zbiorach. 

 
Umiejętność nieopanowana 

UCZEŃ: 

Z pomocą nauczyciela wykonuje działania na zbiorach. 

 
Liczenie i sprawność rachunkowa 

 
Wspaniale 

UCZEŃ: 

• Sprawnie dodaje i odejmuje do 100. 

• Poprawnie porównuje ciągi liczb dwucyfrowych i używa znaków <> =. 

• Bezbłędnie wskazuje pozycję cyfry w liczbach dwucyfrowych i trzycyfrowych. 

• Samodzielniei poprawnie zapisuje cyframi i słowami liczby trzycyfrowe. 

• Sprawnie i poprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

• Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe jednodziałaniowei dwudziałaniowe stosując różne 

sposoby rozwiązania. 

• Biegle mnoży i dzieli w zakresie do 100. 

• Rozwiązuje działania w kwadratach magicznych. 

• Twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

• Samodzielnie rozwiązuje zadania nadobowiązkowe. 

• Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych. 
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• Wiedzą i umiejętnościami wykracza poza poziom klasy drugiej. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Bezbłędnie oblicza sumy i różnice. 

• Poprawnie porównuje kilka liczb dwucyfrowych i używa znaków <> =. 

• Bezbłędnie wskazuje pozycję cyfry w liczbie. 

• Samodzielnie i poprawnie zapisuje cyframi i słowami liczby dwucyfrowe. 

• Sprawnie i poprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 50 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

• Rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe. 

• Biegle mnoży i dzieli w zakresie do 50. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Samodzielnie oblicza sumy i różnice bez konieczności stosowania konkretów. 

• Poprawnie porównuje liczby dwucyfrowe i używa znaków <> =. 

• Potrafi wskazać pozycję cyfry w liczbie. 

• Zapisuje liczby słowami. 

• Stosuje i rozumie prawo przemienności  i łączności dodawania. 

• Poprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 50 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe. 

• Biegle mnoży i dzieli w zakresie do 30. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Oblicza sumy i różnice manipulując konkretami, sprawnie dodaje i odejmuje do 50. 

• Porównuje dwie dowolne liczby dwucyfrowe w zakresie 50 (słownie i z użyciem znaków <> =). 

• Zapisuje i odczytuje liczby dwucyfrowe. 

• Potrafi wskazać na osi liczbowej podane liczby. 

• Stosuje prawo przemienności i łączności dodawania. 

• Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 50 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe. 

• Rozumie pojęcia: o tyle więcej, o tyle mniej. 

• Rozumie mnożenie jako skrócony zapis  dodawania jednakowych składników. 

• Układa zadania tekstowe do podanej formuły. 

• Rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Z pomocą nauczyciela i na konkretach oblicza sumy i różnice. 

• Porównuje dwie dowolne liczby dwucyfrowe w zakresie 20,myli znaki <>. 

• Nie zawsze poprawnie zapisuje i odczytuje liczby dwucyfrowe. 

• Wskazuje na osi liczbowej liczby w zakresie 10. 

• Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

• Zadania tekstowe rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela. 

• Myli pojęcia o tyle więcej, o tyle mniej. 

• Z pomocą nauczyciela układa zadania do podanej formuły.  

• Czasami myli liczby parzyste i nieparzyste. 

Umiejętność nieopanowana 
 
UCZEŃ: 

• Popełnia błędy rachunkowe w obliczaniu sum i różnic, nie w pełni rozumie te pojęcia. 

• Porównuje dwie dowolne liczby jednocyfrowe, myli znaki <>. 

• Popełnia liczne błędy w zapisie i czytaniu liczb dwucyfrowych. 

• Czasem błędnie określa położenie liczby na osi liczbowej. 

• Nie potrafi dodawać i odejmować z przekroczeniem progu dziesiątkowego bez użycia konkretów. 
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• Nie rozwiązuje zadań tekstowych. 

• Nie rozumie pojęć o tyle więcej, o tyle mniej. 

• Nie układa zadań tekstowych. 

• Myli liczby parzyste i nieparzyste. 

Geometria 
 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Prawidłowo rozpoznaje w otoczeniu i nazywa odcinki prostopadłe i równoległe, kreśli je. 

• Dokładnie i precyzyjnie kreśli linie łamane i figury geometryczne. 

• Używa w praktyce pojęć czworokąt, wielokąt. 
Bardzo dobrze 

UCZEŃ: 

• Prawidłowo rozpoznaje w otoczeniu i nazywa odcinki prostopadłe i równoległe. 

• Kreśli linie łamane i podstawowe figury geometryczne zgodnie z podanymi wymiarami. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Rozpoznaje w otoczeniu i nazywa odcinki prostopadłe i równoległe. 

• Kreśli linie łamane i podstawowe figury geometryczne zachowując ich właściwy kształt. 

 
Słabo 

UCZEŃ: 

• Rozpoznaje w otoczeniu podstawowe figury geometryczne. 

• Kreśli linie łamane i podstawowe figury geometryczne. 

 
Bardzo słabo 

UCZEŃ: 

• Rozpoznaje w otoczeniu tylko niektóre z poznanych figur geometrycznych. 

• Ma problemy z poprawnym kreśleniem linii i figur. 

 

Umiejętność nieopanowana 
 

UCZEŃ: 

• Myli kształty figur geometrycznych. 

• W znaczny sposób zniekształca kreślone figury. 

 

Wiadomości praktyczne 
 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

 

• Porządkuje chronologicznie daty, przyporządkowuje nazwy miesięcy do pór roku. 

• Wie, co to jest kwartał 

• Rozumie, co jest temperatura dodatnia i ujemna. 

• Porównuje ciężar różnych przedmiotów używając określeń: cięższy, lżejszyi poprawnie zapisuje wyniki 

działań. 
• Potrafi zaplanować zakupy dysponując daną kwotą pieniędzy. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Zapisuje datę różnymi sposobami i poprawnie wymienia nazwy miesięcy we właściwej kolejności,. 

• Wie, ile dni mają poszczególne miesiące. 

• Odczytuje temperaturę na termometrze zaokiennym. 

• Precyzyjnie mierzy długość różnych elementów i  poprawnie je zapisuje w postaci wyrażenia 
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dwumianowanego. 

• Porównuje ciężar różnych przedmiotów używając określeń: cięższy, lżejszy. 

• Odczytuje z tabeli dane i dokonuje obliczeń pieniężnych. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Prawidłowo zapisuje datę i wymienia nazwy miesięcy. 

• Wie, jak ustawić wskazówki zegara, aby pokazywał podaną godzinę. 
• Umie zaznaczyć i odczytać temperaturę na termometrze. 

• Precyzyjnie mierzy długość różnych elementów. 

• Potrafi ważyć różne przedmioty na wadze szalkowej, prawidłowo określa ich ciężar. 

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczenia pieniężne. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Potrafi zapisać datę, wymienić nazwy miesięcy. 

• Dokonuje prostych obliczeń zegarowych, posługując się godzinami i minutami. 

• Potrafi mierzyć długość różnych elementów, wykorzystując jednostki: metr, centymetr. 

• Rozumie pojęcie ważenia i posługuje się jednostkami: kilogram, dekagram. 

• Dokonuje prostych obliczeń pieniężnych. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Nie zawsze poprawnie zapisuje datę, myli nazwy miesięcy. 

• Z pomocą nauczyciela dokonuje prostych obliczeń zegarowych. 

• Pomiary długości i masy wykonuje niedokładnie, myli pojęcia metr – centymetr, kilogram - dekagram. 

• Na konkretach dokonuje prostych obliczeń pieniężnych. 

 
Umiejętność nieopanowana 

UCZEŃ: 

• Nie potrafi zapisać daty, wymienia nazwy niektórych miesięcy. 

• Nie radzi sobie z wykonywaniem ćwiczeń związanych  z odczytywanie wskazań zegara. 

• Nie potrafi mierzyć długości różnych elementów oraz ważyć przedmiotów, nie zna jednostek długości i 

masy. 

• Nie dokonuje obliczeń pieniężnych. 

 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

Bezpieczne korzysta z komputera 
Wspaniale 

UCZEŃ: 

• Wie, jak we właściwy sposób korzystać z komputera w życiu codziennym. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Wymienia sposoby wykorzystania komputera w życiu codziennym. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Potrafi wymienić przykładowe zastosowanie komputera w życiu codziennym. 

• Podaje przykłady zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z komputera. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Prawidłowo włącza i wyłącza komputer. 

• Rozumie zagrożenie dla zdrowia wynikające z nieprawidłowego korzystania z komputera. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Posługuje się myszką  i klawiaturą. 
• Nie w pełni rozumie zagrożenie dla zdrowia wynikające z nieprawidłowego korzystania  



Wewnątrzszkolny System Oceniania SP 9 Rumia, załącznik numer 16 Strona 34 

z komputera. 

Umiejętność nieopanowana 
UCZEŃ: 

• Nie rozumie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania  z komputera. 

 
Umiejętnie korzysta z komputera 

 
Wspaniale 

UCZEŃ: 

• Wyszukuje i przenosi na twardy dysk plik tekstowy z płyty. 

• Umie edytować tabele i wpisywać do niej dane. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Wie, jak przenosić zaznaczony obrazek między oknami programu Paint. 

• Wie, jak wstawić tabelkę w programie WORD. 

 
Dobrze 

UCZEŃ: 

• Potrafi skopiować i wkleić element graficzny do innego pliku graficznego 

• Zna narzędzia Przybornika edytora grafiki Paint i potrafi  z nich korzystać do tworzenia własnych 

projektów graficznych; potrafi dołączyć napisy. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Umie pokolorować rysunek w programie Paint. 

• Pisze proste teksty, wprowadza zmiany  w tekście. 

• Korzysta  z programów multimedialnych, wykonuje zadania według scenariusza gry. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Z pomocą nauczyciela wykonuje zadania w programie Word i Paint. 

Umiejętność nieopanowana 
 

UCZEŃ: 

Z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania w programie Word i Paint. 

Korzysta z Internetu 
Wspaniale 

UCZEŃ: 

• Zna budowę strony internetowej, dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje  

po stronach (pasek adresu i odsyłacze). 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Zna budowę strony internetowej, dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Potrafi wpisać adres strony internetowej i wyszukać potrzebne informacje. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Przegląda strony internetowe o podanym adresie. 

• Świadomie korzysta z Internetu. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Z pomocą nauczyciela korzysta z Internetu, nie zawsze świadomie korzysta z Internetu. 

Umiejętność nieopanowana 
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UCZEŃ: 

Z pomocą nauczyciela korzysta z Internetu. 

 
EDUKACJA TECHNICZNA 

 
W świecie techniki 

 
Wspaniale 

UCZEŃ: 

• Twórczo wykorzystuje dostępne materiały wykonując daną pracę. 
• Jego prace są: przemyślane, oryginalne, poprawne pod względem formy, kompozycji, staranne, dokładne. 

Bardzo dobrze 
UCZEŃ: 

• Bardzo dobrze rozróżnia właściwości materiałów, właściwie dobiera materiały do wykonywanej pracy. 

• Po zapoznaniu się z instrukcją starannie wykonuje pracę. 
Dobrze 

UCZEŃ: 

• Rozróżnia właściwości materiałów, stara się dobierać materiały do wykonywanej pracy. 

• Rozumie proste schematy i czyta teksty informacyjne. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Rozróżnia właściwości materiałów.  

• Bezpiecznie obsługuje proste urządzenia techniczne (odkurzacz, DVD, komputer). 

• Czyta i rozumie proste instrukcje. 

• Dokonuje pomiarów, wykonuje pracę według projektu. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Niechętnie podejmuje działalność artystyczną, często nie przynosi potrzebnych przyborów  

i materiałów,  wymaga pomocy przy wykonywaniu prac. 

Umiejętność nieopanowana 
 
UCZEŃ: 

• Nie podejmuje jakichkolwiek działań, nie przynosi materiałów  i przyborów na zajęcia techniczne. 

 

Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych 
 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Potrafi samodzielnie przygotować sobie stanowiska pracy, zawsze utrzymuje porządek w trakcie pracy, 

sprząta po sobie i pomaga sprzątać innym. 

• Zna określenia: pobocze, chodnik, jezdnia, szosa, droga polna. 

• Zna oznaczenia miejsc wysokiego napięcia i wie o zagrożeniu i zakazie zbliżania się do takich miejsc.  

 
Bardzo dobrze 

UCZEŃ: 

• Potrafi samodzielnie przygotować sobie stanowiska pracy pamiętając o porządku. 

• Wie, dlaczego niewłaściwe używanie sprzętów, urządzeń, leków, środków czystości, środków ochrony 

roślin itp. może stanowić zagrożenie. 

• Zna zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. 

• Zna oznaczenia miejsc wysokiego napięcia. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku. 
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• Dobrze zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania sprzętów, urządzeń, leków, środków 

czystości, środków ochrony roślin itp., zawsze ostrożnie się z nimi obchodzi. 

• Wie, że zmienne warunki pogodowe wpływają na bezpieczeństwo na drodze. 

Słabo 
UCZEŃ: 

• Utrzymuje porządek podczas pracy.  

• Zna zagrożenia wynikając z niewłaściwego używania sprzętów, urządzeń, leków, środków czystości, 

środków ochrony roślin itp., ostrożnie się z nimi obchodzi. 

• Zna podstawowe zasady ruchu drogowego; wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach  

(w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji. 

• Wie, jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. powiadomić dorosłych. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Nie zawsze pamięta o utrzymywaniu porządku w miejscu pracy  

• Nie zdaje sobiew pełni sprawy z zagrożeń wynikających z niewłaściwego używania sprzętów, urządzeń, 
leków, środków czystości, środków ochrony roślin itp. 

• Zna zasady przechodzenia przez jezdnię. 
Umiejętność nieopanowana 

UCZEŃ: 

• Nie dba o porządek w miejscu pracy, niechętnie sprząta po sobie. 

• Nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń wynikających z niewłaściwego używania sprzętów, urządzeń, leków, 

środków czystości, środków ochrony roślin itp. 

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
Kształtowanie sprawności fizyczni i wychowanie zdrowotne 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Z uwagą słucha instrukcji do nowej zabawy i bierze w niej aktywny udział. 

• Sprawnie reaguje na umówione znaki i sygnały do ćwiczeń. 
• Potrafi łączyć różne formy ruchu w trakcie ćwiczeń. 
• Wykonuje przewrót  w przód z miejsca. 

• Bardzo sprawny ruchowo, zwinny, szybki, zręczny. 

• Pokonuje tory przeszkód, wykonuje skomplikowane układy ćwiczeń. 
• Samodzielnie doskonali swoją sprawność i wykazuje bardzo duże postępy, uczestniczy w pozaszkolnych 

zajęciach sportowych, reprezentuje szkołę 
Bardzo dobrze 

UCZEŃ: 

• Zawsze uczestniczy  w zabawach i grach ruchowych. 

• Poprawnie wykonuje ćwiczenia z odbiciem jednonóż i obunóż. 
• Potrafi startować do biegu z pozycji wysokiej i niskiej. 

• Dokładnie wykonuje rzuty i chwyty kółka ringo. 

• Potrafi pokonywać tory przeszkód  w dobrym tempie. 

• Prezentuje bardzo dobrą sprawność fizyczna, ćwiczenia wykonane właściwą techniką, dokładnie i w 

odpowiednim tempie, współdziała  w zespole 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń. 
• Wie, jak wykorzystać nietypowe przybory do ćwiczeń gimnastycznych. 

• Potrafi skakać wzwyż i w dal z miejsca z prawidłowym odbiciem. 

• Łączy różne formy ruchu w grach i zabawach. 

• Potrafi wykonać ćwiczenia korygujące postawę. 
• Wie, jak należy dbać  o zdrowie aby zapobiegać chorobie. 
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Słabo 
UCZEŃ: 

• Właściwie reaguje na komendy, przyjmuje pozycje zgodnie z poleceniem nauczyciela. 

• Rozróżnia i nazywa przybory i przyrządy wykorzystywane w zajęciach ruchowych. 

• Potrafi utrzymać równowagę na ławeczce. 

• Potrafi rzucać piłką  do celu, chwytać piłkę, kozłować nią. 
• Potrafi skakać wzwyż i w dal z miejsca.  Potrafi skakać przez skakankę. 
• Potrafi pokonywać tory przeszkód. 

• Zna i wykonuje samodzielnie kilka ćwiczeń przeciw płaskostopiu. 

 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne. 

• Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną, ćwiczenia wykonuje niepewniei z większymi błędami 

technicznymi. 

Umiejętność nieopanowana 
UCZEŃ: 

• Nie podejmuje jakichkolwiek prób wykonywania ćwiczeń 
• Ćwiczenia wykonuje niepewnie z większymi błędami technicznymi 

Praca zespołowa 
 

Wspaniale 
UCZEŃ: 

• Zawsze przestrzega reguł gier sportowych i współdziała  w zespole, przyjmuje role lidera grupy. 

• Potrafi sam zaplanować i zorganizować zabawę. 
Bardzo dobrze 

UCZEŃ: 

• Zawsze stosuje zasady obowiązujące w grach i zabawach zespołowych i przestrzega ich. 

• Potrafi wybrać bezpieczne miejsce  do zabaw i ćwiczeń. 
• Zna znaczenie ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia. 

Dobrze 
UCZEŃ: 

• Zna i stosuje zasady zdrowej rywalizacji. 

• Rozumie potrzebę współpracy w zespole, właściwie wywiązuje się z różnych ról. 

• Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. 
Słabo 

UCZEŃ: 

• Rozumie istotę zdrowej rywalizacji. 

• Potrafi współpracowaćz członkami swojego zespołu. 

• Przestrzega ustalonych reguł i zasad. 

• Przestrzega zasad fair play. 

Bardzo słabo 
UCZEŃ: 

• Wymaga częstego przypominania  o zasadach obowiązujących w grach zespołowych. 

• Nie zawsze zgodnie współpracuje  w zespole. 

• Nie zawsze przestrzega ustalonych reguł i zasad. 

Umiejętność nieopanowana 
UCZEŃ: 

• Nie przestrzega zasad obowiązujących  w grach i zabawach. 

• Nie potrafi zgodnie współpracować w zespole. 

 

OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA KLASY II  
Z OBNIŻONYMI WYMAGANIAMI EDUKACYCJNYMI W KLASIE II 
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Edukacja polonistyczna 
Uczeń: 

− słucha poleceń i wypowiedzi nauczyciela, 

− słucha tekstu czytanego przez nauczyciela, 

− rozumie sens wypowiedzi, 

− potrafi odpowiedzieć wyrazem na zadane pytanie, 

− czyta tekst sylabami, 

− próbuje czytania całościowego, 

− z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy i zdania, 

− z pomocą nauczyciela stosuje zasady ortograficzne, 

− przy pomocy dodatkowych pytań zadawanych przez nauczyciela rozpoznaje poznane części mowy, 

− próbuje wyróżnić głoski, litery i sylaby w wyrazach, 

− rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe, rozkazujące. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA  

UCZEŃ: 

• potrafi klasyfikować zbiory na materiale konkretnym według podanego warunku, 

z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 50 na konkretach, 

• mnoży i dzieli w zakresie  50  pomagając sobie konkretami, 

• z pomocą nauczyciela potrafi dokonać analizy prostego zadania, 

• z pomocą nauczyciela rozwiąże proste zadanie, 

• z pomocą nauczyciela zmierzy długość odcinka, boków figur geometrycznych, 

• z pomocą nauczyciela ułoży proste zadanie do podanej sytuacji, rysunku, schematu, formuły 

matematycznej. 

 

Edukacja środowiskowa 
Uczeń: 

− posiada wycinkową wiedzę o otaczającym środowisku, 

− charakteryzuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku, 

− zna własny adres. 

 

Edukacja plastyczna 
Uczeń: 

− posługuje się narzędziami w sposób prawidłowy i bezpieczny, 

− wie, jak przygotować stanowisko do pracy i jak uporządkować po zakończeniu pracy. 

 
KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III 

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 
UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIADANIA SIĘ 

 
Wspaniale 

 
Uczeń: 
-wypowiada się w różnych formach: kilkuzdaniowa, spójna 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; 

-stale poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;  

-zawsze dba o kulturę wypowiadania się, 
-zawsze uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, 

- bezbłędnie recytuje wiersze, piosenki i fragmenty prozy z uwzględnieniem ekspresji 
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słownej 

Bardzo dobrze 
Uczeń:  
-wypowiada się w różnych formach: kilkuzdaniowa 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;  

-zawsze dba o kulturę wypowiadania się 
-zawsze uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 

 

Dobrze 
Uczeń: 
-stara się tworzyć kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list 

prywatny, życzenia, zaproszenie;  

-stara się dobierać właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;  

-na ogół uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i stara się prezentować własne zdanie; 

-stara się poszerzać zakres i dbać o kulturę wypowiadania się, 
-stara się uważnie słuchać wypowiedzi i korzystać z przekazywanych informacji;  

-recytuje wiersze, piosenki i fragmenty prozy z uwzględnieniem ekspresji słownej, 

 

Słabo 
Uczeń  
-stara się tworzyć kilkuzdaniową wypowiedź;  
-stara się dobierać właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;  

-czasami uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania i udziela odpowiedzi oraz stara się prezentować własne 

zdanie;  

-nie zawsze dba o kulturę wypowiadania się, 
-stara się słuchać wypowiedzi i korzystać z przekazywanych informacji;  

-na ogół recytuje wiersze i piosenki, 

 

Bardzo słabo 
Uczeń  
-ma problem z tworzeniem kilkuzdaniowej wypowiedź;  
-nie potrafi dobrać właściwej formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;  

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

zdanie;  

-rzadko dba o kulturę wypowiadania się, 
-nie zawsze słucha wypowiedzi i rzadko korzysta z przekazywanych informacji3 

-rzadko recytuje wiersze i piosenki, 

 

Umiejętność  nieopanowana 
Uczeń  
-nie tworzy kilkuzdaniowej wypowiedzi;  

-nie potrafi dobrać właściwej formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;  

-nie uczestniczy w rozmowach: nie zadaje pytań i nie udziela odpowiedzi;  

-nie prezentuje własnego zdania;  

-nie dba o kulturę wypowiadania się, 
-nie słucha wypowiedzi i nie potrafi korzystać z przekazywanych informacji; 

-nie recytuje wierszy i piosenek, 

 

 

UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA 
 

Wspaniale 
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Uczeń: 
-czyta bezbłędnie, płynnie, wyraziście, biegle z zastosowaniem pauz gramatycznych i logicznych 

-doskonale rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski;  

-wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci 

na I etapie edukacyjnym; 

-czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki oraz chętnie wypowiada się na ich temat, 

 

Bardzo dobrze 
 

Uczeń: 
- czyta bezbłędnie i płynnie;  

-doskonale 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;  

-czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki oraz wypowiada się na ich temat, 

- bezbłędnie recytuje wiersze, piosenki i fragmenty prozy z uwzględnieniem ekspresji 

słownej. 

 

Dobrze 
 

Uczeń  
-czyta z niewielkimi błędami i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym oraz na ogół 

wyciąga z nich wnioski;  

-stara się wyszukać w tekście potrzebnych informacji i w miarę możliwości korzysta ze słowników 

przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym; 

-na ogół czyta wskazane przez nauczyciela książki oraz wypowiada się na ich temat, 

 

Słabo 
 

Uczeń  
-czyta z błędami, ale nie zawsze rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym 

-nie zawsze potrafi wyszukać w tekście potrzebnych informacji i w miarę możliwości korzysta ze słowników 

przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym; 

-nie zawsze czyta wskazane przez nauczyciela książki oraz wypowiada się na ich temat, 

 

Bardzo słabo 
 

Uczeń 
-czyta z licznymi błędami i nie zawsze rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie 

edukacyjnym;  

-tylko z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze słowników; 

-rzadko czyta wskazane przez nauczyciela książki; 

 

 

Umiejętność nieopanowana 
 

Uczeń 
-czyta z licznymi błędami i nie rozumie tekstów przeznaczonych dla dzieci na I etapie 

edukacyjnym;  

-nawet z pomocą nauczyciela nie wyszukuje w tekście potrzebnych informacji i nie korzysta ze słowników;  

-nie czyta wskazanych przez nauczyciela książek, 

 

UMIEJĘTNOŚĆ PISANIA 
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Wspaniale 
Uczeń: 
-pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność 
gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną;  
-bezbłędnie: przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu;  

-zawsze realizuje pisemne zadania domowe, 

-treści gramatyczne opanował w stopniu wykraczającym ponad program, 

 

Bardzo dobrze 
 

Uczeń  
-pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność 
gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną;  
-bezbłędnie: przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; 

-zawsze realizuje pisemne zadania domowe, 

-opanował wszystkie przewidziane treści gramatyczne. 

  

Dobrze 
 

Uczeń  
-pisze czytelnie i stara się dbać o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz 

interpunkcyjną;  
-przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu;  

-na ogół realizuje pisemne zadania domowe, 

-treści gramatyczne opanował w stopniu dobrym, 

 
Słabo 

 
Uczeń  
-pisze czytelnie, ale nie dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz 

interpunkcyjną;  
-z błędami przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu;  

-nie zawsze realizuje pisemne zadania domowe, 

-częściowo opanował treści gramatyczne, 

 

Bardzo słabo 
 

Uczeń  
-nie zawsze pisze czytelnie, nie dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz 

interpunkcyjną;  
-z licznymi błędami: przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; 

-rzadko realizuje pisemne zadania domowe, 

-opanował pojedyncze treści gramatyczne. 

 

Umiejętność nieopanowana 
 

Uczeń  
-pisze nieczytelnie, nie dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz 

interpunkcyjną;  
-nie przepisuje i nie pisze z pamięci oraz ze słuchu;  

-nie realizuje pisemnych zadań domowych, 

-nie opanował treści gramatycznych. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 
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Wspaniale 
 

Uczeń: 
-bezbłędnie liczy, porównuje oraz zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000, 

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

za pomocą mnożenia, 

-bezbłędnie rozwiązuje równania i zadania tekstowe jednodziałaniowe różnymi 

sposobami, 

-rozwiązuje zadanie złożone i potrafi wytłumaczyć sposób rozwiązania, 

-doskonale zna i stosuje w praktyce prawa i własności działań (dodawania, 

odejmowania, mnożenia i dzielenia), 

-doskonale zna własności figur geometrycznych, 

-prawidłowo oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta, 

-doskonale opanował wiadomości i umiejętności praktyczne związane z mierzeniem, 

ważeniem, odczytywaniem temperatury, obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi; 

bezbłędnie posługuje się poznanymi jednostkami tych miar, 

-odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I – XII i więcej, 

-rysuje drugą połowę figury symetrycznej, rysuje figury w powiększeniu i 

pomniejszeniu, kontynuuje regularność w prostych motywach (szlaczki, rozety) 

-bez trudu rozwiązuje zagadki i łamigłówki matematyczne, zadania nietypowe oraz zadania wykraczające 

poza program klasy III. 

 
Bardzo dobrze 

 
Uczeń: 
-na ogół bezbłędnie liczy, porównuje oraz zapisuje cyframi i odczytuje liczby w 

zakresie 1000, 

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

za pomocą mnożenia, 

-rozwiązuje równania i zadania tekstowe jednodziałaniowe różnymi sposobami, 

-rozwiązuje zadanie złożone i potrafi wytłumaczyć sposób rozwiązania, 

-zna i stosuje w praktyce prawa i własności działań (dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia), 

-zna własności figur geometrycznych, 

-prawidłowo oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta, 

-opanował wiadomości i umiejętności praktyczne związane z mierzeniem, ważeniem, 

odczytywaniem temperatury, obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi; posługuje 

się poznanymi jednostkami tych miar, 

-odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I – XII, 

-rysuje drugą połowę figury symetrycznej, rysuje figury w powiększeniu i 

pomniejszeniu, kontynuuje regularność w prostych motywach (szlaczki, rozety) 

-rozwiązuje zagadki i łamigłówki matematyczne, zadania nietypowe. 

 
Dobrze 

 
Uczeń: 
-liczy, porównuje oraz zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000, 

- zwykle prawidłowo podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, 

sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia, 

- zwykle rozwiązuje równania i zadania tekstowe jednodziałaniowe różnymi 

sposobami, 

- czasami rozwiązuje zadanie złożone i potrafi wytłumaczyć sposób rozwiązania, 

- zna i stosuje w praktyce prawa i własności działań (dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia), 

-zna większość własności figur geometrycznych, 
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- na ogół prawidłowo oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta, 

- opanował wiadomości i umiejętności praktyczne związane z mierzeniem, ważeniem, 

odczytywaniem temperatury, obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi; zwykle 

posługuje się poznanymi jednostkami tych miar, 

- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I – XII, 

- rysuje drugą połowę figury symetrycznej, rysuje figury w powiększeniu i 

pomniejszeniu, kontynuuje regularność w prostych motywach (szlaczki, rozety), 

 
Słabo 

 
Uczeń: 
- nie zawsze prawidłowo liczy, porównuje oraz zapisuje cyframi i odczytuje liczby w 

zakresie 1000, 

- nie zawsze prawidłowo podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, 

często nie sprawdza wyników dzielenia za pomocą mnożenia, 

- zwykle rozwiązuje równania i zadania tekstowe jednodziałaniowe jednym sposobem, 

- rzadko rozwiązuje zadanie złożone i potrafi wytłumaczyć sposób rozwiązania, 

- zna, ale nie zawsze stosuje w praktyce prawa i własności działań (dodawania, 

odejmowania, mnożenia i dzielenia), 

- zna własności niektórych figur geometrycznych, 

- stara się obliczać obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta, 

- słabo opanował wiadomości i umiejętności praktyczne związane z mierzeniem, 

ważeniem, odczytywaniem temperatury, obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi; 

nie zawsze potrafi posłużyć się poznanymi jednostkami tych miar, 

- na ogół odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I – XII, 

- ma problemy z rysowaniem drugiej połowy figury symetrycznej, rysowaniu figury w 

powiększeniu i pomniejszeniu, na ogół kontynuuje regularność w prostych motywach 

(szlaczki, rozety), 

 
Bardzo słabo 

Uczeń: 
- często nieprawidłowo liczy, porównuje oraz zapisuje cyframi i odczytuje liczby w 

zakresie 1000, 

- często nie podaje z pamięci iloczynów w zakresie tabliczki mnożenia, nie sprawdza 

wyników dzielenia za pomocą mnożenia, 

- tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje równania i zadania tekstowe 

jednodziałaniowe jednym sposobem, 

- na ogół nie stosuje w praktyce prawa i własności działań (dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia), 

- zna nieliczne własności niektórych figur geometrycznych, 

- tylko z pomocą nauczyciela stara się obliczać obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta, 

- bardzo słabo opanował wiadomości i umiejętności praktyczne związane z 

mierzeniem, ważeniem, odczytywaniem temperatury, obliczeniami zegarowymi i 

kalendarzowymi; nie potrafi posłużyć się poznanymi jednostkami tych miar, 

- tylko z pomocą nauczyciela odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I – 

XII, 

- tylko z pomocą nauczyciela rysuje drugą połowę figury symetrycznej, rysuje figury w 

powiększeniu i pomniejszeniu, na ogół kontynuuje regularność w prostych motywach 

(szlaczki, rozety), 

 

Umiejętność nieopanowana 
 

Uczeń: 
- nie liczy, nie porównuje oraz nie zapisuje cyframi i nie odczytuje liczb w zakresie 

1000, 
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- nie podaje z pamięci iloczynów w zakresie tabliczki mnożenia, nie sprawdza 

wyników dzielenia za pomocą mnożenia, 

- nie rozwiązuje równań i zadań tekstowych jednodziałaniowych 

- nie stosuje w praktyce prawa i własności działań (dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia), 

- nie zna własności nawet niektórych figur geometrycznych, 

- nie oblicza obwodu trójkąta, kwadratu i prostokąta, 

- nie opanował wiadomości i umiejętności praktycznych związanych z mierzeniem, 

ważeniem, odczytywaniem temperatury, obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi; 

nie zna jednostek tych miar, 

- nie odczytuje i nie zapisuje liczb w systemie rzymskim od I – XII, 

- nawet z pomocą nauczyciela ma problem z rysowaniem drugiej połowy figury 

symetrycznej, nie rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu, z pomocą 
kontynuuje regularność w prostych motywach (szlaczki, rozety), 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 
 

Bardzo dobrze 
 

Uczeń  
-biegle posługuje się poznanymi programami komputerowymi. 

samodzielnie zna zagrożenia zdrowotne i społeczne związane z pracą przy komputerze 

samodzielnie zna i przestrzega zasad obowiązujących w pracowni komputerowej i 

podczas pracy przy komputerze 

samodzielnie umie otworzyć strony internetowe i wyszukać informacje 

wie, że artykuły ściągane z Internetu są chronione prawem autorskim i zawsze 

zapisuje pod artykułem źródło informacji 

samodzielnie umie wydrukować swoją pracę i artykuł z Internetu 

samodzielnie umie korzystać z edytora graficznego Paint 

samodzielnie umie korzystać z edytora tekstu Word 

samodzielnie umie korzystać z programu PowerPoint do przygotowania prostej 

prezentacji 

 
Dobrze 

Uczeń 
-dość dobrze posługuje się poznanymi programami komputerowymi. 

zna zagrożenia zdrowotne i społeczne związane z pracą przy komputerze 

zna i przestrzega zasad obowiązujących w pracowni komputerowej i podczas pracy 

przy komputerze 

umie otworzyć strony internetowe i wyszukać informacje 

wie, że artykuły ściągane z Internetu są chronione prawem autorskim i zapisuje pod 

artykułem źródło informacji 

umie wydrukować swoją pracę i artykuł z Internetu 

umie korzystać z edytora graficznego Paint 

umie korzystać z edytora tekstu Word 

umie korzystać z programu PowerPoint do przygotowania prostej prezentacji 

 

Słabo 
Uczeń 
-posługuje się poznanymi programami komputerowymi, korzystając z pomocy 

nauczyciela. 

z pomocą nauczyciela wymienia zagrożenia zdrowotne i społeczne związane z pracą 
przy komputerze 

z pomocą nauczyciela wymienia i przestrzega zasad obowiązujących w pracowni 

komputerowej i podczas pracy przy komputerze 
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z pomocą nauczyciela umie otworzyć strony internetowe i wyszukać informacje 

z pomocą nauczyciela wie, że artykuły ściągane z Internetu są chronione prawem 

autorskim i z pomocą nauczyciela zapisuje pod artykułem źródło informacji 

z  pomocą nauczyciela umie wydrukować swoją pracę i artykuł z Internetu 

z pomocą nauczyciela umie korzystać z edytora graficznego Paint 

z pomocą nauczyciela umie korzystać z edytora tekstu Word 

 
Bardzo słabo 

Uczeń  
-posługuje się poznanymi programami komputerowymi wyłącznie z pomocą 
nauczyciela. 

wyłącznie z pomocą nauczyciela wymienia zagrożenia zdrowotne i społeczne 

związane z pracą przy komputerze 

wyłącznie z pomocą nauczyciela wymienia i przestrzega zasad obowiązujących w 

pracowni komputerowej i podczas pracy przy komputerze 

wyłącznie z pomocą nauczyciela umie otworzyć strony internetowe i wyszukać 
informacje 

wyłącznie z pomocą nauczyciela umie wydrukować swoją pracę 
wyłącznie z pomocą nauczyciela umie korzystać z edytora graficznego Paint 

wyłącznie z pomocą nauczyciela umie korzystać z edytora tekstu Word 

 
Umiejętność nieopanowana 

Uczeń  
-nie potrafi posługiwać się poznanymi programami komputerowymi nawet z pomocą 
nauczyciela. 

nawet z pomocą nauczyciela nie wymienia zagrożeń zdrowotnych i społecznych 

związanych z pracą przy komputerze 

nawet z pomocą nauczyciela nie wymienia i nie przestrzega zasad obowiązujących w 

pracowni komputerowej i podczas pracy przy komputerze 

nawet z pomocą nauczyciela nie umie otworzyć strony internetowej i wyszukać 
informacje 

nawet z pomocą nauczyciela nie umie wydrukować swojej pracy 

nawet z pomocą nauczyciela nie umie korzystać z edytora graficznego Paint 

nawet z pomocą nauczyciela nie umie korzystać z edytora tekstu Word 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 
 

Wspaniale 
 

Uczeń: 
- samodzielnie obserwuje i prowadzi doświadczenia przyrodnicze, właściwie analizuje 

je i wiąże przyczynę ze skutkiem 

- dokładnie opisuje życie w różnych ekosystemach, w lesie, ogrodzie, parku na łące i w 

zbiornikach wodnych, 

- bezbłędnie nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: 

nadmorskiego, nizinnego, górskiego, 

-bezbłędnie wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; 

rozpoznaje i nazywa wiele zwierząt egzotycznych, 

- dokładnie wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, 

- samodzielnie i chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim 

środowisku, wie jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek, 

- zna i wyjaśnia 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, 

- bezbłędnie nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i człowieka, 
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- doskonale zna i stosuje podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie 

konieczność kontrolowania stanu zdrowia, 

- zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; wie jak trzeba zachować się 
w sytuacjach zagrożenia, 

 

Bardzo dobrze 
 

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

skutkiem, 

- opisuje życie w różnych 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 zwierzęta egzotyczne, 

- wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, 

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

zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek, 

- zna i wyjaśnia 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, 

- nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i człowieka, 

- zna i stosuje podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność 
kontrolowania stanu zdrowia, 

- dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; wie jak trzeba zachować się w 

sytuacjach zagrożenia, 

 
Dobrze 

 
Uczeń: 
- obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i na ogół wiąże 

przyczynę ze skutkiem, 

- opisuje życie w różnych ekosystemach, w lesie, ogrodzie, parku na łące i w 

zbiornikach wodnych, 

-nazywa niektóre charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: 

nadmorskiego, nizinnego, górskiego, 

- wymienia niektóre zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; 

rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne, 

-wyjaśnia zależność niektórych zjawisk przyrody od pór roku, 

- zwykle podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, 

wymienia kilka przykładów zniszczeń, jakie w przyrodzie powoduje człowiek, 

- 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, 

- nazywa części ciała i niektóre organy wewnętrzne zwierząt i człowieka, 

- zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; na ogół rozumie konieczność 
kontrolowania stanu zdrowia, 

- zwykle dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; wie jak trzeba zachować się 
w sytuacjach zagrożenia, 

 
Słabo 

 
Uczeń: 
- czasami obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je, ale nie 
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zawsze wiąże przyczynę ze skutkiem, 

- opisuje życie w niektórych ekosystemach, w lesie, ogrodzie, parku na łące i w 

zbiornikach wodnych, 

- nazywa kilka charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski: 

nadmorskiego, nizinnego, górskiego, 

- wymienia kilka zwierzęta i rośliny typowych dla wybranych regionów Polski; 

rozpoznaje i nazywa nieliczne zwierzęta egzotyczne, 

- rzadko wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, 

- rzadko podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, 

wymienia kilka przykładów zniszczeń, jakie w przyrodzie powoduje człowiek, 

- z pomocą nauczyciela omawia 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, 

- nazywa wybrane części ciała i nieliczne organy wewnętrzne zwierząt i człowieka, 

- wymienia kilka podstawowych zasady racjonalnego odżywiania się; nie zawsze 

rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia, 

- stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; zwykle wie jak trzeba 

zachować się w sytuacjach zagrożenia, 

 
Bardzo słabo 

 
Uczeń: 
- rzadko obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, nie analizuje ich i 

nie wiąże przyczyny ze skutkiem, 

- z pomocą nauczyciela opisuje życie w niektórych ekosystemach, w lesie, ogrodzie, 

parku na łące i w zbiornikach wodnych 

- ma problem z nazwaniem charakterystycznych elementów typowych krajobrazów 

Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego, 

- z trudem wymienia kilka zwierzęta i rośliny typowych dla wybranych regionów 

Polski; rozpoznaje i nazywa nieliczne zwierzęta egzotyczne, 

- tylko z pomocą nauczyciela stara się wyjaśnić zależność zjawisk przyrody od pór 

roku, 

- tylko w grupie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, 

nie wymienia nawet kilku przykładów zniszczeń, jakie w przyrodzie powoduje 

człowiek, 

- nawet z pomocą nauczyciela ma problemy z omówieniem jakiegokolwiek wpływu 

przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin, 

- nazywa nieliczne części ciała i nieliczne organy wewnętrzne zwierząt i człowieka, 

- ma problemy z podaniem kilku podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się 
; nie rozumie konieczności kontrolowania stanu zdrowia, 

- na ogół nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; zwykle nie wie jak trzeba 

zachować się w sytuacjach zagrożenia, 

 
Umiejętność nieopanowana 

 
Uczeń: 
-nie obserwuje i nie prowadzi prostych doświadczeń przyrodniczych, nie analizuje ich 

i nie wiąże przyczyny ze skutkiem, 

- nie opisuje życia w niektórych ekosystemach, w lesie, ogrodzie, parku na łące i w 

zbiornikach wodnych, 

- nie nazywa charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski: 

nadmorskiego, nizinnego, górskiego, 

- nie wymienia zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski; z trudem 

rozpoznaje i nazywa nieliczne zwierzęta egzotyczne, 

- nie wyjaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku, 
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- nie podejmuje działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, nie wymienia 

nawet kilku przykładów zniszczeń, jakie w przyrodzie powoduje człowiek, 

- nie omawia jakiegokolwiek wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i 
roślin, 

- nazywa nieliczne części ciała i nie zna organów wewnętrznych zwierząt i człowieka, 

- nie podaje kilku podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się; nie rozumie 

konieczności kontrolowania stanu zdrowia, 

- nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; zwykle nie wie jak trzeba 

zachować się w sytuacjach zagrożenia, 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 
 

Wspaniale 
 

Uczeń: 
- zawsze odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie 

krzywdzi słabszych i zawsze pomaga potrzebującym, 

- identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami rozumie, co to jest sytuacja 

ekonomiczna rodziny, i dostosowuje do niej swe oczekiwania 

- wie, jak należy się zachować w stosunku do dorosłych i rówieśników; zawsze 

stosuje formy grzecznościowe; jest chętny do pomocy i respektuje prawo innych 

do pracy i wypoczynku, 

- jest tolerancyjny i wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa, 

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

je respektuje, chętnie uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, 

- zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje, wie w jakim regionie 

mieszka, 

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

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

miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata, 

- wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zwód wykonują jego 

najbliżsi; 

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

zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów : pogotowia ratunkowego, 

straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer 112 

 
Bardzo dobrze 

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

słabszych i zawsze pomaga potrzebującym, 

- identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; rozumie, co to jest sytuacja 

ekonomiczna rodziny, i dostosowuje do niej swe oczekiwania, 

- wie, jak należy się zachować w stosunku do dorosłych i rówieśników; zawsze stosuje 

formy grzecznościowe; jest chętny do pomocy i respektuje prawo innych do pracy i 

wypoczynku, 

- jest tolerancyjny i wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa, 

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

respektuje, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, 

- zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje, wie w jakim regionie mieszka, 

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

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

w której mieszka, dla Polski i świata, 

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

- zna zagrożenia ze strony ludzi, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 
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niebezpieczeństwie; zna numery telefonów : pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 

policji oraz ogólnopolski numer 112 

 
Dobrze 

 
Uczeń: 
- na ogół odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie 

krzywdzi słabszych i zwykle pomaga potrzebującym, 

- identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; rozumie, co to jest sytuacja 

ekonomiczna rodziny, nie zawsze dostosowuje do niej swe oczekiwania 

- wie, jak należy się zachować w stosunku do dorosłych i rówieśników; nie zawsze 

stosuje formy grzecznościowe; na ogół jest chętny do pomocy i respektuje prawo 

innych do pracy i wypoczynku, 

- zwykle jest tolerancyjny i wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa, 

- zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą),ale nie 

zawsze je respektuje, zwykle uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, 

- zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje, wie w jakim regionie mieszka, 

- zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy); orientuje się w tym, że są 
ludzie szczególnie zasłużeni dla Polski i świata, 

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

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

zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów : pogotowia ratunkowego, 

straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer 112 

 
Słabo 

 
Uczeń  
- nie zawsze odróżnia dobro od zła, ale stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; 

na ogół nie krzywdzi słabszych i zwykle pomaga potrzebującym, 

- nie zawsze identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; ma kłopot ze 

zrozumieniem, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i nie zawsze dostosowuje do 

niej swe oczekiwania, 

- zwykle wie, jak należy się zachować w stosunku do dorosłych i rówieśników; jednak 

nie zawsze stosuje formy grzecznościowe; na ogół jest chętny do pomocy, zawsze nie 

respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku, 

- stara się być tolerancyjnym i wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa, 

- zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą),ale nie 

zawsze je respektuje, rzadko uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, 

- słabo zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty i tradycje, ale wie w jakim 

regionie mieszka, 

- zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy); słabo orientuje się w tym, że 

są ludzie szczególnie zasłużeni dla Polski i świata, 

- nie zawsze wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; na ogół wie, jaki zawód 

wykonują jego najbliżsi; 

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

zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów : pogotowia ratunkowego, 

straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer 112 

 
Bardzo słabo 

 
Uczeń: 
- ma trudności z odróżnieniem dobra od zła, rzadko jest sprawiedliwy i prawdomówny; 

czasem krzywdzi słabszych i rzadko pomaga potrzebującym, 

- nie zawsze identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; ma kłopot ze 

zrozumieniem, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i nie potrafi dostosować do 
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niej swych oczekiwań, 
- często niewłaściwie zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników; rzadko 

stosuje formy grzecznościowe; niechętnie pomaga potrzebującym, rzadko respektuje 

prawo innych do pracy i wypoczynku, 

- nie stara się być tolerancyjnym, ale wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa 

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

respektuje, rzadko uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, 

- bardzo słabo zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty i tradycje, nie potrafi 

powiedzieć w jakim regionie mieszka, 

- zna niektóre symbole narodowe; słabo orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie 

zasłużeni dla Polski i świata, 

- nie zawsze wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; nie zawsze wie, jaki zawód 

wykonują jego najbliżsi, 

- nie zawsze potrafi rozpoznać zagrożenia ze strony ludzi, nie zawsze powiadamia 

dorosłych wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna niektóre numerów telefonów 

alarmowych 

 
Umiejętność nieopanowana 

 
Uczeń: 
-nie odróżnia dobra od zła, rzadko jest sprawiedliwy i prawdomówny; czasem 

krzywdzi słabszych i nie pomaga potrzebującym, 

- nie identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; nie rozumie, co to jest sytuacja 

ekonomiczna rodziny i nie potrafi dostosować do niej swych oczekiwań, 
- niewłaściwie zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników; rzadko stosuje 

formy grzecznościowe; niechętnie pomaga potrzebującym, rzadko respektuje prawo 

innych do pracy i wypoczynku, 

- nie stara się być tolerancyjnym, nie respektuje faktu, że wszyscy ludzie mają równe 

prawa, 

- nie zna praw ucznia i jego obowiązków (w tym zasad bycia dobrym kolegą) i ich nie 

respektuje, nie uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, 

- nie zna najbliższej okolicy, jej ważniejsze obiektów i tradycji, nie potrafi powiedzieć 
w jakim regionie mieszka, 

- nie zna symboli narodowych; nie orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie 

zasłużeni dla Polski i świata, 

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

najbliżsi, 

- nie potrafi rozpoznać zagrożenia ze strony ludzi, nie zawsze powiadamia dorosłych 

wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; nie zna numerów telefonów alarmowych, 

 
EDUKACJA PLASTYCZNA 

 
Wspaniale 

 
Uczeń: 
- wykazuje zdolności plastyczne, 

- uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego, zdobywa wysokie 

miejsca w konkursach artystycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, 
- prace ucznia są zawsze pomysłowe, dokładne, estetyczne, wykonane samodzielnie, 

- korzysta z przekazów medialnych - wie o prawach autorskich 

- chętnie podejmuje działalność twórczą; posługuje się poznanymi środkami wyrazu 

plastycznego oraz ze znawstwem stosuje różnorodne materiały, narzędzia i techniki 

plastyczne, 

- potrafi planować i organizować pracę własną, stosując zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy; pomaga i zawsze dba o bezpieczeństwo innych, 
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- rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki 

plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, 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 terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej), 

 
Bardzo dobrze 

 
Uczeń: 
- uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego oraz w konkursach 

artystycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, 
- prace ucznia są pomysłowe, dokładne, estetyczne, wykonane samodzielnie, 

- korzysta z przekazów medialnych - wie o prawach autorskich, 

- chętnie podejmuje działalność twórczą; posługuje się poznanymi środkami wyrazu 

plastycznego oraz stosuje różnorodne materiały, narzędzia i techniki plastyczne, 

- potrafi planować i organizować pracę własną, stosując zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy; pomaga i zawsze dba o bezpieczeństwo innych, 

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

plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, 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, 

 
Dobrze 

 
Uczeń: 
- stara się uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego oraz w 

konkursach artystycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, 
- prace ucznia na ogół są pomysłowe, estetyczne, wykonane samodzielnie, 

- czasami korzysta z przekazów medialnych - wie o prawach autorskich, 

- na ogół chętnie podejmuje działalność twórczą; posługuje się poznanymi środkami 

wyrazu plastycznego oraz stosuje różnorodne materiały, narzędzia i techniki 

plastyczne, 

- potrafi planować i organizować pracę własną, stosując zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy; czasami pomaga i na ogół dba o bezpieczeństwo innych, 

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

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

medialne (telewizja, Internet), 

 
Słabo 

 
Uczeń: 
- rzadko uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego oraz w 

konkursach artystycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, 
- prace ucznia na ogół są odtwórcze, ale wykonane samodzielnie, 

- rzadko korzysta z przekazów medialnych - wie o prawach autorskich, 

- podejmuje działalność twórczą; posługuje się niektórymi środkami wyrazu 

plastycznego oraz stosuje niektóre z poznanych: materiały, narzędzia i techniki 

plastyczne, 

- nie zawsze potrafi planować i organizować pracę własną, stosując zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy; nie pomaga i nie zawsze dba o bezpieczeństwo 

innych, 

- z pomocą nauczyciela rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: 

architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, 
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film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), 

Bardzo słabo 
 

Uczeń: 
- zwykle nie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego oraz w 

konkursach artystycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, 
- prace ucznia są zawsze odtwórcze i wykonane z pomocą nauczyciela, 

- nie korzysta z przekazów medialnych ,ale wie o prawach autorskich, 

- rzadko podejmuje działalność twórczą; z trudem posługuje się niektórymi środkami 

wyrazu plastycznego, tylko z pomocą nauczyciela dobiera materiały, narzędzia i 

techniki plastyczne, 

- nie potrafi samodzielnie zaplanować i zorganizować pracy własnej, nie stosuje zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy; nie pomaga i rzadko dba o bezpieczeństwo innych, 

- nawet z pomocą nauczyciela z trudem rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej 

człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki 

(fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), 

 
Umiejętność nieopanowana 

Uczeń: 
- nie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego oraz w 

konkursach artystycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, 
- zwykle nie wykonuje prac plastycznych, 

- nie korzysta z przekazów medialnych – nie wie o prawach autorskich, 

- na ogół nie podejmuje działalności twórczej; nie posługuje się środkami wyrazu 

plastycznego, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi dobrać potrzebnych materiałów 

narzędzi i technik plastyczne, 

- nie potrafi samodzielnie zaplanować i zorganizować pracy własnej, nie stosuje zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy; nie pomaga i nie dba o bezpieczeństwo innych, 

- nawet z pomocą nauczyciela nie rozróżnia takich dziedzin działalności twórczej 

człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki 

(fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet) 

 
EDUKACJA MUZYCZNA 

 
Wspaniale 

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

pamięci hymn narodowy, 

- gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne, 

- reaguje ciałem na puls rytmiczny; tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów oraz 

improwizacje ruchowe do muzyki, 

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

ludowego, 

- rozróżnia podstawowe elementy muzyki i notacji muzycznej, 

- posiada umiejętności gry na dowolnym instrumencie i wykorzystuje to podczas lekcji 

oraz uroczystości klasowych i szkolnych 

- samodzielnie poszerza swe wiadomości i umiejętności oraz prezentuje je podczas 

zajęć 
- osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

 
Bardzo dobrze 

 
Uczeń: 
- śpiewa w zespole piosenki ze słuchu( nie mniej niż 10 w roku szkolnym); śpiewa z 
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pamięci hymn narodowy, 

- gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne, 

- reaguje ciałem na puls rytmiczny; tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów oraz 

improwizacje ruchowe do muzyki, 

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

ludowego, 

- rozróżnia podstawowe elementy muzyki i notacji muzycznej, 

- posiada umiejętności gry na dowolnym instrumencie i wykorzystuje to podczas lekcji 

oraz uroczystości klasowych i szkolnych 

- samodzielnie poszerza swe wiadomości i umiejętności oraz prezentuje je podczas 

zajęć 
 

Dobrze 
 

Uczeń: 
- śpiewa w zespole wybrane piosenki ze słuchu ; śpiewa z pamięci hymn narodowy, 

- potrafi zagrać na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne, 

- reaguje ciałem na puls rytmiczny; stara się tworzyć ilustracje dźwiękowe do tekstów 

oraz improwizacje ruchowe do muzyki, 

- tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka i polki 

- rozróżnia podstawowe elementy muzyki i notacji muzycznej 

 
Słabo 

 
Uczeń: 
- śpiewa w zespole niektóre piosenki ze słuchu ; śpiewa z pamięci hymn narodowy, 

- stara się zagrać na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne, 

- na ogół reaguje ciałem na puls rytmiczny; stara się tworzyć ilustracje dźwiękowe do 

tekstów oraz improwizacje ruchowe do muzyki, 

- stara się zatańczyć podstawowe kroki i figury krakowiaka i polki, 

- z trudem rozróżnia podstawowe elementy muzyki i notacji muzycznej, 

 
Bardzo słabo 

 
Uczeń: 
- rzadko śpiewa w zespole piosenki ze słuchu ; z trudem śpiewa hymn narodowy, 

- tylko z pomocą nauczyciela gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory 

rytmiczne, 

- nie zawsze reaguje ciałem na puls rytmiczny; nie potrafi tworzyć ilustracji 

dźwiękowych do tekstów oraz improwizacji ruchowej do muzyki, 

- z pomocą nauczyciela tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka i polki, 

- z pomocą nauczyciela rozróżnia podstawowe elementy muzyki i notacji muzycznej, 

 
Umiejętność nieopanowana 

 
Uczeń: 
- nie śpiewa w zespole piosenek ze słuchu ; nie śpiewa hymnu narodowego, 

- nie gra na instrumentach perkusyjnych prostych rytmów i wzorów rytmicznych, 

- nie reaguje ciałem na puls rytmiczny; nie potrafi tworzyć ilustracji dźwiękowych do 

tekstów oraz improwizacji ruchowej do muzyki, 

- nawet z pomocą nauczyciela nie tańczy podstawowych kroków i figur krakowiaka i 

polki, 

- nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki i notacji muzycznej, 

 

EDUKACJA RUCHOWA 
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Wspaniale 

 
Uczeń: 
- zawsze chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach ruchowych, 

- w pełni realizuje marszobieg trwający 15 minut, 

- z łatwością wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka 

kręgosłupa, 

- zawsze przyjmuje właściwe pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz 

wykonuje przewrót w przód, 

- bardzo sprawnie skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad 

niskimi przeszkodami, 

- doskonale wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na 

przyrządzie, 

- doskonale posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 
- jeździ np. na rowerze, wrotkach i zawsze przestrzega zasad poruszania się po 

drogach, 

- bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, 

- wie, jak należy właściwie zachować się w sytuacjach zwycięstwa i zawsze radzi sobie 

z porażkami, zawsze zgodnie uczestniczy w zabawach i grach, 

- zawsze jest przygotowany i dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

- doskonale wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz 

aktywność fizyczną, 
- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych, 

- zawsze dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, 

- zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, 

posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- doskonale wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, 

 
Bardzo dobrze 

 
Uczeń: 
- chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach ruchowych, 

- realizuje marszobieg trwający co najmniej15 minut, 

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

kręgosłupa, 

- 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, 

- 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 igrach terenowych, zawodach sportowych, 

- wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w 

miarę swoich możliwości, zgodnie uczestniczy w zabawach i grach, 

- przygotowuje się do zajęć, dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność 
fizyczną, 
- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych, 

- dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, 

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, 

posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, 
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Dobrze 
 

Uczeń: 
- chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, 

- realizuje marszobieg trwający co najmniej15 minut, 

- wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa, 

w miarę swoich możliwości 

- zwykle przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje 

przewrót w przód, 

- skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi 

przeszkodami, 

- na ogół właściwie wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborami na 

przyrządzie, 

- posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 
- jeździ na wybranym sprzęcie np. na rowerze, wrotkach lub innym, przestrzega zasad 

poruszania się po drogach, 

- bierze udział w zabawach, mini grach igrach terenowych, czasami w zawodach 

sportowych, 

- na ogół wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z 

porażkami w miarę swoich możliwości, zwykle zgodnie uczestniczy w zabawach i 

grach, 

- przygotowuje się do zajęć, dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność 
fizyczną, 
- stara się dbać o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, 

- zwykle przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, 

posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- na ogół wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, 

 
Słabo 

 
Uczeń: 
- na ogół uczestniczy w zajęciach ruchowych, 

- zwykle realizuje marszobieg trwający co najmniej15 minut, 

- stara się wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka 

kręgosłupa, w miarę swoich możliwości, 

- stara się przyjmować pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz z pomocą 
nauczyciela wykonuje przewrót w przód, 

- skacze przez skakankę, niezbyt pewnie wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad 

niskimi przeszkodami, 

- z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i 

na przyrządzie, 

- nie zawsze sprawnie posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 
- jeździ na wybranym sprzęcie np. na rowerze, wrotkach lub innym, na ogół 

przestrzega zasad poruszania się po drogach, 

- nie zawsze bierze udział w zabawach, mini grach igrach terenowych, rzadko w 

zawodach sportowych, 

- na ogół wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa, ale nie zawsze radzi 

sobie z porażkami, stara się zgodnie uczestniczyć w zabawach i grach, 

- na ogół przygotowuje się do zajęć, dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność 
fizyczna, 

- nie zawsze dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, 

- stara się przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, 

zwykle posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 
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- na ogół wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 

Bardzo słabo 
 

Uczeń: 
- rzadko uczestniczy w zajęciach ruchowych, 

- ma problemy z realizacją marszobiegu trwającego co najmniej15 minut, 

- nie stara się właściwie wykonać próby siły mięśni brzucha oraz próby gibkości 

dolnego odcinka kręgosłupa, 

- rzadko przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz tylko z pomocą 
nauczyciela wykonuje przewrót w przód, 

- zwykle nie skacze przez skakankę, z trudem wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż 
nad niskimi przeszkodami, 

- z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i 

na przyrządzie, 

- z dużym trudem posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 
- z pomocą jeździ na wybranym sprzęcie np. na rowerze, wrotkach lub innym, rzadko 

przestrzega zasad poruszania się po drogach, 

- rzadko bierze udział w zabawach, mini grach igrach terenowych, raczej nie 

uczestniczy w zawodach sportowych, 

- na ogół wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa, ale nie zawsze radzi 

sobie z porażkami, stara się zgodnie uczestniczyć w zabawach i grach, 

- na ogół przygotowuje się do zajęć, dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność 
fizyczna, 

- nie zawsze dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, 

- stara się przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, 

czasami posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- nie zawsze wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub 

życia, 

 
Umiejętność nieopanowana 

 
Uczeń: 
- nie uczestniczy w zajęciach ruchowych, 

- nie realizuje marszobiegu trwającego co najmniej15 minut, 

- nie potrafi wykonać próby siły mięśni brzucha oraz próby gibkości dolnego odcinka 

kręgosłupa, 

- nie przyjmuje pozycji wyjściowych i ustawień do ćwiczeń, nawet z pomocą 
nauczyciela nie wykonuje przewrotu w przód, 

- nie skacze przez skakankę, niezbyt pewnie wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż 
nad niskimi przeszkodami, 

- nie wykonuje ćwiczeń równoważnych bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie, 

- nie potrafi posługiwać się piłką: rzucać, chwytać, kozłować, odbijać i prowadzić ją, 
- nie jeździ na wybranym sprzęcie np. na rowerze, wrotkach lub innym, nie przestrzega 

zasad poruszania się po drogach, 

- nie bierze udziału w zabawach, minigrach i grach terenowych oraz w zawodach 

sportowych, 

- nie właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa, nie radzi sobie z porażkami, 

nie potrafi zgodnie uczestniczyć w zabawach i grach 

- nie przygotowuje się do zajęć, nie dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

- nie wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność 
fizyczna, 

- nie dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, 

- nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, nie 

posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 
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- nie wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

EDUKACJA TECHNICZNA 
 

Wspaniale 
 

Uczeń: 
- doskonale orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku: 

meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 

- rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń (transportowych, wytwórczych, 

informatycznych), orientuje się w rodzajach budowli i urządzeń elektrycznych, 

- zawsze przedstawia indywidualne pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne 

czynności, dobiera odpowiednie materiały oraz narzędzia, 

- posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, 

montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, właściwie korzysta z prostych 

instrukcji i schematów, 

- zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

- zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

- właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

- doskonale zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i potrafi korzystać ze 

środków komunikacji, 

- doskonale wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, 

 
Bardzo dobrze 

 
Uczeń: 
- orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku: meble, 

domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 

- rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń (transportowych, wytwórczych, 

informatycznych), orientuje się w rodzajach budowli i urządzeń elektrycznych, 

- przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera 

odpowiednie materiały oraz narzędzia, 

- posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, 

montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, właściwie korzysta z prostych 

instrukcji i schematów, 

- zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

- zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

- właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i potrafi korzystać ze środków 

komunikacji, 

- wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, 

 
Dobrze 

 
Uczeń: 
- na ogół orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku: 

meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 

- na ogół rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń (transportowych, wytwórczych, 

informatycznych), 

- przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera 

odpowiednie materiały oraz narzędzia, 

- posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, 

montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, właściwie korzysta z prostych 

instrukcji i schematów, 

- dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

- utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 
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- na ogół właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, 

- wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, 

 

Słabo 
 

Uczeń: 
- wie o niektórych sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku: meble, 

domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 

- czasami rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń (transportowych, wytwórczych, 

informatycznych), 

- korzysta z gotowych pomysłów rozwiązań technicznych: na ogół potrafi zaplanować 
kolejne czynności i dobiera odpowiednie materiały oraz narzędzia, 

- posiada potrzebne umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia 

papieru, montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, nie zawsze właściwie 

korzysta z prostych instrukcji i schematów, 

- na ogół dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

- zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

- na ogół właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

- zna niektóre zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, 

- zwykle wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, 

 
Bardzo słabo 

 
 
Uczeń: 
- niewiele wie o sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku: meble, 

domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 

- rzadko rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń (transportowych, wytwórczych, 

informatycznych), 

- tylko z pomocą nauczyciela korzysta z gotowych pomysłów rozwiązań technicznych i 

tylko z pomocą planuje kolejne czynności i dobiera odpowiednie materiały oraz 

narzędzia, 

- tylko z pomocą nauczyciela odmierza potrzebną ilość materiału, tnie papier, montuje 

modele papierowe i z tworzyw sztucznych, nie potrafi samodzielnie korzystać z 

prostych instrukcji i schematów, 

- rzadko dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

- rzadko utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

- tylko z pomocą nauczyciela używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

- zna kilka zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

- nie zawsze wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, 

 

Umiejętność nieopanowana 
 

Uczeń: 
- nie wie o sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku: meble, domy, 

samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 

- nie rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń (transportowych, wytwórczych, 

informatycznych), 

- nie korzysta z gotowych pomysłów rozwiązań technicznych nie planuje kolejnych 

czynności i nie dobiera odpowiednich materiałów oraz narzędzi, 

- nie odmierza potrzebnej ilość materiału, nie tnie samodzielnie papieru, nie montuje 

modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, nie potrafi samodzielnie korzystać z 

prostych instrukcji i schematów, 

- nie dba o bezpieczeństwo własne i innych, 
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- nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy, 

- nie potrafi używać narzędzi i urządzeń technicznych, 

- nie zna zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

- nie wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku 

 

OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA KLASY III   
Z OBNIŻONYMI WYMAGANIAMI EDUKACYCJNYMI  

 

Edukacja polonistyczna 
 
Uczeń: 

- słucha poleceń i wypowiedzi nauczyciela i innych osób, 

- słucha tekstu czytanego przez nauczyciela, 

- przy pomocy nauczyciela opowiada treść wysłuchanych i przeczytanych utworów, 

- czyta wyrazy, zdania, krótkie teksty drukowane i pisane, 

- czyta z podziałem na role proste teksty po wcześniejszej analizie, 

- przy pomocy nauczyciela wyszukuje w tekście fragmenty na określony temat, 

- płynnie, czytelnie, bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania, 

- potrafi przy pomocy nauczyciela zredagować kilkuzdaniową wypowiedź na zadany temat, 

- przepisuje zdania i krótkie teksty, pod kierunkiem nauczyciela, ze zwróceniem uwagi na określone 

trudności ortograficzne, 

- przy pomocy nauczyciela rozpoznaje poznane części mowy, 

- rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe, 

- potrafi gromadzić wyrazy wokół określonego tematu. 

 
EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 

UCZEŃ: 

• potrafi zapisać i przeczytać liczby w zakresie 100,umie porównywać liczby w zakresie 100, 

• rozumie związek między dodawaniem i odejmowaniem, 

• rozumie związek między dzieleniem i mnożeniem, 

• przy pomocy nauczyciela stosuje kolejność wykonywania działań, 
• umie, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w zakresie 100, 

• umie, przy pomocy nauczyciela, ustalić dane, szukane i związki między nimi w zdaniu prostym oraz 

przedstawić rozwiązanie zadania za pomocą liczmanów, na rysunku, w postaci schematu lub formuły 

matematycznej, 

• rozpoznaje figury geometryczne: kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło. 

 

Edukacja środowiskowa 
 
Uczeń: 

- zna nazwy poszczególnych pór roku, potrafi je scharakteryzować, 
- zna nazwy kilku roślin uprawianych w Polsce, 

- potrafi wymienić niektóre prace wykonywane przez rolnika w różnych porach roku, 

- potrafi przy pomocy nauczyciela opisać niektóre ekosystemy (pole, las, łąka, zbiorniki wodne), 

- umie wskazać główne kierunki na mapie, 

- umie wskazać na mapie Rumię, Gdańsk, Warszawę, 
- umie przy pomocy nauczyciela wskazać na mapie Polski góry, wyżyny, niziny, morze, 

- rozumie konieczność ochrony środowiska, 

- dba o zdrowie i higienę własną i otoczenia, 

- zna zasady zdrowego odżywiania się, 
- zna podstawowe zasady ruchu drogowego obowiązujące pieszych. 

Za wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji muzycznej i środowiskowej 

nie przyznajemy 1 i 2 punktów, ponieważ zakładamy, że każde dziecko pewien zasób wiedzy na tematy jemu 
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bliskie posiada jak również jego ewentualne braki z tych dziedzin nie wynikają z jego złych chęci. 

Za umiejętności z zakresu edukacji plastyczno – technicznej i ruchowej nie przyznajemy punktacji niższej niż 
4 p., ponieważ zakładamy że każde dziecko posiada pewne uzdolnienia w tych dziedzinach i realizuje je w 

sposób najlepszy dla siebie. Szczególnie edukacja plastyczna ma na celu wszechstronne rozwijanie 

osobowości uczniów i przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym, przez pobudzanie i 

usprawnianie procesów percepcji wizualnej, a więc jest formą aktywności, która pozwala im na przekazanie 

swojego sposobu postrzegania świata, który jest trudny do oceny dla drugiego człowieka. 

 

SYLWETKA UCZNIA KLASY III 
UCZEŃ:  

- zdobył rzetelną wiedzę i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki w 

klasie czwartej umie odnieść do praktyki zdobyta wiedzę,  
- umie planować, organizować i oceniać własną naukę, przejmuje za nią coraz większą 

odpowiedzialność,  
- rozwija osobiste zainteresowania, 

- dochodzi do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego przekazywania treści,  

- rozwiązuje zadania w sposób twórczy, 

- poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii 

informacyjnych i mediów, 

- korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, w których zastosowano układ alfabetyczny itp. 

słowniki, encyklopedie, podręczniki, 

- korzysta z biblioteki i czytelni, 

- organizuje pracę własną oraz efektywnie współdziała w grupie, pełniąc  

w niej różne funkcje związane z realizacją zadania oraz kontaktami między ludźmi,  

- chętnie podejmuje zadania i konsekwentnie dąży do realizacji pokonując trudności, 

- planuje kolejność podejmowanych działań prowadzących do realizacji zadania, porównuje wykonanie 

zadania z planem, w razie potrzeby modyfikuje działania własne w toku realizacji zadania, a więc 

wykazuje postawę krytyczną i analityczną wobec problemów i zachodzących zmian,  

- wykorzystuje własne doświadczenia, zdobyta wiedzę i umiejętności w procesie uczenia się, 
- racjonalnie gospodaruje czasem w trakcie wykonywania działań, 
- kończy rozpoczętą pracę, 
- przychodzi do szkoły przygotowany, 

- umie się skoncentrować na wykonywanym działaniu; 

- przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności, 

- przestrzega zasad przyjętych przez szkołę, 
- obiektywnie ocenia postawy i postępowanie własne i innych w sytuacjach typowych dla ucznia 

zgodnie z przyjętymi normami  i systemem wartości uniwersalnych,  

- zachowuje obowiązujące zasady i reguły uczestnicząc w różnych formach dziecięcej aktywności oraz 

świadomie stosuje normy współżycia między ludźmi,  

- umie świadomie użyć języka w różnych sytuacjach celem nawiązania 

 i podtrzymania kontaktów / zasady komunikacji językowej : składnia, wymowa, dobór słownictwa, 

zachowanie odpowiedniego dystansu / , 

- umie zaprezentować swój punkt widzenia, swoje oczekiwania i prośby, 

- umie wysłuchać innych, bierze pod uwagę ich punkt widzenia: dąży do kompromisu  

i porozumienia, 

- umie nawiązywać i utrzymywać poprawne kontakty z innymi dziećmi, dorosłymi  

z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości itp.; 

- dostrzega grożące niebezpieczeństwa, 

- właściwie reaguje na sygnały alarmowe oraz przejawy niebezpieczeństwie, szukając lub udzielając 

pomocy w sytuacjach zagrożenia; 

- wykazuje poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju; 

- dba higienę osobistą oraz porządek i czystość otoczenia. 

 

Absolwent klasy trzeciej w zakresie: 
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Edukacji polonistycznej 
umie uważnie słuchać wypowiedzi innych, 

recytuje fragmenty wierszy i prozy, 

posiada ukształtowane umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

potrafi przeczytać tekst, wypowiedzieć się na jego temat, wyodrębnić postacie i zdarzenia, 

potrafi znaleźć w tekście potrzebne ma informacje, 

sięga do różnych źródeł informacji i technologii informacji, w tym korzysta z czytelni  

i biblioteki szkolnej,  

zna kształt wszystkich liter, potrafi skonstruować wypowiedź pisemną na zadany temat oraz napisać 
swobodny tekst, w postaci kilku zdań, zachowując strukturę zdań (pamięta o wielkiej literze na początku i 

kropce na końcu oraz przecinku przy wyliczaniu). Potrafi dokonać korekty ortograficznej wyrazów, 

korzystając ze słownika ortograficznego, 

wypowiada się na określony temat, zachowując strukturę wypowiedzi i poprawność gramatyczną. 
 
Edukacji matematycznej 

- umie porządkować i klasyfikować przedmioty według określonej cechy, 

- liczy w pamięci w zakresie 20 i potrafi zapisywać liczby za pomocą cyfr w systemie dziesiątkowym, 

- potrafi dodawać i odejmować, mnożyć i dzielić przez liczbę jednocyfrową w zakresie 10 000, 

- wykonuje proste i złożone (z 2 działań) zadania tekstowe, 

- stosuje kolejność wykonywania działań w rozwiązywaniu wyrażeń arytmetycznych, 

- rozróżnia podstawowe figury geometryczne: odcinek, prostą, trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło, 

- dokonuje prostych pomiarów wagi, objętości, długości, czasu i zna ich podstawowe jednostki,  

- dokonuje obliczeń pieniężnych. 

 
Edukacji środowiskowej  

- ma potrzebę kontaktu z przyrodą, 
- dokonuje samorzutnych i ukierunkowanych obserwacji, 

- potrafi samodzielnie wyciągać trafne wnioski zaobserwowanych zjawisk, 

- jest dociekliwy i stale poszerza wiedzę, 
- zna formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy, 

- dba o zdrowie i higienę własną i otoczenia, 

- obserwuje otaczającą rzeczywistość dostrzegając zmiany w niej zachodzące oraz związki 

przyczynowo-skutkowe, 

- wykazuje zrozumienie i tolerancję wobec innych ludzi, 

- zna zasady zdrowego odżywiania,  

- dba o bezpieczeństwo własne i innych (poruszanie się po drogach, rozpoznawanie sygnałów 

alarmowych),  

- dokonuje różnych pomiarów umożliwiających: sprawdzanie, klasyfikowanie, porównywanie, 

uogólnianie, wnioskowanie, odkrywanie, 

- bada otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną, przeprowadzając różne doświadczenia,  

- postrzega całościowo i kontekstowo sytuacje i zjawiska przyrodnicze i społeczne, odkrywając 

funkcjonujące w nim prawa i zależności. 

 
Edukacji technicznej 

- potrafi bezpiecznie posługiwać się prostymi narzędziami, 

- potrafi planować swoją pracę i wykonać ją,  
- przygotowuje stanowisko pracy oraz porządkuje je po zakończeniu zadania, 

- potrafi dbać o porządek w swoim miejscu pracy, 

- potrafi konstruować proste przedmioty z różnych materiałów: papieru, tkaniny, plastiku, tworzywa 

przyrodniczego,  

- posługuje się podstawowymi urządzeniami, narzędziami, przyborami 

 i materiałami związanymi z formami jego aktywności. 

Edukacji plastycznej 
- wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych: malowanie, rysowanie, rzeźbienie, lepienie, 

- stosuje różne środki plastyczne : kompozycję, kolorystykę, konstrukcję, 
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- akceptuje i nie ocenia negatywnie wypowiedzi plastycznych innych kolegów, 

- zna najważniejsze zabytki kultury materialnej, znajdujące się w jego regionie,  

- uzasadnia wybór narzędzi, przyborów, materiałów do zajęć plastycznych, wykonywanych pomiarów i 

ćwiczeń. 
Edukacji muzycznej 

- potrafi śpiewać piosenki jednogłosowe, 

- akompaniuje do znanych mu piosenek na instrumentach perkusji dziecięcej, 

- potrafi zaśpiewać solmizacją szereg dźwięków, 

- rozróżnia brzmienie poznanych głosów, instrumentów muzycznych, dźwięki, rytm  

i tempo.  

Edukacji ruchowej 
- chętnie uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, 

- wie, że ruch jest niezbędnym elementem higienicznego trybu życia, 

- przestrzega reguł w grach i zabawach, 

- przewiduje i ocenia skutki własnych działań i innych. 

 
Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach I: 

 
Uczeń stopniowo rozwija cztery podstawowe umiejętności- mówienie, słuchanie, a po kilku miesiącach nauki 

również czytanie i pisanie po angielsku. Te ostatnie z wymienionych umiejętności nie są najważniejsze w 

ocenie ucznia klasy pierwszej i mogą jedynie tę ocenę uzupełniać. 
Wspaniale 
●  Rozumienie ze słuchu: 

- uczeń wykonuje bezbłędnie polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy 

- rozumie  doskonale sens bajek i historyjek ( przy pomocy obrazków i gestów) 

- rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

- rozumie wypowiedzi kolegów w klasie 

●  Mówienie: 

- uczeń potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

- recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami  lub całymi zwrotami 

- umie  doskonale nazwać ludzi, zwierzęta, przedmioty 

●  Czytanie: 

- uczeń potrafi bezbłędnie  odczytać pojedyncze wyrazy występujące w toku lekcji 

- rozpoznać słowa i przyporządkować  je do obrazków 

●  Pisanie: 

- uczeń pisze po śladzie 

- pisze samodzielnie proste wyrazy bez błędów 

- umie napisać z pamięci wybrane  w toku lekcji słownictwo 

 
Bardzo dobrze 
●   Rozumienie ze słuchu 

- uczeń w stopniu bardzo dobrym  wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy 

- rozumie bardzo dobrze  sens bajek i historyjek ( przy pomocy obrazków i gestów) 

- rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

- rozumie wypowiedzi kolegów w klasie 

●  Mówienie: 

- uczeń potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

- recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami  lub całymi zwrotami 

- umie  bardzo dobrze nazwać ludzi, zwierzęta, przedmioty 

●  Czytanie: 

- uczeń potrafi bardzo dobrze odczytać pojedyncze wyrazy występujące w toku lekcji 
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- rozpoznać  słowa w stopniu bardzo dobrym i przyporządkować  je do obrazków 

●  Pisanie: 

- uczeń pisze po śladzie 

- pisze samodzielnie proste wyrazy 

- umie napisać z pamięci wybrane  w toku lekcji słownictwo 

 
Dobrze 
●   Rozumienie ze słuchu 

- uczeń w stopniu dobrym  wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje na ogół poprawnie na pojedyncze zwroty i wyrazy 

- rozumie dobrze  sens bajek i historyjek ( przy pomocy obrazków i gestów) 

- rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

- rozumie wypowiedzi kolegów w klasie 

●  Mówienie: 

- uczeń potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

- recytuje  wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki, popełniając nieliczne błędy 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami   

- umie  dobrze nazwać ludzi, zwierzęta, przedmioty 

●  Czytanie: 

- uczeń potrafi  na ogół odczytać pojedyncze wyrazy występujące w toku lekcji 

- rozpoznać  słowa w stopniu  dobrym i przyporządkować  je do obrazków 

●  Pisanie: 

- uczeń pisze po śladzie 

- pisze samodzielnie proste wyrazy, popełniając nieliczne błędy 

- umie na ogół  napisać z pamięci wybrane  w toku lekcji słownictwo 

 

Słabo 
● Rozumienie ze słuchu 

- uczeń w stopniu słabym  wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje często niepoprawnie na pojedyncze zwroty i wyrazy 

- słabo rozumie sens bajek i historyjek ( przy pomocy obrazków i gestów) 

- rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych, ale w stopniu ograniczonym 

- rozumie niektóre wypowiedzi kolegów w klasie 

●  Mówienie: 

- uczeń potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

- recytuje  wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki, popełniając  liczne błędy 

- odpowiada na niektóre pytania pojedynczymi słowami   

- ma trudności z nazwaniem  ludzi, zwierząt, przedmiotów 

●  Czytanie: 

- uczeń potrafi   z dużą trudnością  odczytywać pojedyncze wyrazy występujące w toku lekcji 

-  potrafi rozpoznać  słowa w stopniu  słabym i  nie zawsze właściwie je przyporządkowuje do obrazków 

●  Pisanie: 

- uczeń pisze po śladzie 

- pisze samodzielnie proste wyrazy, popełniając liczne błędy 

- rzadko  pisze z pamięci wybrane  w toku lekcji słownictwo 

 
Bardzo słabo 
●   Rozumienie ze słuchu 

- uczeń w stopniu bardzo słabym  wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje  na ogół niepoprawnie na pojedyncze zwroty i wyrazy 

- słabo rozumie sens bajek i historyjek ( przy pomocy obrazków i gestów) 

- rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych, ale w stopniu bardzo ograniczonym 

- rozumie nieliczne  wypowiedzi kolegów w klasie 

●  Mówienie: 

- uczeń potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem, ale popełnia błędy 
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- recytuje w stopniu bardzo ograniczonym   

- odpowiada na niektóre pytania pojedynczymi słowami   

- ma duże  trudności z nazwaniem  ludzi, zwierząt, przedmiotów 

●  Czytanie: 

- uczeń potrafi   z dużą trudnością  odczytywać pojedyncze wyrazy występujące w toku lekcji 

- rozpoznaje  słowa w stopniu  bardzo słabym i  często niewłaściwie je przyporządkowuje do obrazków 

●  Pisanie: 

- uczeń pisze po śladzie z trudnościami 

- nie pisze samodzielnie  

Umiejętność nieopanowana 
●   Rozumienie ze słuchu 

- uczeń  nie wykonuje poleceń  wydawanych  przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje  niepoprawnie na pojedyncze zwroty i wyrazy 

- nie rozumie sensu bajek i historyjek  

-  nie rozumie sensu prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

-  nie rozumie wypowiedzi kolegów w klasie 

●  Mówienie: 

- uczeń  nie potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

- nie  recytuje  żadnych tekstów z lekcji   

- nie  odpowiada na pytania  

-  nie potrafi nazwać  ludzi, zwierząt, przedmiotów 

●  Czytanie: 

- uczeń  nie potrafi   odczytywać pojedynczych wyrazów  występujących w toku lekcji 

- nie potrafi  rozpoznać słów i  często niewłaściwie je przyporządkowuje do obrazków 

●  Pisanie: 

- uczeń pisze po śladzie z trudnościami 

- nie pisze samodzielnie  

 

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach II- III 
 

Wspaniale 
●  Rozumienie ze słuchu: 

- uczeń wykonuje bezbłędnie polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy 

- rozumie  doskonale sens bajek i historyjek ( przy pomocy obrazków i gestów) 

- rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

- rozumie wypowiedzi kolegów w klasie 

- potrafi wyróżnić najważniejsze informacje z tekstu słuchanego 

 

●  Mówienie: 

- uczeń potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

- recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami  lub całymi zwrotami 

- umie  doskonale nazwać i krótko opisać  ludzi, zwierzęta, przedmioty 

- używa wybranych zwrotów do komunikacji w klasie 

- samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi  

 

●  Czytanie: 

- uczeń potrafi bezbłędnie  odczytać pojedyncze wyrazy występujące w toku lekcji 

- potrafi  rozpoznać słowa i przyporządkować  je do obrazków 

- rozumie często powtarzane polecenia pisemne 

 - czyta głośno proste zdania i krótkie teksty 

- śledzi tekst czytany przez nauczyciela i potrafi wskazać w nim przeczytany wyraz 

 

●  Pisanie: 
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- pisze samodzielnie proste wyrazy bez błędów 

- umie napisać z pamięci wybrane  w toku lekcji słownictwo 

- wstawia wyrazy w luki na podstawie podanego wzoru 

- pisze krótki i prosty tekst według przedstawionego wzoru 

 
Bardzo dobrze 
●  Rozumienie ze słuchu: 

- uczeń wykonuje bardzo dobrze polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy 

- rozumie   bardzo dobrze sens bajek i historyjek ( przy pomocy obrazków i gestów) 

- rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

- rozumie wypowiedzi kolegów w klasie 

- potrafi  na ogół wyróżnić najważniejsze informacje z tekstu słuchanego 

 

●  Mówienie: 

- uczeń potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

- recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami  lub całymi zwrotami 

- umie   bardzo dobrze nazwać i krótko opisać  ludzi, zwierzęta, przedmioty 

- używa wybranych zwrotów do komunikacji w klasie 

- samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi  

 

●  Czytanie: 

- uczeń potrafi bardzo dobrze odczytać pojedyncze wyrazy występujące w toku lekcji 

- rozpoznać słowa i przyporządkować  je do obrazków 

- rozumie często powtarzane polecenia pisemne 

 - czyta głośno proste zdania i krótkie teksty 

- śledzi tekst czytany przez nauczyciela i  na ogół potrafi wskazać w nim przeczytany wyraz 

 

●  Pisanie: 

- pisze samodzielnie proste wyrazy  

- umie napisać z pamięci wybrane  w toku lekcji słownictwo 

- wstawia wyrazy w luki na podstawie podanego wzoru 

- pisze krótki i prosty tekst według przedstawionego wzoru 

 

Dobrze 
●  Rozumienie ze słuchu: 

- uczeń wykonuje dobrze polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy 

- rozumie dobrze sens bajek i historyjek ( przy pomocy obrazków i gestów) 

- rozumie na ogół poprawnie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

- rozumie niektóre wypowiedzi kolegów w klasie 

- potrafi  na ogół wyróżnić najważniejsze informacje z tekstu słuchanego 

 

●  Mówienie: 

- uczeń potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

- recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami  lub całymi zwrotami 

- umie   dobrze nazwać i krótko opisać  ludzi, zwierzęta, przedmioty 

- używa wybranych zwrotów do komunikacji w klasie 

 

● Czytanie: 

- uczeń potrafi dobrze odczytać pojedyncze wyrazy występujące w toku lekcji 

- rozpoznać słowa i przyporządkować  je do obrazków 

- rozumie często powtarzane polecenia pisemne 
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 - czyta głośno proste zdania i krótkie teksty, ale popełnia błędy i wymaga pomocy nauczyciela 

- śledzi tekst czytany przez nauczyciela , ale ma trudności ze wskazaniem właściwych wyrazów  

 

●  Pisanie: 

- pisze samodzielnie proste wyrazy  

- umie napisać z pamięci wybrane  w toku lekcji słownictwo 

- wstawia wyrazy w luki na podstawie podanego wzoru 

- pisze krótki i prosty tekst według przedstawionego wzoru, ale popełnia w nim kilka błędów 

 

Słabo 
●  Rozumienie ze słuchu: 

- uczeń  ma trudności z rozumieniem poleceń wydawanych przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje na pojedyncze zwroty i wyrazy, ale popełnia przy tym błędy 

- rozumie sens bajek i historyjek ( przy pomocy obrazków i gestów), ale w stopniu niepełnym 

- rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

- rozumie niektóre wypowiedzi kolegów w klasie 

 

●  Mówienie: 

- uczeń potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

- recytuje  fragmenty tekstów, ma trudności z ich opanowaniem pamięciowym 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami   

- umie   nazwać  ludzi, zwierzęta, przedmioty, ale ich nie opisuje 

- używa wybranych zwrotów do komunikacji w klasie 

 

●  Czytanie: 

- uczeń  rzadko potrafi odczytać pojedyncze wyrazy występujące w toku lekcji 

-  rzadko rozpoznaje słowa i przyporządkowuje  je do obrazków 

- ma trudności z  rozumieniem  często powtarzanych  poleceń pisemnych 

 - na ogół nie  czyta głośno prostych zdań  i krótkich tekstów  

 

●  Pisanie: 

- pisze samodzielnie proste wyrazy , ale z błędami ortograficznymi 

- pisze z pamięci wybrane  w toku lekcji słownictwo z wieloma błędami 

- wstawia wyrazy w luki na podstawie podanego wzoru ,popełniając przy tym błędy 

- pisze krótki i prosty tekst według przedstawionego wzoru, ale popełnia w nim wiele błędów 

 

Bardzo słabo 
●  Rozumienie ze słuchu: 

- uczeń  ma trudności z rozumieniem poleceń wydawanych przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje na pojedyncze zwroty i wyrazy, ale popełnia przy tym liczne błędy 

- na ogół nie rozumie sensu bajek i historyjek 

-  nie rozumie sensu prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

- rozumie niektóre wypowiedzi kolegów w klasie 

 

●  Mówienie: 

- uczeń potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

-  nie potrafi opanować pamięciowo żadnych tekstów 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami   

- na ogół  nie umie nazwać ludzi, zwierząt, przedmiotów 

 

●  Czytanie: 

- uczeń  rzadko potrafi odczytać pojedyncze wyrazy występujące w toku lekcji 

-  rzadko rozpoznaje słowa i przyporządkowuje  je do obrazków 

-  nie rozumie poleceń  pisemnych po angielsku 

- nie  czyta głośno prostych zdań  i krótkich tekstów  
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●  Pisanie: 

- pisze teksty fragmentarycznie 

- pisze z pamięci wybrane  w toku lekcji słownictwo z wieloma błędami 

- wstawia wyrazy w luki na podstawie podanego wzoru ,popełniając przy tym liczne błędy 

-  nie potrafi naśladować wzoru wypowiedzi pisemnej 

 

Umiejętność nieopanowana 
●  Rozumienie ze słuchu: 

- uczeń  ma trudności z rozumieniem poleceń wydawanych przez nauczyciela po angielsku 

-  nie reaguje językowo na polecenia i pytania 

- nie rozumie sensu bajek i historyjek 

-  nie rozumie sensu prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 

-  nie rozumie wypowiedzi kolegów w klasie 

 

●  Mówienie: 

- uczeń  nie potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

-  nie potrafi opanować pamięciowo żadnych tekstów 

- nie odpowiada na pytania nawet pojedynczymi słowami   

- nie umie nazwać ludzi, zwierząt, przedmiotów 

 

●  Czytanie: 

- uczeń  nie potrafi odczytać pojedynczych wyrazów występujących w toku lekcji 

-  nie rozpoznaje słów i  nie przyporządkowuje  ich do obrazków 

-  nie rozumie poleceń  pisemnych po angielsku 

- nie  czyta głośno prostych zdań  i krótkich tekstów  

 

●  Pisanie: 

- nie potrafi  pisać tekstów w języku angielskim 

-  nie zna z pamięci pisowni wyrazów przewidzianych do nauczenia 

- nie  wstawia wyrazów  w luki na podstawie podanego wzoru 

-  nie potrafi naśladować wzoru wypowiedzi pisemnej 

 

Ocena opisowa z języka angielskiego dla klas I 
 

 
Wspaniale (W) 
Uczeń doskonale opanował słownictwo. Z łatwością rozumie wypowiedzi ze słuchu i właściwie na nie 

reaguje, formułując krótkie wypowiedzi. 

 
Bardzo dobrze (BD) 
Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował słownictwo. Rozumie wypowiedzi ze słuchu i właściwie na nie 

reaguje, formułując krótkie wypowiedzi.  

 
Dobrze (D) 
Uczeń w stopniu dobrym opanował słownictwo. Rozumie część wypowiedzi ze słuchu i na ogół poprawnie 

reaguje na polecenia. 

 

Słabo (S) 
Uczeń w stopniu słabym opanował słownictwo. Ma trudności w rozumieniu ze słuchu. Odpowiada na pytania 

w sposób niepełny. 

 
Bardzo słabo (BS) 
Uczeń w stopniu bardzo słabym opanował słownictwo. Ma duże trudności w rozumieniu ze słuchu. 

Odpowiada na pytania w sposób niepełny. 
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Umiejętność nieopanowana (N) 
 

Uczeń nie opanował słownictwa .Nie rozumie wypowiedzi ze słuchu. Nie potrafi odpowiadać na pytania. 

 

Ocena opisowa z języka angielskiego w klasach II i III 
 
Wspaniale ( W) 
Uczeń doskonale opanował słownictwo. Bezbłędnie mówi, pisze oraz czyta wyrazy lub krótkie zdania oraz 

rozumie wypowiedzi ze słuchu. 

 

Bardzo Dobrze (BD) 
Uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo. Bezbłędnie mówi, pisze oraz czyta wyrazy lub krótkie zdania 

oraz rozumie wypowiedzi ze słuchu. 

 

Dobrze (D) 
Uczeń dobrze opanował słownictwo.  

Mówi, pisze i czyta wyrazy lub krótkie zdania z drobnymi błędami. Na ogół rozumie wypowiedzi ze słuchu. 

 

Słabo (S) 
Uczeń słabo opanował słownictwo . 

Mówi, pisze i czyta wyrazy lub krótkie zdania z błędami. Rozumie część wypowiedzi ze słuchu. 

 
Bardzo Słabo (BS) 
Uczeń bardzo słabo opanował słownictwo.  

Mówi, czyta i pisze wyrazy lub krótkie zdania z wieloma błędami. Nie rozumie większości wypowiedzi ze 

słuchu. 

 

Umiejętność nieopanowana (N) 
Uczeń nie opanował słownictwa. Nie rozumie wypowiedzi ustnych ani tekstów pisanych. Nie odpowiada na 

pytania ani nie pisze.  

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z JĘZYKA POLSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W RUMI 
 

ROK SZKOLNY 2014/2015 
 

 

Opracowany na podstawie: 

- Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami 

 

- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 
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- Obowiązującego w szkole programu nauczania – „Między nami. Program nauczania języka polskiego                 

w szkole podstawowej”. 

 

 

 

I Cele oceniania na języku polskim:  
- poinformowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych, postępach, 

trudnościach podopiecznego w danym zakresie,  

- motywowanie ucznia do dalszej pracy, postępów w nauce i zachowaniu,  

- gromadzenie informacji o rozwoju ucznia, 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

 

II Podstawowe wymagania edukacyjne: 
- uważne słuchanie, czytanie głośne i ciche,  

- poprawna analiza i interpretacja tekstów kultury, odczytywanie ich na poziomie dosłownym                   

i przenośnym, 

- praktyczne stosowanie wiedzy o języku oraz zasad polskiej ortografii, 

- umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

 

III Formy oceniania: 
- stopień (w skali 1- 6), 

- komentarz zgodny z założeniami oceniania kształtującego, 

- plus/minus, 

- pochwała/nagana przed zespołem klasowym, rodzicami. 

 

IV Skala ocen bieżących, śródrocznych i klasyfikacyjnych: 
 

Pełna nazwa stopnia Stosowany skrót Symbol cyfrowy 
celujący  cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 
V Formy aktywności podlegające ocenie: 
 - przygotowanie do zajęć, prace domowe, 

- aktywność na lekcji, 

- wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 

- krótkie sprawdziany („kartkówki”) z trzech ostatnich lekcji, 

- wypracowania klasowe, 

- testy dotyczące znajomości treści lektury, 

- sprawdziany z nauki o języku, dyktanda, 

- czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem, 

- praca w zespole, 

- recytacja, 

- zeszyt, 

- zaangażowanie i wkład pracy w wykonywanie zadań, 
- prace dodatkowe, udział w konkursach przedmiotowych. 
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VI Zasada przyznawania stopnia z pracy pisemnej w powiązaniu z procentowym 
oszacowaniem poziomu wiadomości i umiejętności ucznia. 
 

Skala procentowa Ocena z pracy pisemnej 
0-35% Niedostateczna 

36-52% Dopuszczająca 

53-70% Dostateczna 

71-84% Dobra 

85-95% Bardzo dobra 

96-100% Celująca 

  

 

VII Inne postanowienia dotyczące sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
 

1. System oceniania oparty jest na zasadzie sprawiedliwości i jawności.  

2. Ucznia obowiązuje systematyczne przygotowywanie się do lekcji i aktywna praca                  

na zajęciach. 

3. Uczeń nieobecny dłuższy czas w szkole jest zobowiązany do nadrobienia zaległości                         

i uzupełnienia zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń. 
4. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej oraz przez 3 dni                 

po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

5. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów i dyktand podawane                    

są  z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Powinny być odnotowane w dzienniku 

lekcyjnym. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być niezapowiedziane. 

6. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu w określonym terminie, powinien (według uznania 

nauczyciela) to uczynić w ciągu 2 tygodni od momentu powrotu do szkoły. 

7. Ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej uczeń może poprawić w terminie 14 dni od oddania 

prac. Nauczyciel wpisuje do dziennika dwie oceny: z pracy klasowej i poprawy. 

8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone    

i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie otrzymują     
do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Sprawdziany przechowywane                    

są   przez rok. 

9. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I okres, zobowiązany jest do uzupełnienia 

poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

języka polskiego. Jeśli tego nie zrobi, nie może otrzymać pozytywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej.  

10. W przypadkach nieujętych  PSO obowiązują zasady ustalone przez nauczyciela                     

na pierwszych zajęciach w roku szkolnym oraz postanowienia WSO. 

 

VIII Wymagania na poszczególne oceny: 
 

1. Ocena celująca: 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony podstawą programową                        
i programem nauczania, biegle posługuje się nimi w rozwiązywaniu problemów teoretycznych                  

i praktycznych. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są oryginalne, twórcze, wyczerpujące i bezbłędne. 

Dużo czyta, posiada bogate słownictwo i rozległą wiedzę humanistyczną. Aktywnie uczestniczy              

w lekcjach, chętnie wykonuje dodatkowe prace, pięknie recytuje. Wykazuje się również 
indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program danej klasy, bierze udział                            

w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i odnosi sukcesy. 
 

2. Ocena bardzo dobra: 
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Uczeń sprawnie posługuje się wiadomościami i umiejętnościami określonymi podstawą programową 
i programem nauczania. Czyta wszystkie lektury. Wykazuje się dużą aktywnością, uważnie słucha           

na lekcji, potrafi krytycznie odnieść się do wypowiedzi kolegów, uargumentować swoje zdanie.  

Jego wypowiedzi ustne i pisemne są ciekawe, wyczerpujące i bezbłędne pod względem językowym, 

ortograficznym i merytorycznym. Zna przewidziane przez program formy wypowiedzi, terminy 

literackie i językowe, potrafi je samodzielnie stosować w praktyce, tworzy uogólnienia i analogie, 

umiejętnie korzysta z bogatego zasobu słownictwa. Ładnie  recytuje, starannie prowadzi zeszyt, 

osiąga z prac kontrolnych ponad 85 % punktów. 
 

 3. Ocena dobra: 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową. Czyta wszystkie 

lektury. W miarę aktywnie uczestniczy w lekcjach, koncentruje się podczas słuchania utworów 

literackich i uczestników dyskusji. Czyta ze zrozumieniem głośno i cicho, rozumie dosłowne                     

i przenośne znaczenie wyrazów. Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy literackie, językowe                

i prawie bezbłędnie stosuje je w praktyce. Poprawnie tworzy wypowiedzi ustne i pisemne, jednak  

zdarza mu się popełniać nieliczne błędy ortograficzne, interpunkcyjne i językowe. Ze sprawdzianów,  

testów i dyktand osiąga min. 71 % punktów. 
 

 4. Ocena dostateczna: 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Czyta 

wybrane lektury obowiązkowe. Podejmuje próby aktywnego uczestnictwa w lekcjach, wykonuje 

zadania typowe, o średnim poziomie trudności. Po przeczytaniu/wysłuchaniu tekstu wskazuje 

najważniejsze informacje, główną myśl tekstu. Potrafi wypowiadać się pisemnie i ustnie, ale jego 

wypowiedzi są krótkie, ubogie pod względem językowym. Z prac diagnozujących wiedzę                         
i umiejętności osiąga min. 53 % punktów. 
 

 5. Ocena dopuszczająca: 

Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

wynikające z podstawy programowej. Udziela odpowiedzi na łatwe pytania, rozumie proste teksty 

literackie, wskazuje w nich najważniejsze informacje. W wypowiedziach ustnych i pisemnych 

popełnia błędy językowe, logiczne, które nie przekreślają całkowicie wartości tych wypowiedzi            

oraz wysiłku, jaki uczeń wkłada. Popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości podstawowych 

zasad. Prowadzi zeszyt, odrabia proste zadania domowe. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga 

min. 35 % punktów. 

 

6. Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, określonych w podstawie 

programowej, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu. 

Nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy, nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie 

trudności. 

 

 
DOSTOSOWANIE PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW 

ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI 
 

• Uczniowie posiadający aktualną opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

 

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb  

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie poradni                   

o specyficznych trudnościach w uczeniu się.  
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PRZEDMIOTOWY  
SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9  W RUMI 

ROK SZKOLNY 2014/2015 
KLASA IV, V i VI 

Opracowany na podstawie: 

- Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami 

 

- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

- Programu nauczania języka angielskiego dla klasy IV-VI szkoły podstawowej,  

  II etap edukacyjny. Program dla początkujących, program kontynuacyjny  

  Ewa Lewandowska, Barbara  

 

 
 

Zadania szkoły 

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

językowe, w szczególności przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą                                  ich 

indywidualnych umiejętności językowych. 

2. Stopniowe przygotowywanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego. 

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

  

Treści nauczania 

1. Podstawowe struktury gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi                            w 

odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości oraz do relacji przestrzennych. 

2. Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych, 

nieformalnych sytuacjach dnia codziennego. 

3. Zasady wymowy i ortografii. 

4. Podstawowe wiadomości o obszarze nauczanego języka. 

5. Wprowadzenie do pracy ze słownikiem dwujęzycznym oraz stosownymi materiałami 

uzupełniającymi.  

6. Proste projekty zespołowe. 

  

Osiągnięcia 
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1. Sprawność rozumienia ze słuchu: 

- rozumienie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, 

- rozumienie instrukcji nauczyciela, 

- rozumienie ogólnego sensu oraz wyszukiwanie informacji szczegółowych                                       

w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach. 

  

2. Sprawność mówienia: 

- zadawanie prostych pytań oraz udzielanie odpowiedzi, 

- zdobywanie i udzielanie informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego, 

- formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu,                             

swoich przekonaniach i wartościach wraz z ich prostym uzasadnieniem, 

- inicjowanie i podtrzymywanie prostej rozmowy dotyczącej typowych sytuacji dnia codziennego, 

- opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego. 

  

3. Sprawność czytania: 

- rozumienie powszechnie spotykanych dokumentów, takich jak: menu, rozkład jazdy, ogłoszenia, 

reklamy, listy i instrukcje, 

- wyszukiwanie konkretnych informacji w prostych tekstach, rozumienie ogólnego sensu prostych, 

adaptowanych tekstów. 

 

4. Sprawność pisania: 

- dostrzeganie różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz umiejętność poprawnego 

zapisu większości słów znanych ze słuchu, 

- napisanie krótkiego listu o sobie i swoich zainteresowaniach, przekazanie prostej informacji. 

  

5. Inne umiejętności 

- korzystanie ze szkolnego słownika dwujęzycznego. 

 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest zgodny z podstawą programową oraz 

„Wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoła 

Podstawowa nr 9 w Rumi. 

Przedmiotem oceny są: 
wiadomości, 

umiejętności, 

aktywność. 
 

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

sprawdziany obejmujące materiał z co najmniej jednego działu, 

kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności z co najwyżej 3 ostatnich lekcji, 

odpowiedzi ustne , 

ćwiczenia, zadania, prace pisemne wykonywane podczas zajęć lekcyjnych samodzielnie lub w 

grupie, 

aktywność na lekcji, 

prace domowe, 

dodatkowe prace domowe dla chętnych, 

prace długoterminowe (projekty) 

za znaczące osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach. 

 

Kryteria oceniania prac klasowych (sprawdzianów)  

uzyskanie odpowiednich ocen uwarunkowane jest spełnieniem określonych poziomów wymagań, 
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przedstawionych w tabeli: 

 

Prace klasowe 

- Ocena 

Skala %    

Niedostateczny 0-39 %    

Dopuszczający 40-50%    

Dostateczny 51-73%    

Dobry 74-85%    

Bardzo dobry 86-95%    

Celujący 96-100%    

 

 

sprawdzian przeprowadzany jest po zakończeniu co najmniej jednego działu, 

ocena z pracy klasowej wpisywana jest do dziennika kolorem czerwonym, 

omówione z klasą i poprawione przez uczniów na lekcji sprawdziany przechowywane są przez 

nauczyciela do końca roku szkolnego, 

uczeń wpisuje do zeszytu ocenę ze sprawdzianu, a następnie daje ją do podpisu rodzicom. 

podczas konsultacji, wywiadówek rodzic (opiekun prawny) ma prawo  wglądu do sprawdzianu, bez 

możliwości kopiowania i fotografowania go. 

 

Kryteria oceniania kartkówek 

 

kartkówka może być zapowiedziana lub niezapowiedziana, 

kartkówki są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego,              bez możliwości 

kopiowania i fotografowania, 

oceny z kartkówek nie są równoważne z ocenami ze sprawdzianów, 

kartkówki nie podlegają poprawie, 

oceny z kartkówek są wpisywane kolorem niebieskim,  

Rodzic (opiekun prawny) ma prawo  wglądu do kartkówek podczas konsultacji lub wywiadówek, 

kartkówka oceniane jest wg skali: 

 

 

Prace klasowe 

– Ocena 

Skala %    

Niedostateczny 0-39 %    

Dopuszczający 40-50%    

Dostateczny 51-75%    

Dobry 76-90%    

Bardzo dobry 91-100%    

 

Kryteria oceny z odpowiedzi ustnej: 

 

Niedostateczny  odpowiedź nie spełnia wymienionych niżej kryteriów ocen pozytywnych. 

 

Dopuszczający   przekazuje wiadomość z trudnościami, wahaniem; popełnia wiele 

zauważalnych błędów; dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa; rzadko próbuje zabierać głos 

w dyskusji. 

 

Dostateczny   czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; mówi spójnie, 
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ale z wyraźnym wahaniem, popełniając sporo zauważalnych błędów; czasami próbuje 

zabierać głos w dyskusji, ale dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa. 

 

Dobry najczęściej potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość;  
wypowiada się spójnie, ale z lekkim wahaniem; zdarza się, że popełnia błędy, ale mówi                 

w miarę poprawnie; zazwyczaj w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie, dysponując 

zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei; można go zrozumieć bez problemu. 

 

        Bardzo dobry  umie w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji; można zrozumieć 
go bez trudu; wypowiada się poprawnie, popełniając niewiele błędów, dysponując bogatym 

        zasobem słownictwa. 

 

        Celujący odpowiedz wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera 

oryginalne przemyślenia i własne oceny ucznia. 

 

 

Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą znaków „+” i „-„. 

 

„+” otrzymuje uczeń za: 

pracę w grupie, 

zajmowanie stanowiska na temat związany z problematyką lekcji, 

bierze aktywny udział w lekcji. 

„-„ otrzymuje uczeń, który: 

nie odpowiadanie na polecenia związane z tematyką lekcji, 

nie potrafi odpowiedzieć na postawione pytania dotyczące omawianego na lekcji materiału. 

Za nieprzygotowanie do lekcji, brak zeszytu, książki, ćwiczeń, brak zadania domowego, 

przeliczenie „+” i „-‘’na ocenę szkolną wg ustaleń nauczyciela prowadzącego: 

 

Obowiązkowe prace domowe. 

zapowiedziane przez nauczyciela jako prace na ocenę, oceniane są w skali 1-5, ocena uwzględnia 

poprawność merytoryczną, wkład pracy ucznia i jego możliwości. Ocenę celującą otrzymuje uczeń 
za wybitną wiedzę merytoryczną. 
Jeżeli uczeń nie zgłosił nauczycielowi braku pracy domowej na początku lekcji, otrzymuje ocenę 
niedostateczną,  
Laureaci konkursów językowych: 

szkolnych i pozaszkolnych – otrzymują ocenę celującą ważoną na równi z oceną    z pracy klasowej. 

Przyjmuje się, że uczeń: 
ma prawo w szczególnych przypadkach po wcześniejszym usprawiedliwieniu nie być przygotowany 

do lekcji, 

który nie pisał pracy klasowej (sprawdzianu) z powodów usprawiedliwionych, powinien ją napisać 
w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły, w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

który opuścił lekcję, na której miała się odbyć praca klasowa (sprawdzian), bez usprawiedliwienia, 

jego wiedza i umiejętności z tego zakresu sprawdzone zostaną na najbliższej lekcji, 

który odmawia napisania sprawdzianu z przyczyn nieuzasadnionych, otrzymuje ocenę 
niedostateczną, 
który otrzymał z pracy klasowej (sprawdzianu) ocenę niedostateczną musi, a ocenę dopuszczającą  
może  poprawić na warunkach i w sposób ustalony przez nauczyciela. 

Zasady okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych i ustalenia oceny semestralnej i 

klasyfikacji końcoworocznej z języka angielskiego. 
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ocena klasyfikacyjna semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, 

wystawianie oceny semestralnej i końcoworocznej dokonuję się na podstawie ocen cząstkowych 

ucznia według następującej kolejności : 

prace klasowe, 

sprawdziany, 

kartkówki, 

oceny za osiągnięcia w konkursach, 

odpowiedzi, 

prace domowe, 

projekty/prezentacje, 

 

może być niższa niż wynika to z ocen cząstkowych w przypadku uczniów, którzy uchylają się od 

pisania różnego rodzaju prac klasowych, 

ocena roczna obejmuje wyniki obu semestrów. 

 

Obowiązujące podręczniki: 

Klasa 4: „Evolution plus 1” – podręcznik i ćwiczenia, autor: Nick Beare, 

Klasa 5: „Evolution plus 2” – podręcznik, autor: Nick Beare, oraz sprawdzian szóstoklasisty – 

repetytorium z testami” – autorzy: Marta Rosińska, Arkadiusz Mędela, 

Klasa 6: „Evolution plus 3” – podręcznik, autor: Nick Beare, oraz „Sprawdzian szóstoklasisty – 

repetytorium z testami” – autorzy: Marta Rosińska, Arkadiusz Mędela,  

 

Ewaluacja systemu oceniania. 

System oceniania może podlegać ewaluacji i modyfikacji w ciągu roku szkolnego. 

 

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny 

 Ocena CELUJĄCA: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem, bierze udział 

w zajęciach pozalekcyjnych, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia                                   i 

zainteresowania. Bierze udział w konkursach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, gminnym i 

wojewódzkim oraz wykazuje się osiągnięciami w tych konkursach (zajęcie co najmniej trzeciego 

miejsca). Potrafi zbudować wypowiedź własną na podstawie słuchanego lub czytanego tekstu. 

Swobodnie rozmawia na różne tematy i stara się podtrzymać rozmowę.           Z wypowiedzi ustnych 

i pisemnych otrzymał w większości przypadków ocenę celującą. Uczeń wykonuje dodatkowe prace 

projektowe. 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. Buduje spójne zdania. 

Stosuje szeroki zakres słownictwa, odpowiedni                        do zadania.  

Słuchanie: Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć 
kluczowe informacje w tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić 
je w formę pisemną. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.  

Mówienie: Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie        bez 

zawahań. Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów. Dysponuje dużym 

zakresem słownictwa. Odpowiada                               w naturalny sposób na pytania. Potrafi opisać 
ludzi i przedmioty. Można go zrozumieć bez trudności. 

Pisanie: Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury                     i 

słownictwo. Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie 

istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Czytanie: Potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu żądane informacje ogólne                     i 



Wewnątrzszkolny System Oceniania SP 9 Rumia, załącznik numer 16 Strona 77 

szczegółowe oraz przekształcić je w formę pisemną. Głośne czytanie jest płynne i poprawne pod 

względem wymowy i intonacji. 

Inne: Zawsze odrabia zadania domowe. Jest bardzo aktywny na lekcjach. Starannie prowadzi 

zeszyt i ćwiczenia. Zawsze przygotowany do lekcji. 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi 

budować zdania w większości wypadków spójne. Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa 

odpowiedniego do zadania.  

Słuchanie:  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 zrozumieć polecenia nauczyciela.  

Mówienie: Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z 

lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne 

błędy. Dysponuje dość dużym zakresem słownictwa. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać 
głos                        w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.  

Pisanie: Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i 

słownictwo. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane                   i spójne. W zadaniu pisemnym 

zawiera wszystkie istotne punkty,                 choć niektórym poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty 

nieco dłuższe lub krótsze od wymagana długości. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i 

interpunkcji.  

Czytanie: Czyta ze zrozumieniem i zazwyczaj potrafi wyodrębnić z tekstu żądane informacje. 

Głośne czytanie płynne, raczej poprawne pod względem wymowy i intonacji. 

Inne: Aktywny na lekcjach. Odrabia zadania domowe. Starannie prowadzi zeszyt i ćwiczenia. 

Zwykle przygotowany do lekcji. 

 Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi 

budować zdania niekiedy spójne. Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania.  

Słuchanie: Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi 

zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć 
część potrzebnych informacjii przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zazwyczaj zrozumieć 
polecenia nauczyciela.  

Mówienie: Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z 

wyraźnym wahaniem. Potrafi odtworzyć wyuczone odpowiedzi na pytania. Posługuje się częściowo 

poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym zakresem 

słownictwa. Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj 

zrozumieć.  
Pisanie: Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 

Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. W zadaniu pisemnym zawiera 

większość istotnych punktów. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej 

długość. Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Czytanie: Czasem potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu właściwe informacje. Głośne czytanie 

w miarę poprawne pod względem wymowy, niezbyt płynne. 

Inne: Jest w miarę aktywny na lekcjach. Zdarza mu się nie odrobić zadania domowego lub 

zapomnieć podręcznika lub ćwiczeń, ale rzadko. Zeszyt prowadzi niezbyt starannie, w ćwiczeniach 

zdarzają się braki lub błędy. 

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. Potrafi 

budować zdania, ale przeważnie niespójne. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa 

odpowiedniego do zadania. Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 
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Słuchanie: Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów rozmów. Potrafi 

wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zazwyczaj 

zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi.  

Mówienie: Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Często odpowiada na pytania 

pojedynczych komunikuje się za pomocą pojedynczych słów. Dysponuje bardzo ograniczonym 

zakresem słownictwa. Można go zazwyczaj zrozumieć.  
Pisanie: Ma trudności z napisaniem zdania zawierającego proste struktury słownictwo. W 

miarę poprawnie przepisuje słowa i zwroty z tablicy lub podręcznika. Zdarza mu się pisać teksty 

znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długość. Używa w większości nieprawidłowej pisownii 

interpunkcji. 

Czytanie: Zwykle rozumie ogólny sens krótkiego, prostego tekstu. Potrafi wyodrębnić 
podstawowe informacje. Głośne czytanie jest bardzo wolne  i często niepoprawne pod względem 

wymowy. 

Inne: Nie jest aktywny na lekcjach. Często zapomina zeszytu, podręcznika, zadania domowego. 

Zeszyt prowadzi niestarannie. W ćwiczeniach zdarzają się braki oraz liczne błędy.   

 Ocena NIEDOSTATECZNA: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie 

mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Uczeń nie potrafi przekazać usłyszanej wypowiedzi. 

Jego wypowiedzi są niepoprawne pod względem językowym i gramatycznym. Dysponuje bardzo 

ograniczonym zasobem słownictwa, który zazwyczaj stosuje niepoprawnie. Nie można go 

zrozumieć. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, logicznych, 

stylistycznych i gramatycznych. Nie potrafi w miarę poprawnie przepisać tekstu z tablicy lub 

podręcznika. Uczeń nie prowadzi zeszytu w ogóle lub zeszyt ten nie zawiera większości lekcji. Nie 

odrabia zadań domowych oraz nie wykonuje ćwiczeń  w zeszycie ćwiczeń. Nawet z pomocą 
nauczyciela uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadań  o elementarnym stopniu trudności. Z 

większości wypowiedzi ustnych i pisemnych otrzymał ocenę niedostateczną. Braki nie pozwalają mu 

na dalsze kontynuowanie nauki. 

 

Szczegółowe kryteria oceny umiejętności i wiadomości z zakresu języka angielskiego w szkole 
podstawowej. 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
       Słownictwo kl. IV 

- zna nazwy liter alfabetu, ale czasami myli je 

przy literowaniu wyrazów; 

- nazywa kolory, dni tygodnia, przedmioty w 

klasie, zwierząt, miesiące; 

- podaje nazwy narodowości, przedmiotów 

szkolnych; 

- podaje swój wiek i pyta o wiek innych osób; 

- potrafi w prosty słowach wyrazić swoje 

upodobania; 

- potrafi w określić datę swoich urodzin, podając 

dzień tygodnia i miesiąc; 

- pyta o godzinę i podaje godzinę; 
- potrafi podać swoje dane personalne: wiek, 

imię, nazwisko, nr telefonu, kraj i narodowość; 
zna przyimki miejsca i łączy je z 

rzeczownikami; 

- podaje nazwy najpopularniejszych brytyjskich 

sportów, potraw, produktów spożywczych 

- potrafi literować wyrazy; 

- prostymi słowami opisuje przedmioty z 

najbliższego otoczenia; 

- w opisie podaje cechy przedmiotów, np.  rodzaj, 

wielkość, kolor; 

- potrafi podąć różnice pomiędzy obrazkami; 

- potrafi określić czas operując godzinami, 

nazwami miesięcy i dni tygodnia. 
Dysponując bogatym zasobem słownictwa: 

- odpowiada na pytania kolegi i wskazuje osoby, 

przedmioty zwierzęta używając zaimków 

wskazujących. 

- opisuje swoją rodzinę, wygląd zewnętrzny, 

zwierzęta (podając podstawowe informacje), 

własny pokój i inne pomieszczenia w domu; 

- rozmawia z kolegą, pytając, czy lubi różne 

produkty i odpowiadając na takie pytania;  

- odgrywa dialog „w restauracji”; 
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roślinnych i zwierzęcych; 

- nazywa czynności wykonywane w wolnym 

czasie; 

- nazywa części ciała, codzienne czynności; 

- nazywa elementy garderoby; 

- zna przymiotniki opisujące włosy  

i oczy; 

- nazywa członków rodziny; 

- posługuje się liczebnikami od 1 do 100; 

- nazywa meble i przedmioty w pokoju; 

- potrafi dopasować nazwy rzeczy/ czynności do 

obrazka. 

- sugeruje pójście w określone miejsce (Let’s go 

…, What about …)  

- rozmawia z kolegą, pytając, czy zwierzątka z 

obrazka lubią różne produkty oraz udziela 

krótkich odpowiedzi; 

- rozmawia z kolegą, proponując pójście w różne 

miejsca (Let’s go…, What about…); 

- opowiada o umiejętnościach z użyciem ‘can’. 

- opowiada o swoim typowym dniu; 

- rozmawia z kolegą, pytając o codzienne 

czynności i udzielając odpowiedzi (wywiad); 

- rozmawia na temat sportów uprawianych przez 

siebie i inne osoby; 

- potrafi opisać czynności wykonywane w chwili 

mówienia, rozmawia na temat wakacji; 

- opisuje różnice między obrazkami; 

- rozmawia z kolegą, pytając o pory jego zajęć i 
odpowiadając na takie pytania; przeprowadza 

wśród kolegów sondaż dotyczący popularnych 

sportów. 

       Słownictwo kl. V 
- przedstawia się podając podstawowe dane 

personalne; 

- opisuje osoby, ale myli kolejność 
przymiotników w zdaniach; 

- nazywa zabawki, kolory i zwierzęta, dni 

tygodnia i miesiące; 

- łączy zdania spójnikami and, but i or; 

- posługuje się przysłówkami częstotliwości 

w odniesieniu do nazw określających 

obowiązki i rozrywki, ale myli ich 

kolejność w zdaniach;  

- nazywa pomieszczenia w domu i sprzęty 

domowe, różne miejsca w mieście; 

- nazywa zwierzęta dzikie i udomowione; 

- pyta o drogę i ją wskazuje; 

- posługuje się liczebnikami porządkowymi; 

- pyta o godzinę i ją podaje; 

- nazywa miesiące i pory roku, zna 

podstawowe cech pogody, ale ma kłopoty z 

dokładnym opisem aury; 

- wyraża propozycje i sugestie; 

- nazywa produkty spożywcze; 

- podaje nazwy świąt i szczególnych dni w 

Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; 

- określa wysokość, długość i ciężar 

zwierząt; 
- określa czas zdarzenia; 

- nazywa czynności związane z 

przygotowaniem posiłku 

Posługując się bogatym zasobem odpowiednio 

dobranego słownictwa: 

- rozmawia o zwyczajach, umiejętnościach oraz 

wskazuje na posiadanie rzeczy; 

- rozmawia z kolegą, pytając o codzienne czynności i 

udzielając odpowiedzi (wywiad); 

- rozmawia na temat sportów uprawianych przez 

siebie i inne osoby; 

- potrafi opisać czynności wykonywane w chwili 

mówienia; 

- rozmawia na temat wakacji; 

- opisuje czynności przeszłe i mówi o wydarzeniach z 

przeszłości w rozmowie z kolegą; 
- porównuje osoby i rzeczy używając odpowiedniego 

stopnia przymiotnika; 

- swobodnie udziela nakazów i zakazów  z użyciem 

czasowników modalnych; 

- wyraża intencje dotyczące przyszłości; 

- potrafi określić położenie danego obiektu na mapie, 

w mieście oraz sposób dotarcia do niego; 

- opisuje swoją miejscowość; 
- rozmawia o pogodzie i porach roku; 

- rozmawia o świętach i szczególnych dniach; 

- potrafi określić czas operując godzinami, datami, 

nazwami miesięcy i dni tygodnia; 

- porównuje święta polskie i amerykańskie lub 

brytyjskie; 

- opisuje zwierzęta określając ich wysokość, długość i 
ciężar; 
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- rozmawia o wakacjach 

- kupuje bilet na przejazd autobusem lub 

pociągiem posługując się odpowiednimi 

strukturami; 

- potrafi dopasować nazwy rzeczy/ czynności 

do obrazka. 

- potrafi opisać czynności wykonywane w chwili 

mówienia; 

- rozmawia o wakacjach. 

 

       Słownictwo kl. VI 
- przedstawia się, podaje adres i pyta o adres, 

podaje numer telefonu i adres e-mail 

- posługuje się pytaniami szczegółowymi, 

pytając o dane osobowe 

- opisuje miejsce zamieszkania używając 

podstawowych wyrażeń związanych z 

budynkami; 

- wyraża opinie na temat muzyków i 

zespołów muzycznych używając 

najprostszych przymiotników, ale ma 

problemy z porządkiem wyrazów w zdaniu;  

- zna nazwy programów telewizyjnych; 

- podaje godzinę rozpoczęcia programów; 

- nazywa zawody; 

- stosuje przymiotniki do opisania zawodów; 

- posługuje się przyimkami, opisując 

miejsca; 

- prosi o pozwolenie, wyraża zgodę lub 

odmowę; 
- podaje proste wskazówki, jak dotrzeć do 

określonego miejsca; 

- nazywa różne rodzaje aktywności 

wakacyjnej i sposoby spędzania wakacji; 

- nazywa części ciała; 

- posługuje się przymiotnikami, określając 

stan zdrowia i odczucia; 

- nazywa obiekty i przedmioty związane z 

kosmosem; 

- stosuje przysłówki sposobu; 

- nazywa środki transportu; 

- podaje czas w systemie 24-godzinnym; 

- kupuje bilet kolejowy; 

- porównuje miasta, budynki, rzeki, planety 

itp.; 

- rozmawia o pogodzie w różnych miejscach 

na świecie, ale ma trudności z 

dokładniejszym opisem; 

- nazywa planety; 

- rozmawia przez telefon i zostawia 

wiadomość; 
- nazywa sprzęty używane w gospodarstwie 

domowym; 

- nazywa instrumenty muzyczne. 

Posługując się bogatym zasobem odpowiednio 

dobranego słownictwa: 

 

- rozmawia o zwyczajach, umiejętnościach oraz 

wskazuje na posiadanie rzeczy; 

- rozmawia z kolegą, pytając o codzienne czynności i 

udzielając odpowiedzi (wywiad); 

- rozmawia na temat sportów uprawianych przez 

siebie i inne osoby; 

- potrafi opisać czynności wykonywane w chwili 

mówienia,, również w kontekście przyszłym; 

-  wyraża czynności przeszłe z wykorzystaniem 

czasowników regularnych i nieregularnych; 

- rozmawia na temat oglądanych programów 

telewizyjnych; 

- posługuje się przysłówkami częstotliwości w 

odniesieniu do oglądanych programów; 

- wypowiada się na temat planów na przyszłość; 
- opisuje sposoby spędzania wakacji oraz rodzaje 

wykonywanych zajęć;  
- wypowiada się na temat swoich obowiązków 

domowych; 

- podaje dokładne wskazówki, jak dotrzeć do 

określonego miejsca; 

- wypowiada cech osobowościowych ; 

- pyta o wiek, rozmiar, ilość, długość itp.; 

- wypowiada się na temat aktywnych form spędzania 

wakacji przez młodych ludzi; 

- rozmawia o sposobach podróżowania; 

- posługuje się dużymi liczbami przy określaniu 

wielkości państw, wysokości gór, długości rzek, 

liczby mieszkańców itp.; 

- rozmawia o pogodzie w różnych miejscach na 

świecie; 

- określa kształty przedmiotów i sposób ich 

wykonania;. 
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Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
       Gramatyka  kl. IV 

- zna zasady użycia przedimka 

nieokreślonego a lub an; 

- umie tworzyć liczbę mnogą rzeczowników; 

- posługuje się strukturą there is/there are w 

zdaniach oznajmujących; 

- potrafi samodzielnie układać zdania 

oznajmujące z czasownikami to be oraz 

have got, ale ma trudności z budowaniem 

pytań; 
- posługuje się can i can’t w odniesieniu do 

umiejętności; 

- posługuje się czasem present simple z 

zaimkami: I, you, we, they, he, she, it w 

zdaniach twierdzących, ale ma z tym pewne 

trudności; 

- potrafi układać zdania rozkazujące. 

- używa związków wielowyrazowych 

(posługuje się like i don’t like w odniesieniu 

do czynności); 

 

- potrafi prawidłowo rozpoznać poznane struktury dla 

wyrażenia teraźniejszości w dłuższym tekście 

zawierającym układ czasów present simple i present 

continuous; 

- zna zasady podstawowego szyku wyrazów w zdaniu 

oznajmującym; 

- potrafi zastosować inwersję oraz czasowniki 

posiłkowe do, does w pytaniach oraz budować 
przeczenia; 

- zna zasady użycia przedimka nieokreślonego a lub 

an; 

- posługuje się zaimkami wskazującymi: this, that, 

these i those; 

- umie określic miejsce odpowiednim przyimkiem; 

- używa przyimków czasu; 

- posługuje się strukturą there is/there are, opisując 

pomieszczenie; 

- poprawnie stosuje w zdaniu zaimki dzierżawcze; 

- posługuje się formą -ing czasowników. 

- używa związków wielowyrazowych (posługuje się 
like i don’t like w odniesieniu do czynności); 

 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
Gramatyka  kl. V 

- potrafi poprawnie rozpoznać niektóre 

poznane struktury dla wyrażenia 

teraźniejszości i przeszłości w dłuższym 

tekście zawierającym układ czasów present 

simple, present continuous i past simple; 

- zna zasady podstawowego szyku wyrazów 

w zdaniu oznajmującym; 

- przy pomocy nauczyciela potrafi 

zastosować inwersję oraz czasowniki 

posiłkowe do, does w pytaniach oraz 

stosować przeczenia; 

- łączy zdania spójnikami and, but i or; 

- posługuje się przyimkami, określając 

położenie miejsc; 

- rozróżnia rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne; 

- posługuje się czasem past simple z 

czasownikami to be i to have w zdaniach 

twierdzących; 

- posługuje się wyrażeniami there is/there 

are w zdaniach oznajmujących;  

- potrafi wyrazić nakaz lub zakaz za pomocą 
czasowników must/mustn’t. 

- potrafi prawidłowo rozpoznać poznane struktury dla 

wyrażenia teraźniejszości i przeszłości w dłuższym 

tekście zawierającym układ czasów present simple, 

present continuous i past simple; 

- posługuje się czasem present simple, mówiąc o 

zwyczajach i czasem present continuous, mówiąc o 

sytuacjach bieżących – dostrzega różnice w ich 

użyciu; 

- określa umiejętności z użyciem ‘can’;  

- potrafi budować spójne zdania w tym pytania i 

przeczenia we wszystkich poznanych czasach; 

- poprawnie stosuje w zdaniu zaimki dzierżawcze; 

- używa związków wielowyrazowych (posługuje się 
like i don’t like w odniesieniu do czynności); 

- sprawnie posługuje się there is/there are we 

wszystkich rodzajach zdań i poznanych czasach; 

- posługuje się some i any w odniesieniu do 

produktów spożywczych w kontekście 

rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych; 

- pyta o ilość produktów, stosując wyrażenia how 

much i how many 

- potrafi wyrazić nakaz lub zakaz za pomocą 
czasowników must/mustn’t. oraz ‘have to’. 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
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Gramatyka  kl. VI 
- posługuje się pytaniami szczegółowymi, 

pytając o dane osobowe 

- posługuje się zwrotami have got i haven’t 

got 

- mówi o umiejętnościach, posługując się can 

i can’t  

- potrafi poprawnie rozpoznać niektóre 

poznane struktury dla wyrażenia 

teraźniejszości i przeszłości w dłuższym 

tekście zawierającym układ czasów present 

simple, present continuous i past simple; 

- zna zasady podstawowego szyku wyrazów 

w zdaniu oznajmującym; 

- przy pomocy nauczyciela potrafi 

zastosować inwersję oraz czasowniki 

posiłkowe do, does, did w pytaniach oraz 

stosować przeczenia; 

- stosuje przymiotniki do opisania zawodów, 

ale ma problemy z szykiem wyrazów w 

zdaniu; 

- posługuje się czasownikami can, can’t, 

must i mustn’t ; 

- stosuje too i enough w odniesieniu do 

przymiotników, ale ma problemy z szykiem 

wyrazów w zdaniu; 

- wypowiada się na temat przeszłości, 

stosując określenia czasu, ale ma trudności 

w stosowaniu form czasu past simple; 

- umie stopniować przymiotniki; 

- wypowiada się na temat obowiązków 

domowych, stosując have to; 

- posługuje się czasownikiem could/couldn’t 

w odniesieniu do umiejętności. 

-  

- potrafi prawidłowo rozpoznać poznane struktury dla 

wyrażenia teraźniejszości i przeszłości w dłuższym 

tekście zawierającym układ czasów present simple, 

present continuous, past Simple o prezent perfect 

- prawidłowo buduje zdania warunkowe pierwszego i 

drugiego okresu;  

- buduje zdania w stronie biernej czasu presetn 

Simple i past Simple; 

- potrafi budować spójne zdania w tym pytania i 

przeczenia we wszystkich poznanych czasach; 

- umie rozpoznawać i podawać w zdaniach formy 

poznanych nieregularnych czasowników w czasie 

przeszłym; 

- prawidłowo używa w zdaniu przymiotników w 

stopniu wyższym i najwyższym; 

- posługuje się pytaniami szczegółowymi How 

many…/ how long…/ how high…?, etc;  

- stosuje czas present continuous w odniesieniu do 

czynności przyszlych; 

- posługuje się konstrukcją going to w odniesieniu do 

planów na przyszłość. 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
Słuchanie kl. IV 

- rozumie polecenia nauczyciela poparte 

gestem; 

- rozumie słownictwo określone w zakresie 

leksykalnym klasy 4 – poziom 

podstawowy; 

- potrafi zrozumieć główne myśli w krótkich 

rozmowach dotyczących życia codziennego 

- umie wybrać ze słuchanego tekstu 

najistotniejsze wyrazy i powtórzyć je. 

- rozumie większość poleceń nauczyciela; 

- rozumie słownictwo określone w zakresie 

leksykalnym klasy 4 – poziom ponadpodstawowy; 

- potrafi zrozumieć krótkie rozmowy dotyczące życia 

codziennego, potrafi określić ich kontekst; 

- umie wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze 

wyrazy i zapisać je. 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
Słuchanie kl. V 

- rozumie większość poleceń nauczyciela; 

- rozumie słownictwo określone w zakresie 

- dokładnie rozumie większość poleceń nauczyciela; 

- rozumie słownictwo określone w zakresie 
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leksykalnym klasy 5 – poziom 

podstawowy; 

- potrafi zrozumieć główne myśli w krótkich 

rozmowach dotyczących życia 

codziennego; 

- umie wybrać ze słuchanego tekstu 

najistotniejsze informacje, zapisać je i 

powtórzyć; 
- domyśla się znaczenia nowych słów. 

leksykalnym klasy 5 – poziom ponadpodstawowy; 

- potrafi zrozumieć różnorodne krótkie teksty i 

rozmowy dotyczące życia codziennego, potrafi 

określić ich kontekst; 

- umie wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze 

wyrazy i zapisać je; 

- jest w stanie streścić usłyszane informacje. 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
Słuchanie kl. VI 

- dokładnie rozumie większość poleceń 
nauczyciela; 

- rozumie słownictwo określone w zakresie 

leksykalnym klasy 6 – poziom 

podstawowy; 

- potrafi zrozumieć główne myśli w krótkich 

rozmowach dotyczących życia 

codziennego; 

- umie wybrać ze słuchanego tekstu 

najistotniejsze informacje, zapisać je i 

powtórzyć; 
- domyśla się znaczenia nowych słów. 

- dokładnie rozumie polecenia nauczyciela; 

- rozumie słownictwo określone w zakresie 

leksykalnym klasy 6 – poziom ponadpodstawowy; 

- potrafi zrozumieć różnorodne krótkie teksty i 

rozmowy dotyczące życia codziennego, potrafi 

określić ich kontekst; 

- potrafi sprawdzić, czy otrzymana informacja jest 

zgodna z prawdą i w razie potrzeby nanieść 
poprawki; 

- umie wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze 

wyrazy i zapisać je; 

- jest w stanie streścić usłyszane informacje. 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
Mówienie kl. IV 

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość.  

Mówi spójnie, ale z wyraźnym wahaniem, popełniając 

sporo zauważalnych błędów. Czasami próbuje 

zabierać głos w dyskusji, ale dysponuje ograniczonym 

zasobem słownictwa. 

Uczeń: 

- powtarza słowa i frazy według wzoru, choć mogą 
mu się mylić głoski podobne do siebie;  

- próbuje odpowiedzieć na proste pytania 

dotyczące sytuacji dnia codziennego i 

wydarzeń, np. siebie i inne postaci, własny 

pokój; 
- potrafi podjąć próbę przeliterowania imion i nazw, 

ale może mylić nazwy liter; 

- dysponuje pewnym zakresem funkcji językowych, 

by wyrazić np. powitanie, czy prośbę, ale popełnia 

przy tym błędy. 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji; 

- można zrozumieć go bez trudu.; 

- wypowiada się poprawnie, popełniając niewiele błędów; 

- potrafi przeliterować wyrazy; 

- próbuje wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle 

wyraźnie, by być zrozumianym; 

- dysponując bogatym zasobem słownictwa wypowiada się na 

tematy wymienione w punkcie Słownictwo kl. 4. 
 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
Mówienie kl. V 

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość.  

Mówi spójnie, ale z wyraźnym wahaniem, popełniając 

sporo zauważalnych błędów. Czasami próbuje 

zabierać głos w dyskusji, ale dysponuje ograniczonym 

zasobem słownictwa. 

Uczeń: 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji, popełnia 

przy tym niewiele błędów; 

- można zrozumieć go bez trudu – posługuje się intonacją; 
- próbuje wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o 

powtórzenie; 

- wypowiada się poprawnie, popełniając niewiele błędów; 

- potrafi przeliterować wyrazy; 

- dysponując bogatym zasobem słownictwa wypowiada się na 
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- próbuje wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o 

powtórzenie; 

- próbuje powtarzać wyrazy i frazy według wzoru, 

choć mogą mu się mylić głoski podobne do siebie;  

- próbuje odpowiedzieć na proste pytania 

dotyczące sytuacji dnia codziennego i 

wydarzeń, np. siebie i inne postaci, swoje 

miasto, zwierzątko; 
- potrafi podjąć próbę przeliterowania imion i nazw, 

ale może mylić nazwy liter; 

- dysponuje pewnym zakresem funkcji 

językowych, by wyrazić np. powitanie, czy 

prośbę. 

tematy wymienione w punkcie Słownictwo kl. 5. 
 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
Mówienie kl. VI 

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość.  

Mówi spójnie, ale z wyraźnym wahaniem, popełniając 

sporo zauważalnych błędów. Czasami próbuje 

zabierać głos w dyskusji, ale dysponuje ograniczonym 

zasobem słownictwa. 

Uczeń: 

- próbuje wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o 

powtórzenie; 

- próbuje powtarzać wyrazy i frazy według wzoru, 

choć mogą mu się mylić głoski podobne do siebie;  

- potrafi odpowiednio używać intonacji, choć zdarza 

się, że brzmienie jest dosyć bezbarwne; 

- potrafi powiedzieć kilka zdań o sobie i 

odpowiedzieć na proste pytania dotyczące 

sytuacji dnia codziennego i wydarzeń, np. 

ludzi, miejsca, zdarzenia; 

- umie przekazać wiadomości, ale ma 

trudności z formułowaniem poprawnych 

zdań; 
- potrafi podjąć próbę przeliterowania imion i nazw, 

ale może mylić nazwy liter; 

- dysponuje pewnym zakresem funkcji 

językowych, by wyrazić np. powitanie, czy 

prośbę. 
 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji i popełnia 

przy tym niewiele błędów;; 

- można zrozumieć go bez trudu; 

- potrafi wyrazić znaczenie posługując się intonacją;  
- potrafi wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie; 

- używa strategii dla przekazania wiadomości i myśli, np. 

używając innych słów, parafrazując; 

- wypowiada się poprawnie, popełniając niewiele błędów. 

Dysponując bogatym zasobem słownictwa wypowiada się na 

tematy wymienione w punkcie Słownictwo kl. 6. 

 

 Poziom podstawowy   Poziom ponadpodstawowy 
Czytanie kl. IV 

- potrafi odszukać wymagany wyraz w 

zdaniu; 

- rozumie kontekst krótkich dialogów i zdań 
na codzienne tematy; 

- umie dopasować wyraz i niekiedy proste 

zdanie do obrazka; 

- po przygotowaniu dość płynnie czyta 

krótkie teksty. 

- potrafi odszukać wymagane informacje w krótkich 

spreparowanych tekstach; 

- rozumie krótkie teksty, np. dialogi na codzienne 

tematy; 

- umie dopasować proste zdanie do odpowiedniego 

obrazka; 

- potrafi dość płynnie przeczytać nawet bez 

przygotowania krótkie teksty zawierające poznane 

wcześniej słowa i zwroty. 

 Poziom podstawowy   Poziom ponadpodstawowy 
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Czytanie kl. V 

- potrafi odszukać wymagane informacje w 

krótkich tekstach; 

- zazwyczaj rozumie główne myśli krótkich 

dialogów i listów  dotyczących 

codziennego życia; 

- umie czasami dopasować łatwy tekst do 

odpowiedniego kontekstu i źródła; 

- po przygotowaniu dość płynnie czyta proste 

teksty. 

- potrafi odszukać wymagane informacje w krótkich 

spreparowanych tekstach; 

- rozumie różnorodne krótkie teksty, np. listy, dialogi 

na codzienne tematy; 

- umie dopasować prosty tekst do kontekstu i źródła; 

- umie odszukać w dwujęzycznym słowniku 

znaczenia nie znanych sobie słów; 

- potrafi dość płynnie przeczytać nawet bez 

przygotowania krótkie teksty zawierające poznane 

wcześniej słowa i zwroty. 

 Poziom podstawowy   Poziom ponadpodstawowy 
Czytanie kl. VI 

- zazwyczaj potrafi odszukać wymagane 

informacje w krótkich tekstach 

autentycznych; 

- zazwyczaj rozumie główne myśli krótkich 

dialogów, pocztówek i listów  dotyczących 

codziennego życia; 

- umie czasami dopasować łatwy tekst do 

odpowiedniego kontekstu i źródła; 

- umie odszukać w dwujęzycznym słowniku 

proste znaczenia nie znanych sobie słów; 

- po przygotowaniu dość płynnie czyta proste 

teksty. 

- potrafi odszukać wymagane informacje w krótkich 

autentycznych tekstach; 

- rozumie różnorodne krótkie teksty, np. listy, 

pocztówki, dialogi na codzienne tematy; 

- umie dopasować prosty tekst do kontekstu i źródła; 

- umie odszukać w dwujęzycznym słowniku 

znaczenia nie znanych sobie słów; 

- potrafi dość płynnie przeczytać nawet bez 

przygotowania krótkie teksty zawierające poznane 

wcześniej słowa i zwroty. 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
       Pisanie   kl. IV 

Potrafi opisać/napisać przy pomocy 

nauczyciela (lub niektóre teksty 

samodzielnie, ale popełniając znaczące 

błędy): 

- tekst na temat swoich ulubionych 

przedmiotów i planu lekcji;  

- o umiejętnościach własnych i swoich 

kolegów i koleżanek; 

- potwora, wygląd zewnętrzny znanej osoby, 

swój pokój; 

- krótki tekst o rodzinie; 

- własny jadłospis; 

- przepis na swoją ulubioną kanapkę. 
Uczeń ma trudności z budowaniem zdań, 
przekazuje prostą treść, choć czasem 

niepoprawnie. 

Uczeń uzupełnia zdania podanymi wyrazami, 

układa zdania z rozsypanki wyrazowej. 

Bezbłędnie przepisuje krótki tekst. 

Potrafi opisać/napisać samodzielnie (popełniając 

niewielkie błędy): 

- tekst na temat swoich ulubionych przedmiotów i 

planu lekcji;  

- quiz dotyczący kolegów; 

- o umiejętnościach własnych i swoich kolegów i 

koleżanek (pyta kolegów o ich umiejętności i 

wpisuje uzyskane informacje w tabelce, następnie 

pisze zdania o umiejętnościach kolegów na 

podstawie informacji; 

- potwora, wygląd zewnętrzny znanej osoby, swój 

pokój; 

- rysuje drzewo genealogiczne swojej rodziny i 

układa o niej krótki tekst; 

- własny jadłospis, pisze i odgrywa dialog „w 

restauracji”; 

- przepis na swoją ulubioną kanapkę; 
- wywiad z kolegą dotyczący jego codziennych 

czynności; 

- tekst na temat swoich zajęć sportowych (prawdziwych 

lub wymyślonych); 

- pocztówkę z wakacji. 

Uczeń uzupełnia tekst podanymi wyrazami, układa 



Wewnątrzszkolny System Oceniania SP 9 Rumia, załącznik numer 16 Strona 86 

zdania z rozsypanki wyrazowej i prosty tekst z 

rozsypanki zdaniowej. Krótko odpowiada na proste 

pytania. 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
       Pisanie   kl. V 

Potrafi opisać/napisać przy pomocy 

nauczyciela (lub niektóre teksty 

samodzielnie, ale popełniając znaczące 

błędy): 

- e-mail na temat swoich obowiązków oraz 

spędzania wolnego czasu; 

-  „kartkę z pamiętnika” ; 

- pisze tekst o zwierzątku, znanej osobie, 

ciekawym miejscu w swojej miejscowości 

korzystając ze wzoru; 

- listę zakupów niezbędnych do 

przygotowania przyjęcia lub pikniku oraz 

prowadzi rozmowę ze sprzedawcą w 

sklepie spożywczym; 

- tekst o swoich ulubionych miesiącach, 

porach roku i pogodzie w Polsce. 

Uczeń ma trudności z budowaniem zdań, 
przekazuje prostą treść, choć czasem 

niepoprawnie.  

 

 

Potrafi opisać/napisać samodzielnie (popełniając 

niewielkie błędy): 

- e-mail na temat swoich obowiązków oraz spędzania 

wolnego czasu; 

- „kartkę z pamiętnika”; 

- osoby, zwierzątko; ciekawe miejsca w swojej 

miejscowości; 

- broszurę informacyjną o muzeum, podaje zasady, 

których trzeba przestrzegać w muzeum; 

- tekst o swoich ulubionych miesiącach, porach roku i 

pogodzie w Polsce; 

- sprawozdanie z podróży w przeszłość; 
- opowiadanie o miłości; 

- pocztówkę z wakacji; 

- historię życia wybranej osoby ze swojej rodziny i 

dołącza ilustracje. 

Ponadto: 

- wykonuje plakat przedstawiający różne polskie 

domy i dołącza opis; 

lub 

- wykonuje plakat przedstawiający swój wymarzony 

dom i dołącza opis; 

- wykonuje plakat przedstawiający przygotowania do 

przyjęcia (lista gości, lista zakupów, projekt 

dekoracji, itp.) i dołącza tekst o przyjęciu; 

lub 

- wykonuje plakat na temat szczególnego dnia w 

kalendarzu i dołącza opis; 

- przygotowuje projekt przedstawiający ważne 

wydarzenia w historii Polski, zamieszcza rysunki, 

zdjęcia, daty, nazwy miejsc i inne informacje. 

Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 
       Pisanie   kl. VI 

Potrafi opisać/napisać przy pomocy 

nauczyciela (lub niektóre teksty 

samodzielnie, ale popełniając znaczące 

błędy): 

- ogłoszenie w sprawie pracy, uzasadniając 

dlaczego jest odpowiednim kandydatem; 

- dowcip o lekarzu i pacjencie według 

podanego wzoru;  

- pisze plan podróży dookoła świata według 

podanego wzoru; 

- pisze list, w którym zaprasza przyjaciela na 

przyjęcie; 

Potrafi opisać/napisać samodzielnie (popełniając 

niewielkie błędy): 

- „scenariusz” wymyślonego przez siebie filmu; 

- ogłoszenie w sprawie pracy, uzasadniając dlaczego 

jest odpowiednim kandydatem; 

- instrukcję gry, podając niezbędny sprzęt oraz 

zasady; 

- dowcip o lekarzu i pacjencie;  

- opowiadanie science-fiction;  

- wierszyki-zagadki, korzystając z podanych 

wyrażeń; 
- list, w którym zaprasza przyjaciela na przyjęcie; 
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Uczeń ma trudności z budowaniem zdań, 
przekazuje prostą treść, choć czasem 

niepoprawnie.  

 

- „katastrofalne” rady odnośnie korzystania z 

wybranych sprzętów lub zachowania w wybranych 

miejscach 

- sen związany z treścią wybranych rozdziałów 

podręcznika. 

Ponadto: 

- pisze raport na temat swojego wymarzonego 

zawodu i dołącza ilustracje; 

lub 

- pisze raport na temat zawodu wykonywanego przez 

sławną osobę i dołącza ilustracje; 

- wykonuje plakat przedstawiający swoje wymarzone 

wakacje (rysunki lub zdjęcia oraz opis); 

lub 

- pisze kronikę pobytu na bezludnej wyspie, dołącza 

ilustracje i mapę; 
- planuje podróż po Polsce, pisze tekst i dołącza mapą 

z zaznaczoną trasą podróży; 

lub 

- przygotowuje quiz dotyczący geografii Europy, 

przeprowadza quiz w klasie; 

- pisze reklamę robota domowego, korzystając z 

informacji na obrazku;  

lub 

- opisuje proces przygotowania napoju lub potrawy 

przy użyciu sprzętów elektrycznych; 

- przygotowuje projekt przedstawiający ważne lub 

interesujące fakty dotyczące Polski, zamieszcza 

rysunki, zdjęcia, mapki nazwy miejsc itp.; 

lub 

- przygotowuje projekt przedstawiający ważne lub 

interesujące fakty dotyczące wybranego kraju 

anglojęzycznego, załącza zdjęcia, rysunki, mapki 

itp. 

  

 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z MATEMATYKI  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W RUMI 

ROK SZKOLNY 2014/2015 
 
Opracowany na podstawie: 

- Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami, 
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- Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami 

 

- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

- Obowiązującego w szkole programu nauczania: 
� klasy IV-V: „Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.”, 

� klasy VI: „Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej”. 

 
 
 
I Cele oceniania na matematyce: 
 
- poinformowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych, postępach, trudnościach 

podopiecznego w danym zakresie,  

- motywowanie ucznia do dalszej pracy, postępów w nauce i zachowaniu,  

- gromadzenie informacji o rozwoju ucznia, 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej 

 

II Cele kształcenia – wymagania ogólne: 
 
I. Sprawność rachunkowa.  

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje 

algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych.  

 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  

Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie 

pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.  

 

III. Modelowanie matematyczne.  

Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, 

przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania.  

 

IV. Rozumowanie i tworzenie strategii.  

Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności 

(w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji 

podanych w różnej postaci. 

 
III Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

1.Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń: 
1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe; 

2) interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej; 

3) porównuje liczby naturalne; 

4) zaokrągla liczby naturalne; 

5) liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym, a 

zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim. 

 2. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 
1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w przypadkach, 

takich jak np. 230 + 80 lub 4.600 - 1.200; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej 

i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej; 

2) dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie, a także za pomocą kalkulatora; 
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3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową 
pisemnie, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych 

przykładach); 

4) wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych; 

5) stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność 
dodawania i mnożenia; 

6) porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne; 

7) rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100; 

8) rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy na istnienie 

dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności; 

9) rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze; 

10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych; 

11) stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; 
12) szacuje wyniki działań. 

 3. Liczby całkowite. Uczeń: 
1) podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych; 

2) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej; 

3) oblicza wartość bezwzględną; 
4) porównuje liczby całkowite; 

5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych. 

 4. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń: 
1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka; 

2) przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek; 

3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe; 

4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika; 

5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie; 

6) zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie; 

7) zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne 

zaznaczone na osi liczbowej; 

8) zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego; 

9) zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1.000 itd. na ułamki 

dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika 

przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora); 

10) zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci rozwinięcia 

dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), dzieląc licznik przez 

mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora; 

11) zaokrągla ułamki dziesiętne; 

12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne). 

 5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 
1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także 

liczby mieszane; 

2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), 

pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach); 

3) wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i 

dziesiętne; 

4) porównuje różnicowo ułamki; 

5) oblicza ułamek danej liczby naturalnej; 

6) oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych; 

7) oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności 

wykonywania działań; 
8) wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub z 

pomocą kalkulatora; 

9) szacuje wyniki działań. 
 6. Elementy algebry. Uczeń: 

1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, zamienia wzór 
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na formę słowną; 
2) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenie 

algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym; 

3) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie 

równania (poprzez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego). 

 7. Proste i odcinki. Uczeń: 
1) rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek; 

2) rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe; 

3) rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych; 

4) mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 milimetra; 

5) wie, że aby znaleźć odległość punktu od prostej, należy znaleźć długość odpowiedniego odcinka 

prostopadłego. 

 8. Kąty. Uczeń: 
1) wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek; 

2) mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia; 

3) rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni; 

4) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty; 

5) porównuje kąty; 

6) rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich własności. 

 9. Wielokąty, koła, okręgi. Uczeń: 
1) rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne, równoboczne i 

równoramienne; 

2) konstruuje trójkąt o trzech danych bokach; ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie 

nierówności trójkąta); 

3) stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta; 

4) rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez; 

5) zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu; 

6) wskazuje na rysunku, a także rysuje cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu. 

 10. Bryły. Uczeń: 
1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i 

wskazuje te bryły wśród innych modeli brył; 

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór; 

3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów; 

4) rysuje siatki prostopadłościanów. 

 11. Obliczenia w geometrii. Uczeń: 
1) oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; 

2) oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na 

rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych; 

3) stosuje jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie 

obliczeń); 
4) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi; 

5) stosuje jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, dm3, m3, cm3, mm3; 

6) oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów. 

 12. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 
1) interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% - jako połowę, 25% - jako jedną czwartą, 10% - 

jako jedną dziesiątą, a 1% - jako setną część danej wielkości liczbowej; 

2) w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu 

trudności typu 50%, 10%, 20%; 

3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; 

4) wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach; 

5) odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną); 
6) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; 

7) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tona; 

8) oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w 

skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość; 
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9) w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym czasie, prędkość przy danej 

drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej prędkości; stosuje jednostki prędkości: km/h, 

m/s. 

 13. Elementy statystyki opisowej. Uczeń: 
1) gromadzi i porządkuje dane; 

2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach. 

 14. Zadania tekstowe. Uczeń: 
1) czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe; 

2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub 

wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania; 

3) dostrzega zależności między podanymi informacjami; 

4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie 

rozwiązania; 

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu 

arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody; 

6) weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania. 

 
IV Formy oceniania: 
- stopień (w skali 1- 6), 

- elementy oceniania kształtującego, 

- plus/minus, 

- pochwała/nagana przed zespołem klasowym, rodzicami. 

 

V Formy aktywności podlegające ocenie. 
 

 Za co będę oceniać? 

1 Odpowiedź ustna. 

2 Prace klasowe. 

3 Kartkówki. 

4 Sprawdziany. 

5 Aktywność i praca ucznia na lekcji. 

6 Zadania domowe. 

7 Ćwiczenia praktyczne. 

8 Udział w konkursach. 

9 Prace dodatkowe. 

 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości 

i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

(powinny być odnotowana informacja w dzienniku lekcyjnym).  

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy (dział). 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja (lub dwie lekcje) powtórzeniowa, podczas której nauczyciel 

zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 
edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 
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• Ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej uczeń poprawia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

uczącego (do 14 dni od oddania prac). Nauczyciel prowadzący może umożliwić poprawę innych ocen z 

prac klasowych na zasadach określonych na pierwszych zajęciach. Nauczyciel wpisuje do dziennika dwie 

oceny kolorem czerwonym: z pracy klasowej i poprawy.  

• Progi procentowe uzyskanych punktów i odpowiadające im oceny: 

 
Prace klasowe - Oceny Skala % 
Celujący (6) 96% - 100% 

Bardzo dobry (5) 86% - 95% 

Dobry (4) 74% - 85% 

Dostateczny (3) 51% - 73% 

Dopuszczający (2) 40% - 50% 

Niedostateczny (1) 0% - 39% 

2. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności ucznia z materiału obejmującego większą ilość tematów lekcyjnych, ale nie z całego działu.  

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

(powinny być odnotowana informacja w dzienniku lekcyjnym).  

•Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń poprawia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

uczącego (do 14 dni od oddania prac). Nauczyciel prowadzący może umożliwić poprawę innych ocen ze 

sprawdzianów  na zasadach określonych na pierwszych zajęciach.  

• Sprawdzianysą oceniane w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na oceny: 

 

 

Sprawdziany– Oceny Skala % 
Bardzo dobry (5) 91% -100% 

Dobry (4) 76% - 90% 

Dostateczny (3) 51% - 75% 

Dopuszczający (2) 40% - 50% 

Niedostateczny (1) 0% - 39% 

 

3. Kartkówkiprzeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

ucznia z zakresu programowego 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. Jednak nauczyciel prowadzący może umożliwić poprawę 
wskazanej przez siebie kartkówki.  

• Kartkówki są oceniane w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na oceny: 

 

Kartkówki - Oceny Skala % 
Bardzo dobry (5) 91% -100% 

Dobry (4) 76% - 90% 

Dostateczny (3) 51% - 75% 

Dopuszczający (2) 40% - 50% 

Niedostateczny (1) 0% - 39% 

 

 

 

 

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź 
ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 
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5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych 

przez ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez 

nauczyciela. 

• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami na pierwszych zajęciach w 

roku szkolnym. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i 
estetykę wykonania. 

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i 

minusów. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową 
odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, 

przygotowanie do lekcji.2 em oceniania 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami, 

na pierwszych zajęciach w roku szkolnym. 

7. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, 

nauczyciel bierze pod uwagę: 
• wartość merytoryczną, 
• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność i estetykę, 
• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

8. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie 

lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze 

pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

9. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych 

i międzyszkolnych, są oceniane na zasadach określonych przez nauczycieli. 

 

VI Inne postanowienia dotyczące sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
11. System oceniania oparty jest na zasadzie sprawiedliwości i jawności.  

12. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunków 

poprawy. 

13. Ucznia obowiązuje systematyczne przygotowywanie się do lekcji i aktywna praca na zajęciach. 

14. Uczeń nieobecny dłuższy czas w szkole jest zobowiązany do nadrobienia zaległości i uzupełnienia 

zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń. 

15. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej oraz przez 3 dni po dłuższej, 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

16. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej w określonym terminie, powinien to uczynić w ciągu 2 tygodni 

od momentu powrotu do szkoły, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

17. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone i 

ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie otrzymują do wglądu na 

zasadach określonych przez nauczycieli. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki przechowywanesą 
przez rok na terenie szkoły i udostępniane podczas konsultacji lub wywiadówek.  
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18. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I okres, zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu 

wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem matematyki.  

19. W przypadkach nieujętychw PSO obowiązują zasady ustalone przez nauczyciela na pierwszych 

zajęciachw roku szkolnym oraz postanowienia WSO. 

VII Wymagania na poszczególne oceny: 
a) Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności 

umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych 

zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z 

życia codziennego, 
b) Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do 

opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej 

nauki, 
c) Wymagania rozszerzające (na o cenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim 

stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia,  
d) Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, 

o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych, 
e) Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności 

w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 
 

� klasy IV 

a)  Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) 
Uczeń: 
• dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, 

• odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego, 

• mnoży liczby jednocyfrowe, 

• odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki), 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia, 

• zamienia jednostki czasu (godziny na minuty, minuty na sekundy, kwadranse na minuty, godziny na 

kwadranse), 

• zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze, 

• oblicza upływ czasu, np. od 12.30 do 12.48, 

• podaje czas trwania roku zwykłego i roku przestępnego (liczbę dni), 

• spośród podanych liczb wybiera liczby podzielne przez 10, przez 5, przez 2, 

• przedstawia drugą i trzecią potęgę za pomocą iloczynu takich samych czynników, 

• oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych, 

• odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000), 

• zapisuje cyframi liczby podane słowami (w zakresie 1 000 000), 

• mnoży i dzieli liczby zakończone zerami przez liczby jednocyfrowe, 

• szacuje wynik dodawania dwóch liczb dwu- lub trzycyfrowych, 

• dodaje i odejmuje pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych, 

• mnoży pisemnie liczbę wielocyfrową przez liczbę jednocyfrową, 
• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia liczby wielocyfrowej przez liczbę 
jednocyfrową, 

• rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: punkt, odcinek, prostą, 
• wskazuje punkty należące do odcinka i do prostej, 

• wskazuje na rysunku proste i odcinki prostopadłe oraz równoległe, 

• rysuje odcinek o podanej długości, 

• rozróżnia wśród czworokątów prostokąty i kwadraty, 

• rysuje prostokąty, których wymiary są wyrażone taką samą jednostką, 



Wewnątrzszkolny System Oceniania SP 9 Rumia, załącznik numer 16 Strona 95 

• rysuje kwadraty o podanych wymiarach, 

• rysuje przekątne prostokątów, 

• wyróżnia wśród innych figur wielokąty i podaje ich nazwy, 

• wymienia różne jednostki długości, 

• oblicza obwód wielokąta, którego długości boków są wyrażone taką samą jednostką, 
• wybiera spośród podanych figur te, które mają oś symetrii, 

• wskazuje środek, promień i średnicę koła i okręgu, 

• rysuje okrąg i koło o danym promieniu i o danej średnicy, 

• rysuje odcinek o podanej długości w podanej skali,  

• wskazuje i nazywa: licznik, mianownik, kreskę ułamkową, 
• odczytuje i zapisuje ułamki zwykłe (słownie i cyframi), 

• porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, 

• przedstawia ułamek właściwy w postaci ilorazu, 

• zapisuje iloraz w postaci ułamka zwykłego, 

• rozszerza i skraca ułamek zwykły przez podaną liczbę, 
• dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach bez przekraczania jedności, 

• odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny, 

• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, 

• mierzy i porównuje pola figur za pomocą kwadratów jednostkowych, 

• wymienia podstawowe jednostki pola, 

• wskazuje przedmioty, które mają kształt: prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa, walca, stożka, 

kuli, 

• wymienia podstawowe jednostki objętości. 

b)  Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną)  
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych): 

• zaznacza podane liczby naturalne na osi liczbowej, 

• dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego, 

• stosuje prawa łączności i przemienności dodawania, 

• oblicza składnik, gdy jest podana suma i drugi składnik (w zakresie 100), 

• oblicza odjemną, gdy jest podany odjemnik i różnica (w zakresie 100), 

• oblicza odjemnik, gdy jest podana odjemna i różnica (w zakresie 100), 

• oblicza jeden czynnik, gdy dany jest drugi czynnik i iloczyn (w zakresie 100), 

• oblicza dzielną, gdy dane są dzielnik i iloraz (w zakresie 100), 

• oblicza dzielnik, gdy dane są dzielna i iloraz (w zakresie 100), 

• wymienia dzielniki danej liczby dwucyfrowej, 

• wykonuje dzielenie z resztą (w zakresie 100), 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia lub dzielenia z resztą, 
• dzieli liczbę dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową (w zakresie 100), 

• oblicza upływ czasu, np. od 14.29 do 15.25, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych, 

• przypisuje podany rok do odpowiedniego stulecia, 

• oblicza kwadrat i sześcian liczby naturalnej, 

• zapisuje iloczyn takich samych dwóch lub trzech czynników za pomocą potęgi, 

• podaje przykłady liczb podzielnych przez 10, przez 5, przez 2, 

• wybiera spośród podanych liczb liczby podzielne przez 9, przez 3, 

• odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi, 

• zapisuje cyframi liczby podane słowami, zapisuje słownie i cyframi kwoty złożone z banknotów i monet 

o podanych nominałach, 

• mnoży i dzieli liczby z zerami na końcu, 

• oblicza wartości trójdziałaniowych wyrażeń arytmetycznych, 

• szacuje wynik odejmowania dwóch liczb (dwucyfrowych, trzycyfrowych), 

• mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe, 

• mnoży pisemnie liczby zakończone zerami, 

• dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe, 

• sprawdza poprawność wykonanych działań, 
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• rysuje prostą równoległą i prostą prostopadłą do danej prostej, 

• rozwiązuje elementarne zadania z wykorzystaniem własności boków i kątów prostokąta i kwadratu, 

• podaje liczbę przekątnych w wielokącie, 

• zamienia jednostki długości, np. metry na centymetry, centymetry na milimetry, 

• rysuje osie symetrii figury, 

• podaje zależność między promieniem a średnicą koła i okręgu, 

• oblicza wymiary figur geometrycznych i obiektów w skali wyrażonej niewielkimi liczbami naturalnymi, 

• oblicza w prostych przypadkach rzeczywistą odległość na podstawie mapy ze skalą mianowaną, 
• zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane, 

• zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, 

• dodaje ułamki zwykłe do całości, 

• odejmuje ułamki zwykłe od całości, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i z zastosowaniem odejmowania 

ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach, 

• mnoży ułamek zwykły przez liczbę naturalną bez przekraczania jedności, 

• porównuje ułamki dziesiętne, 

• mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, 

• zamienia ułamek dziesiętny na ułamek zwykły, a ułamek zwykły na ułamek dziesiętny, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków 

dziesiętnych, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych 

przez 10, 100, 1000, 

• oblicza pole prostokąta i kwadratu, których wymiary są wyrażone tą samą jednostką, 
• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta, 

• opisuje prostopadłościan i sześcian, wskazując wierzchołki, krawędzie, ściany, 

• opisuje graniastosłup, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie, wierzchołki, 

• mierzy objętość sześcianu sześcianem jednostkowym. 

c)  Wymagania rozszerzające (na o cenę dobrą) 
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych): 

• dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego, 

• mnoży w pamięci liczby jednocyfrowe przez liczby dwucyfrowe (w zakresie 100), 

• rozwiązuje zadania z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia, 

• wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 10, przez 5, przez 2, 

• oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych, 

• zapisuje i odczytuje liczby wielocyfrowe, w których kilkakrotnie występuje cyfra zero, 

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami, 

• mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe, 

• korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnej, gdy są podane odjemnik i różnica, 

• korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnika, gdy są podane odjemna i różnica, 

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania i mnożenia przez 

liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym, 

• rysuje odcinek równoległy i odcinek prostopadły do danego odcinka, 

• wymienia własności boków i kątów prostokąta i kwadratu, 

• rysuje wielokąty spełniające określone warunki, 

• oblicza długość boku prostokąta przy danym obwodzie i drugim boku, 

• rysuje figurę mającą dwie osie symetrii, 

• oblicza rzeczywiste wymiary obiektów, znając ich wymiary w podanej skali, 

• zaznacza na osi liczbowej ułamki zwykłe i dziesiętne, 

• dodaje lub odejmuje liczby mieszane o takich samych mianownikach, 

• porównuje ułamki zwykłe o takich samych licznikach, 

• rozwiązuje zadania, wykorzystując rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych 

mianownikach oraz mnożenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne, 

• zamienia liczby mieszane na ułamki dziesiętne, 
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• porządkuje ułamki dziesiętne według podanych kryteriów, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, 

• zamienia jednostki długości i masy z wykorzystaniem ułamków dziesiętnych, 

• oblicza pole prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach, 

• szacuje wymiary oraz pole powierzchni określonych obiektów, 

• rysuje figurę o danym polu,  

• rysuje rzut sześcianu. 

d)  Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą)  
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających): 

• ustala jednostkę na osi liczbowej na podstawie podanych współrzędnych punktów, 

• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe, 

• wyznacza liczbę naturalną, znając jej kwadrat, np. 25, 49, 

• oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego, również z zastosowaniem działań 
pisemnych, 

• stosuje cechy podzielności przy wyszukiwaniu liczb spełniających dany warunek, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 9 i przez 3, 

• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych 

zerami, 

• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności wielokątów, koła i okręgu, 

• rysuje figurę symetryczną z zadanymi osiami symetrii, 

• dobiera skalę do narysowanych przedmiotów, 

• wyznacza rzeczywistą odległość między obiektami na planie i na mapie, posługując się skalą mianowaną 
i liczbową, 

• porównuje liczby mieszane z ułamkami niewłaściwymi, 

• doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej, 

• zamienia liczby mieszane na ułamki dziesiętne metodą rozszerzania, 

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem zamiany ułamków, 

• oblicza odjemnik, gdy różnica i odjemna są podane w postaci ułamków dziesiętnych, 

• oblicza obwód kwadratu przy danym polu,  

• rozwiązuje zadania tekstowe wymagające obliczenia pola kwadratu lub prostokąta, 

• rysuje rzut prostopadłościanu i graniastosłupa, 

• określa objętość prostopadłościanu za pomocą sześcianów jednostkowych, 

• rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wyznaczenia objętości brył zbudowanych z sześcianów 

jednostkowych, 

• porównuje własności graniastosłupa z własnościami ostrosłupa. 

e)  Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności 

w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 

 
� klasy V 

a)  Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) 
Uczeń: 
• dodaje, odejmuje liczby naturalne w zakresie 200, 

• mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 100, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia 

i dzielenia liczb naturalnych, 

• odczytuje drugie i trzecie potęgi, 

• zapisuje iloczyn dwóch lub trzech tych samych czynników w postaci potęgi, 

• zna i stosuje właściwą kolejność działań w wyrażeniach dwudziałaniowych, 

• zna cyfry rzymskie (I, V, X), 

• zapisuje cyframi rzymskimi liczby zapisane cyframi arabskimi do 39, 

• dodaje i odejmuje pisemnie liczby trzy- i czterocyfrowe, 

• sprawdza wynik odejmowania poprzez dodawanie, 
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• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego, 

• mnoży pisemnie liczby dwu- i trzycyfrowe, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego, 

• podaje wielokrotności danej liczby jednocyfrowej, 

• wykonuje dzielenie z resztą (proste przykłady), 

• zna i stosuje cechy podzielności przez 2, 5 i 10, 

• dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe, 

• zna pojęcie prostej, półprostej i odcinka, 

• rysuje i oznacza prostą, półprostą i odcinek, 

• rozróżnia wzajemne położenia dwóch prostych na płaszczyźnie, 

• wskazuje proste lub odcinki równoległe i prostopadłe, 

• rozwiązuje elementarne zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów, 

• rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty ostre, proste, rozwarte, 

• posługuje się kątomierzem do mierzenia kątów wypukłych, 

• rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny, 

• zna twierdzenie o sumie kątów w trójkącie, 

• rozpoznaje trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny, 

• oblicza długości boków trójkąta równobocznego przy danym obwodzie, 

• rozpoznaje odcinki, które są wysokościami w trójkącie, 

• wskazuje wierzchołek, z którego wychodzi wysokość, i bok, na który jest opuszczona, 

• rysuje przy użyciu ekierki wysokość w trójkącie ostrokątnym, 

• wskazuje boki prostopadłe, boki równoległe, przekątne w prostokątach i równoległobokach, 

• oblicza obwód rombu, równoległoboku, 

• rozpoznaje wysokości równoległoboku, 

• rysuje co najmniej jedną wysokość równoległoboku, 

• wskazuje trapezy wśród innych figur, 

• rysuje trapezy przy danych długościach podstaw, 

• zapisuje ułamek w postaci dzielenia, 

• zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane, 

• porównuje ułamki o tym samym mianowniku, 

• rozszerza ułamki do wskazanego mianownika, 

• skraca ułamki w prostych przypadkach, 

• dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o jednakowych mianownikach, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków 

o jednakowych mianownikach, 

• dodaje i odejmuje ułamki ze sprowadzeniem do wspólnego mianownika jednego z ułamków, 

• mnoży ułamek lub liczbę mieszaną przez liczbę naturalną, z wykorzystaniem skracania przy mnożeniu, 

• mnoży ułamki stosując przy tym skracanie, 

• znajduje odwrotności ułamków, liczb naturalnych i liczb mieszanych, 

• dzieli ułamki, stosując przy tym skracanie, 

• zapisuje ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego, 

• zamienia ułamek zwykły na dziesiętny poprzez rozszerzanie ułamka, 

• odczytuje i zapisuje słownie ułamki dziesiętne, 

• słownie zapisane ułamki dziesiętne zapisuje cyframi (proste przypadki), 

• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące dodawania i odejmowania ułamków  dziesiętnych, 

• mnoży i dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, 

• mnoży pisemnie ułamki dziesiętne, 

• dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez jednocyfrową liczbę naturalną, 
• zna podstawowe jednostki masy, monetarne (polskie), długości i zależności między nimi, 

• zamienia mniejsze jednostki na większe, 

• oblicza upływ czasu pomiędzy wskazaniami zegara bez przekraczania godziny, 

• oblicza godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny bez przekraczania godziny, 

• oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb naturalnych, 

• odczytuje dane z tabel, 
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• zamienia procenty na ułamki, 

• określa czy zamalowano 50% figury, 

• oblicza pozostałą ilość jako procent całości, 

• odczytuje dane z diagramów w prostych przypadkach, 

• zna i rozumie pojęcie pola figury jako liczby kwadratów jednostkowych, 

• oblicza pole prostokąta jako iloczyn długości boków, 

• zna i stosuje wzór na obliczanie pola równoległoboku, 

• oblicza pole trójkąta przy danym boku i odpowiadającej mu wysokości, 

• odczytuje liczby całkowite z osi liczbowej, 

• zaznacza na osi liczbowej podane liczby całkowite, 

• rozróżnia i wskazuje krawędzie, wierzchołki, ściany boczne, podstawy brył, 

• rozróżnia graniastosłupy, ostrosłupy, prostopadłościany w otoczeniu i na rysunkach, 

• zna podstawowe jednostki objętości, 

• oblicza objętości brył zbudowanych z sześcianów jednostkowych, 

• oblicza objętość prostopadłościanu, złożonego z sześcianów jednostkowych. 

b)  Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną)  
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych): 

• zna i stosuje w obliczeniach przemienność i łączność dodawania i mnożenia, 

• stosuje rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu liczb  dwucyfrowych 

przez jednocyfrowe, 

• mnoży liczby zakończone zerami, pomijając zera przy mnożeniu i dopisując w wyniku, 

• dzieli liczby zakończone zerami, pomijając tyle samo zer w dzielnej i dzielniku, 

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia 

i dzielenia liczb naturalnych, 

• zapisuje potęgę w postaci iloczynu, 

• zapisuje iloczyn tych samych czynników w postaci potęgi, 

• oblicza potęgi liczb, także z wykorzystaniem kalkulatora, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem potęgowania, 

• oblicza wartość trójdziałaniowego wyrażenia arytmetycznego, 

• dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania tekstowego, 

• zapisuje cyframi arabskimi liczby zapisane cyframi rzymskimi (w zakresie do 39), 

• szacuje wynik pojedynczego działania dodawania lub odejmowania poprzez stosowanie zaokrągleń 
liczb, 

• stosuje szacowanie w sytuacjach praktycznych (czy starczy pieniędzy na zakup, ile pieniędzy zostanie), 

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego, 

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego, 

• zna i stosuje cechy podzielności przez 3, 9, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą i interpretuje wynik 

działania stosownie do treści zadania, 

• wskazuje w zbiorze liczb liczby złożone na podstawie cech podzielności przez 2, 3, 5, 10, 

• zapisuje liczbę dwucyfrową w postaci iloczynu czynników pierwszych, 

• znajduje brakujący czynnik w iloczynie, dzielnik lub dzielną w ilorazie, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia pisemnego, 

• rozwiązuje typowe zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów, 

• rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty pełne, półpełne, wklęsłe, 

• rozpoznaje kąty wierzchołkowe i przyległe, 

• rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem różnych rodzajów kątów, 

• szacuje miary kątów przedstawionych na rysunku, 

• rysuje kąty o zadanej mierze, mniejszej niż 180°, 

• rozwiązuje elementarne zadania rysunkowe dotyczące obliczania miar kątów, 

• stosuje nierówność trójkąta, 

• rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów w trójkącie, 

• oblicza obwody trójkątów, mając dane zależności między bokami, 

• wskazuje różne rodzaje trójkątów, jako części innych wielokątów, 

• rysuje różne rodzaje trójkątów, 
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• rysuje przy użyciu ekierki wysokości w trójkącie ostrokątnym i prostokątnym, 

• rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem wysokości trójkąta, 

• rysuje kwadrat o danym obwodzie, prostokąt o danym obwodzie i danym jednym boku, 

• oblicza miary kątów w równoległoboku, 

• oblicza długość boku rombu przy danym obwodzie, 

• rysuje równoległobok przy danym boku i danej wysokości prostopadłej do tego boku, 

• rozpoznaje rodzaje trapezów, 

• rysuje trapezy przy danych długościach podstaw i wysokości, 

• oblicza długości brakujących odcinków w trapezie, 

• wskazuje poznane czworokąty, jako części innych figur, 

• wykorzystuje twierdzenie o sumie kątów w czworokącie do obliczania miary brakujących kątóww 

czworokącie, 

• zapisuje w postaci ułamka rozwiązania elementarnych zadań tekstowych, 

• doprowadza ułamki właściwe do postaci nieskracalnej, a ułamki niewłaściwe i liczby mieszane do 

najprostszej postaci, 

• porównuje ułamki o tym samym liczniku, 

• rozszerza ułamki do wskazanego licznika, 

• znajduje licznik lub mianownik ułamka równego danemu po skróceniu lub rozszerzeniu, 

• sprowadza ułamki do wspólnego mianownika, 

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków 

o jednakowych mianownikach, 

• dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o różnych mianownikach, 

• rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o różnych 

mianownikach, 

• oblicza ułamek liczby naturalnej, 

• mnoży liczby mieszane, stosując przy tym skracanie, 

• rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków, liczb mieszanych, 

• dzieli liczby mieszane, stosując przy tym skracanie, 

• rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków, 

• oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń na ułamkach zwykłych, stosując przy tym ułatwienia 

(przemienność, skracanie), 

• słownie zapisane ułamki dziesiętne zapisuje przy pomocy cyfr (trudniejsze sytuacje, np. trzy i cztery 

setne), 

• zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej, 

• porównuje ułamki dziesiętne, 

• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci, 

• znajduje dopełnienie ułamka dziesiętnego do pełnych całości, 

• oblicza składnik sumy w dodawaniu, odjemną lub odjemnik w odejmowaniu ułamków dziesiętnych, 

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych, 

• odczytuje z osi liczbowej brakujące ułamki dziesiętne, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych, 

• dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez liczbę naturalną, 
• dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez liczbę naturalną, 
• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych i 

porównywania ilorazowego, 

• zamienia jednostki zapisane ułamkiem dziesiętnym na jednostki mieszane lub mniejsze jednostki, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem jednostek (np. koszt zakupu przy danej cenie 

za kg lub metr), 

• oblicza upływ czasu pomiędzy wskazaniami zegara z przekraczaniem godziny, 

• oblicza godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny z przekraczaniem godziny (bez 

przekraczania doby), 

• oblicza datę po upływie podanej ilości dni od podanego dnia, 

• rozwiązuje elementarne zadania dotyczące czasu, z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach i 

kalendarzu, 

• oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb naturalnych, 
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• rozwiązuje zadania tekstowe polegające na obliczaniu średniej arytmetycznej (np. średnia odległość, 
waga), 

• rozwiązuje zadania z wykorzystaniem danych przedstawionych w tabeli, 

• określa, jaki procent figury zamalowano (10%, 25%, 100%), 

• oblicza 1%, 10%, 25%, 50% i 100% z liczby naturalnej, 

• oblicza pola figur znajdujących się na kratownicy przy wielkości kratki 1 cm2 oraz przy wielkości 
�

�
 cm2, 

• wykorzystuje pole prostokąta do obliczania pól innych figur, 

• mierzy przedmioty o kształcie prostokąta i oblicza ich pole, 

• oblicza pole i obwód prostokąta przy danym jednym boku i zależności (ilorazowej lub różnicowej) 

drugiego boku, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem pola prostokąta, 

• oblicza pole równoległoboku i rombu narysowanych na kratownicy z możliwością odczytania 

potrzebnych wymiarów, 

• oblicza pole i obwód równoległoboku na podstawie danych długości boków i wysokości, 

• zna i stosuje wzór na obliczanie pola rombu z wykorzystaniem długości przekątnych, 

• rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem pól równoległoboku i rombu, 

• zna i stosuje wzór na obliczanie pola trójkąta, 

• oblicza pole trójkąta umieszczonego w kratownicy z możliwością odczytania potrzebnych długości, 

• oblicza pole trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych, 

• zna i stosuje wzór na obliczanie pola trapezu, 

• oblicza pole trapezu umieszczonego w kratownicy z możliwymi do odczytania potrzebnymi długościami 

odcinków, 

• wyznacza liczby przeciwne do danych, 

• porównuje liczby całkowite, 

• rozwiązuje zadania w oparciu o dane zestawione w tabeli, na mapie pogody, 

• dodaje liczby całkowite jednocyfrowe, 

• określa znak sumy dwóch liczb całkowitych wielocyfrowych, 

• oblicza za pomocą osi liczbowej różnicę między liczbami całkowitymi, 

• oblicza różnicę między temperaturami wyrażonymi za pomocą liczb całkowitych, 

• wykonuje proste działania dodawania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych, 

• rysuje rzuty prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów, 

• dobiera jednostkę do pomiaru objętości podanego przedmiotu, 

• oblicza objętości prostopadłościanu i sześcianu, jako iloczynu długości krawędzi, 

• rozumie pojęcie siatki prostopadłościanu, 

• rysuje siatkę sześcianu o podanej długości krawędzi. 

c)  Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą)  
  Uczeń (oprócz spełniania wymagań koniecznych i podstawowych): 

• stosuje rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu 

 i dzieleniu liczb kilkucyfrowych przez jednocyfrowe, 

• zapisuje liczbę postaci 10n bez użycia potęgowania, 

• rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem potęgowania, 

• zapisuje wyrażenia arytmetyczne do prostych treści zadaniowych,  

• dopisuje treść zadania do prostego wyrażenia arytmetycznego, 

• zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego w postaci jednego kilkudziałaniowego wyrażenia, 

• zapisuje liczby cyframi rzymskimi, 

• dodaje i odejmuje pisemnie liczby wielocyfrowe, 

• zna pojęcie wielokrotności liczb, 

• zna pojęcia liczby pierwszej i złożonej, 

• zapisuje liczbę w postaci iloczynu czynników pierwszych, 

• dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby dwucyfrowe, 

• rozwiązuje zadania związane z mierzeniem kątów, 

• rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów, 

• oblicza miary kątów w trójkącie z podanych w zadaniu zależności między kątami, 

• wskazuje osie symetrii trójkąta, 
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• rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności trójkątów, 

• rozwiązuje zadania związane z rysowaniem, mierzeniem i obliczaniem długości odpowiednich odcinków 

w równoległobokach, 

• rysuje trapez o danych długościach boków i danych kątach, 

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamka liczby, 

• wskazuje w zbiorze ułamków ułamki nieskracalne przy wykorzystaniu cech podzielności, 

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych 

mianownikach, 

• porównuje ułamki o różnych mianownikach, 

• oblicza składnik w sumie lub odjemnik w różnicy ułamków o różnych mianownikach, 

• rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych 

o różnych mianownikach oraz porównywania różnicowego, 

• oblicza ułamek liczby mieszanej i ułamek ułamka, 

• oblicza brakujący czynnik w iloczynie, 

• mnoży liczby mieszane i wyniki doprowadza do najprostszej postaci, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem odwrotności liczb, 

• oblicza dzielnik lub dzielną przy danym ilorazie, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem dzielenia liczb mieszanych, 

• oblicza wartości wyrażeń zawierających trzy i więcej działań na ułamkach zwykłych i liczbach 

mieszanych, 

• porównuje ułamki dziesiętne ze zwykłymi o mianownikach 2, 4 lub 5, 

• oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków 

dziesiętnych, 

• zapisuje i odczytuje duże liczby za pomocą skrótów (np. 2,5 tys.), 

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych, 

• oblicza dzielną lub dzielnik w ilorazie ułamków dziesiętnych, 

• wyraża w jednej jednostce sumę wielkości podanych w różnych jednostkach, 

• porównuje wielkości podane w różnych jednostkach, 

• rozwiązuje typowe zadania dotyczące czasu, z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach 

i kalendarzu, 

• oblicza na jaką ilość towaru wystarczy pieniędzy pry podanej cenie jednostkowej, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego, wykorzystując 

dane z tabel, 

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem średniej arytmetycznej, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania wielkości procentowych, 

• oblicza, jakim procentem całości jest dana wielkość (
�

�
, 
�

�
), 

• oblicza na podstawie diagramów o ile więcej, ile razy więcej, 

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem pola prostokąta, 

• podaje możliwe wymiary prostokąta o danym polu, 

• oblicza wysokość równoległoboku przy danym polu i długości boku, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem pól równoległoboku i rombu, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem pól i obwodów równoległoboku i rombu, 

• rozwiązuje zadania z praktycznym wykorzystaniem pola trójkąta, 

• oblicza pola figur umieszczonych w kratownicy, które dadzą się podzielić na prostokąty, równoległoboki 

i trójkąty, 

• oblicza pole trapezu przy podanej zależności między bokami i wysokością, 
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem pola trapezu, 

• oblicza pole wielokąta umieszczonego w kratownicy, który można podzielić na trapezy o łatwych do 

obliczenia polach, 

• wyraża pole powierzchni figury o danych wymiarach w różnych jednostkach, 

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem jednostek pola, 

• porządkuje liczby w zbiorze liczb całkowitych,  

• oblicza temperaturę po spadku o podaną liczbę stopni, 

• rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dodawania liczb całkowitych, 
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• wskazuje liczbę całkowitą, różniącą się od danej o podaną liczbę naturalną, 
• mnoży i dzieli liczby całkowite, 

• oblicza wartości wyrażeń złożonych z dwóch lub trzech działań na liczbach całkowitych, 

• podaje przykłady brył o danej liczbie wierzchołków, 

• podaje przykłady brył których ściany spełniają dany warunek, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem objętości prostopadłościanu i sześcianu, 

• rysuje siatkę prostopadłościanu o danych długościach krawędzi, 

• dobiera siatkę do modelu prostopadłościanu, 

• ocenia, czy rysunek przedstawia siatkę prostopadłościanu, 

• oblicza objętość prostopadłościanu, korzystając z jego siatki, 

• nazywa graniastosłupy na podstawie siatek, 

• rysuje siatki graniastosłupów przy podanym kształcie podstawy i podanych długościach krawędzi, 

• dobiera siatkę do modelu graniastosłupa. 

d)  Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą)  
Uczeń (oprócz spełniania wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających): 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem potęgowania, 

• oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych (także z potęgowaniem), stosując 

odpowiednią kolejność działań,  
• zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego w 

postaci jednego kilkudziałaniowego wyrażenia, 

• uzupełnia nawiasami wyrażenie arytmetyczne tak, aby dawało podany wynik, 

• odczytuje liczby zapisane cyframi rzymskimi, 

• szacuje wynik wyrażenia zawierającego więcej niż jedno działanie, 

• rozszyfrowuje cyfry ukryte pod literami w liczbach w działaniu dodawania pisemnego, 

• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego, 

• rozszyfrowuje cyfry ukryte pod literami w działaniu mnożenia pisemnego, 

• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego, 

• rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem cech podzielności i wielokrotności liczb, 

• rozkłada na czynniki pierwsze liczby kilkucyfrowe, 

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem cech podzielności, dzielenia pisemnego oraz 

porównywania ilorazowego, 

• rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące prostej, półprostej i odcinka na płaszczyźnie, 

• wskazuje różne rodzaje kątów na bardziej złożonych rysunkach, 

• oblicza miary kątów przedstawionych na rysunku (trudne przykłady), 

• oblicza miary kątów między wskazówkami zegara o określonej godzinie (pełne kwadranse), 

• rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące rodzajów i własności trójkątów, 

• rysuje romb przy użyciu linijki i cyrkla, 

• rysuje równoległobok przy danych przekątnych i kącie między nimi, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności trapezów, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności czworokątów, 

• porównuje ułamki, wykorzystując relacje między ułamkami o takich samych licznikach lub o takich 

samych mianownikach, 

• rozwiązuje nietypowe zadnia tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych, 

• rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków zwykłych, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków zwykłych, 

• rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych, 

• porównuje ułamki zwykłe o mianowniku równym 8 z ułamkami dziesiętnymi, 

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków dziesiętnych, 

• odczytuje brakujące liczby z osi liczbowej, gdy podane liczby różnią się liczbą miejsc po przecinku, 

• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych, 

• rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych, 

• rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych, 

• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem przeliczania jednostek, 

• rozwiązuje zadania wymagające działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, 

• rozwiązuje zadania z wykorzystaniem rozkładu jazdy, 
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• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące czasu i kalendarza, 

• rozwiązuje zadania, w których szacuje i oblicza łączny koszt zakupu przy danych cenach jednostkowych 

oraz wielkość reszty, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem obliczania średniej liczb wyrażonych różnymi jednostkami, 

• oblicza sumę liczb na podstawie podanej średniej, 

• oblicza jedną z wartości przy danej średniej i pozostałych wartościach, 

• rozwiązuje zadania, wykorzystując dane przedstawione na diagramie słupkowym, 

• rozwiązuje zadania praktyczne związane z obliczaniem pól prostokątów, 

• oblicza pola figur złożonych z prostokątów, równoległoboków i trójkątów, umieszczonych na kratownicy, 

odczytując potrzebne wymiary, 

• rozwiązuje zadania praktyczne związane z polem trójkąta, 

• oblicza wysokości trójkąta prostokątnego przy danych trzech bokach, 

• oblicza wysokość trapezu przy danych podstawach i polu, 

• oblicza drugą podstawę trapezu przy danej wysokości, podstawie i polu, 

• rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola, 

• porównuje powierzchnie wyrażone w różnych jednostkach, 

• zamienia jednostki pola, 

• oblicza średnią arytmetyczną liczb całkowitych, 

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania różnicowego i dodawania liczb 

całkowitych, 

• rozwiązuje zadania dotyczące odczytywania z osi liczbowej liczb różniących się od podanych o daną 
wielkość, 

• rozwiązuje zadania z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych, 

• rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów, 

• rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem objętości, 

• oblicza wysokość prostopadłościanu przy danej objętości i krawędziach podstawy, 

• rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem siatki sześcianu, 

• rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące siatek graniastosłupów. 

e)  Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) 
– stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 
 

� klasyVI 

Poziomy wymagań edukacyjnych: 
K – konieczny – ocena dopuszczająca (2) 

P – podstawowy – ocena dostateczna (3) 

R – rozszerzający – ocena dobra (4) 

D – dopełniający – ocena bardzo dobra (5) 

W – wykraczający – ocena celująca (6) 

Szarym paskiem- oznaczono tematy nieobowiązkowe– realizowane przez nauczyciela po zrealizowaniu 

wszystkich tematów                  z podstawy programowej, ocenianiu podlega zakres materiału określony przez 

nauczyciela prowadzącego. 

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

KATEGORIA A 
UCZEŃ ZNA: 

 

KATEGORIA B 
UCZEŃ 

ROZUMIE: 
 

KATEGORIA C 
UCZEŃ UMIE: 

 

KATEGORIA D 
UCZEŃ UMIE: 

 

• nazwy działań 
(K) 
• algorytm 

mnożenia  
i dzielenia 

• potrzebę 
stosowania działań 
pamięciowych (K) 
• związek potęgi  
z iloczynem (K) 

• zaznaczyć i odczytać na osi 

liczbowej: 
– liczbę naturalną (K-P) 
– ułamek dziesiętny (P-R) 
• pamięciowo dodawać i 

• tworzyć wyrażenia arytmetyczne 
na podstawie treści zadań i obliczać 
wartości tych wyrażeń (D-W) 
• uzupełniać brakujące liczby w 

wyrażeniu arytmetycznym, tak by 
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ułamków 

dziesiętnych 

przez 10, 100, 

1000, . . (K) 
• kolejność 
wykonywania 

działań (K) 
• pojęcie potęgi 

(K) 
 

 odejmować: 
– ułamki dziesiętne o 

jednakowej liczbie cyfr po 

przecinku (K) 
– dwucyfrowe liczby naturalne 

(K) 
– ułamki dziesiętne różniące się 
liczbą cyfr po przecinku (P-R) 
– wielocyfrowe liczby naturalne 

(P-R) 
• mnożyć i dzielić w pamięci 

ułamki dziesiętne 
– w ramach tabliczki mnożenia 

(K) 
– wykraczające poza tabliczkę 
mnożenia (P-R) 
• mnożyć i dzielić w pamięci 

dwucyfrowe i wielocyfrowe 

(proste przykłady) liczby 

naturalne (P-R) 
• obliczyć kwadrat i sześcian: 
– liczby naturalnej (K) 
– ułamka dziesiętnego (K-P) 
• obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego 

działania na liczbach 

naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych (R) 
• szacować wartości wyrażeń 
arytmetycznych (R) 
• tworzyć wyrażenia 

arytmetyczne na podstawie 

treści zadań i obliczać wartości 

tych wyrażeń (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe  
z zastosowaniem działań na 

liczbach naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych (R) 

otrzymać ustalony wynik (R-W) 
• obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego działania  
na liczbach naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych (D-W) 
• rozwiązać zadanie tekstowe  
z zastosowaniem działań na liczbach 

naturalnych i ułamkach dziesiętnych (D-

W) 
 

• algorytmy 

czterech działań 
pisemnych (K) 
 

• potrzebę 
stosowania działań 
pisemnych (K) 
 

• pisemnie wykonać każde z 

czterech działań na ułamkach 

dziesiętnych (K-P) 
• obliczyć kwadrat i sześcian 

ułamka dziesiętnego (K-P) 
• rozwiązać zadanie tekstowe  
z zastosowaniem działań na 

liczbach naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych (R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe  
z zastosowaniem działań na liczbach 

naturalnych i ułamkach dziesiętnych (D-

W) 
 

• pojęcie potęgi 

(K) 
 

• związek potęgi  
z iloczynem (K) 
 

• zapisać iloczyny w postaci 

potęgi (K-P) 
• zapisać liczbę w postaci potęgi 

liczby10 (R) 
• obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego 
zawierającego potęgi (P-R) 

• określić ostatnią cyfrę potęgi (D-W) 
• rozwiązać zadanie tekstowe związane 

z potęgami (D-W) 
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• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane z potęgami (P-R) 
• zasadę 
skracania  
i rozszerzania 

ułamków 

zwykłych (K) 
• pojęcie ułamka 

nieskracalnego 

(K) 
• pojęcie ułamka 

jako: 
– ilorazu dwóch 

liczb naturalnych 

(K) 
– części całości 

(K) 
• algorytm 

zamiany liczby 

mieszanej na 

ułamek 

niewłaściwy i 

odwrotnie (K) 
• algorytmy 4 

działań  
na ułamkach 

zwykłych (K) 
 

• zasadę skracania  
i rozszerzania 

ułamków zwykłych 

(K) 
• pojęcie ułamka 

jako: 
– ilorazu dwóch liczb 

naturalnych (K) 
– części całości (K) 
 

• zaznaczyć i odczytać ułamek 

na osi liczbowej (K-R) 
• wyciągać całości z ułamków 

niewłaściwych oraz zamieniać 
liczby mieszane na ułamki 

niewłaściwe (K) 
• uzupełnić brakujący licznik lub 

mianownik  
w równościach ułamków 

zwykłych (K-P) 
• dodawać, odejmować, mnożyć 
i dzielić ułamki zwykłe (K-P) 
• podnosić do kwadratu i 

sześcianu: 
–  ułamki właściwe (K-P) 
– liczby mieszane (R-D) 
• obliczyć ułamek z  
– liczby naturalnej (P) 
– ułamka lub liczby mieszanej 

(R-D) 
• obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego 4 

działania oraz potęgowanie 

ułamków zwykłych (R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe  
z zastosowaniem działań na 

ułamkach zwykłych (P-R) 

• obliczyć wartość ułamka  piętrowego 

(R-D) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe  
z zastosowaniem działań na ułamkach 

zwykłych (D-W) 
 

• zasadę zamiany 

ułamka zwykłego 

na ułamek 

dziesiętny 

metodą 
rozszerzania lub 

skracania ułamka 

(K) 
• zasadę zamiany 

ułamka 

dziesiętnego na 

ułamek zwykły 

(K) 
 

• zasadę zamiany 

ułamka zwykłego  
na ułamek dziesiętny 

metodą rozszerzania 

lub skracania ułamka 

(K) 
 

• zamienić ułamek zwykły na 

ułamek dziesiętny i odwrotnie 

(K-P) 
• porównać ułamek zwykły z 

ułamkiem dziesiętnym (P-R) 
• porządkować ułamki (P-R) 
• zaznaczyć i odczytać ułamki 

zwykłe  
i dziesiętne na osi liczbowej (K-

R) 
• obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego 4 

działania na liczbach 

wymiernych dodatnich (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane  
z działaniami na ułamkach 

zwykłych 
i dziesiętnych (R) 

• obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego działania  
na liczbach wymiernych dodatnich (R-

W) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z działaniami na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych (D-W) 
 

• zasadę zamiany 

ułamka zwykłego 

na ułamek 

dziesiętny 

metodą dzielenia 

licznika przez 

• zasadę zamiany 

ułamka zwykłego na 

ułamek dziesiętny 

metodą dzielenia 

licznika przez 

mianownik (P) 

• podać rozwinięcie dziesiętne 

ułamka zwykłego (P-R) 
• zapisać w skróconej postaci 

rozwinięcie dziesiętne ułamka 

zwykłego (P-R) 
• określić kolejną cyfrę 

• określić rodzaj rozwinięcia 

dziesiętnego ułamka (D-W) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z rozwinięciami dziesiętnymi 

ułamków zwykłych (D-W) 
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mianownik (P) 
• pojęcie 

rozwinięcia 

dziesiętnego 

skończonego i  

rozwinięcia 

dziesiętnego 

nieskończonego 

okresowego (P) 
• warunek 

konieczny 

zamiany ułamka 

zwykłego na 

ułamek 

dziesiętny 

skończony (D) 

 rozwinięcia dziesiętnego na 

podstawie jego skróconego 

zapisu (P-R) 
• porównać rozwinięcia 

dziesiętne liczb zapisanych w 

skróconej postaci (R-D) 
• porównać liczby wymierne 

dodatnie (R-D) 
• porządkować liczby wymierne 

dodatnie (R-D) 

• pojęcia: prosta, 

półprosta, 

odcinek, koło i 

okręg (K) 
• wzajemne 

położenie: 
 – prostych i 

odcinków (K), 
– prostej i okręgu 

(R), 
– okręgów (R) 
• definicje 

odcinków 

prostopadłych i 

odcinków 

równoległych (P) 
• elementy koła i 

okręgu (K-P) 
• zależność 
między długością 
promienia  
i średnicy (K) 

• różnicę między 

kołem i okręgiem, 

prostą  
i odcinkiem, prostą  
i półprostą (K) 
• konieczność 
stosowania 

odpowiednich 

przyrządów do 

rysowania figur 

geometrycznych (K) 
 

 

• narysować za pomocą ekierki i 

linijki proste 
i odcinki prostopadłe oraz proste 

i odcinki równoległe (K) 
• narysować za pomocą ekierki i 

linijki proste równoległe o danej 

odległości od siebie (P) 
• wskazać poszczególne 

elementy w okręgu  
i w kole (K) 
• kreślić koło i okrąg o danym 

promieniu  
lub średnicy (K) 
• rozwiązać zadania tekstowe 

związane 
z kołem, okręgiem i innymi 

figurami (P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadania tekstowe 

związane z kołem, okręgiem i innymi 

figurami (D-W) 
 

• rodzaje 

trójkątów (K-P) 
• nazwy boków w 

trójkącie 

równoramiennym 

(K) 
• nazwy boków w 

trójkącie 

prostokątnym (K) 
• zależność 
między bokami w 

trójkącie 

równoramiennym 

(P) 
• nazwy 

czworokątów (K) 

• pochodzenie nazw 

poszczególnych 

rodzajów trójkątów 

(K) 
 

• narysować poszczególne 

rodzaje trójkątów (K) 
• narysować trójkąt w skali (K-

P) 
• obliczyć obwód trójkąta (K), 

czworokąta  
(K-P) 
• wskazać na rysunku wielokąt o 

określonych cechach (K-P) 
• obliczyć długość boku trójkąta 

równobocznego, znając jego 

obwód (P) 
• obliczyć długość boku trójkąta, 

znając długość obwodu i 

długości dwóch pozostałych 

boków (P) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z obwodem trójkąta, 

czworokąta lub innego wielokąta (R-W) 
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• własności 

czworokątów (K-

P) 
• definicję 
przekątnej, 

obwodu 

wielokąta (K) 
• zależność 
między liczbą 
boków, 

wierzchołków  
i kątów w 

wielokącie (K) 

• sklasyfikować czworokąty (P-

R) 
• narysować czworokąt, mając 

informacje o: 
– bokach (K-R) 
– przekątnych (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z obwodem czworokąta (P-R) 

• pojęcie kąta (K) 
• pojęcie 

wierzchołka  
i ramion kąta (K) 
• podział kątów  
ze względu na 

miarę: 
– prosty, ostry, 

rozwarty(K), 
 – pełny, półpełny 

(P) 
– wypukły, 

wklęsły (R) 
• podział kątów  
ze względu na 

położenie: 
– przyległe, 

wierzchołkowe 

(K) 
– odpowiadające, 

naprzemianległe 

(R) 
• zapis 

symboliczny kąta  
i jego miary (K) 

• związki miarowe 

poszczególnych 
rodzajów kątów (K-

P) 
 

• zmierzyć kąt (K) 
• narysować kąt o określonej 

mierze (K-P) 
• rozróżniać  i nazywać 
poszczególne rodzaje kątów (K-

R) 
• obliczyć brakujące miary 

kątów przyległych, 

wierzchołkowych (P) 
• obliczyć brakujące miary 

kątów odpowiadających, 

naprzemianległych (R) 

• rozwiązać zadanie związane z zegarem 
(D-W) 
• określić miarę kąta przyległego, 
wierzchołkowego, odpowiadającego, 
naprzemianległego na podstawie 

rysunku lub treści zadania (D-W) 
 

• sumę miar 

kątów 

wewnętrznych 

trójkąta (K) 
• miary kątów w 

trójkącie 

równobocznym 

(P) 
• zależność 
między kątami w 

trójkącie 

równoramiennym 

(P) 
• sumę miar 

kątów 

wewnętrznych 

 • obliczyć brakujące miary 

kątów trójkąta (K-P) 
• obliczyć brakujące miary 

kątów czworokątów (P-R) 
• obliczyć brakujące miary kątów 

trójkąta lub czworokąta na 

rysunku z wykorzystaniem miar 

kątów przyległych, 

wierzchołkowych, 

naprzemianległych, 

odpowiadających oraz własności 

trójkątów lub czworokątów (R) 

• obliczyć brakujące miary kątów 

trójkąta z wykorzystaniem miar kątów 

przyległych, wierzchołkowych, 

naprzemianległych, odpowiadających 

oraz sumy miar  
kątów wewnętrznych trójkąta (D-W) 
• obliczyć brakujące miary kątów 

czworokąta na rysunku z 

wykorzystaniem miar kątów 

przyległych, wierzchołkowych, 

naprzemianległych, odpowiadających 
oraz własności czworokątów (D-W) 
• rozwiązać zadanie tekstowe związane  
z miarami kątów w trójkątach i 

czworokątach (D-W) 
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czworokąta (K) 
• zależność 
między kątami  
w 

równoległoboku, 

trapezie (P) 
• zasady 

konstrukcji (P) 
• warunek  

zbudowania 

trójkąta – 

nierówność 
trójkąta (P) 
 

• zasady konstrukcji 

(P) 
 

• posługując się cyrklem 

porównać długości odcinków 

(P) 
• przenieść konstrukcyjnie 

odcinek (K) 
• skonstruować odcinek jako: 
– sumę odcinków (K-P) 
– różnicę odcinków (P) 
• wykorzystać przenoszenie 

odcinków 
w zadaniach  konstrukcyjnych 

(P-R) 
• skonstruować trójkąt o danych 

trzech bokach (P) 
• skonstruować równoległobok, 

znając dwa boki i przekątną (R) 
• sprawdzić, czy z odcinków o 

danych 
długościach można zbudować 
trójkąt (R) 
• rozwiązać zadanie 

konstrukcyjne związane  
z konstrukcją trójkąta o danych 

bokach (R) 

• wykorzystać przenoszenie odcinków  
w zadaniach konstrukcyjnych (D-W) 
• rozwiązać zadanie konstrukcyjne 
związane z konstrukcją trójkąta o 

danych bokach (D-W) 
 

• zasady 

dotyczące lat 

przestępnych (P) 
• jednostki czasu 

(K) 
 

• konieczność 
wprowadzenia lat 
przestępnych (P) 
 

• podać przykładowe lata 

przestępne (P) 
• obliczyć upływ czasu między 

wydarzeniami (K-P) 
• porządkować wydarzenia w 

kolejności 
chronologicznej (K) 
• zamienić jednostki czasu (K-

R) 
• wyrażać w różnych 

jednostkach ten sam upływ 

czasu (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z kalendarzem i czasem (P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z kalendarzem i czasem (D-W) 
 

• jednostki 

długości (K) 
• jednostki masy 

(K) 
 

• potrzebę 
stosowania 

różnorodnych 

jednostek długości  
i masy (K) 
 

• wykonać obliczenia dotyczące 

długości  
(K-P) 
• wykonać obliczenia dotyczące 

masy (K-P) 
• zamienić jednostki długości i 

masy (K-P) 
• wyrażać w różnych 

jednostkach te same masy (P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z jednostkami długości i masy 

(D-W) 
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• wyrażać w różnych 

jednostkach te same długości (P-

R) 
• porządkować wielkości podane 

w różnych jednostkach (P-R) 
• szacować długości i masy (P-

R)  
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z jednostkami długości i masy 

(P-R) 
• pojęcie skali i 

planu (K) 
 

• potrzebę 
stosowania 

odpowiedniej skali 

na mapach i planach 

(K) 
 

• obliczyć skalę (K-P) 
• obliczyć długości odcinków w 

skali lub  
w rzeczywistości (K-P) 
• odczytać dane z mapy lub 

planu (K-P) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
ze skalą (P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane ze skalą (D-W) 
 

• zasady 

zaokrąglania 

liczb (P) 
• symbol 

przybliżenia (P) 
• pojęcie 

przybliżenia  
z niedomiarem  
i nadmiarem (W) 

• potrzebę 
zaokrąglania liczb 

(P) 
 

• zaokrąglić liczbę do danego 

rzędu (P-R) 
• zaokrąglić liczbę zaznaczoną 
na osi liczbowej (R) 
• wskazać liczby o podanym 

zaokrągleniu (R) 
• zaokrąglić liczbę po zamianie 

jednostek (R) 

• określić ile jest  liczb o podanym 

zaokrągleniu, spełniających dane 

warunki (D-W) 
 

• funkcje 

podstawowych 

klawiszy (K) 
• funkcje 

klawiszy pamięci 

kalkulatora (R) 
 

• korzyści płynące  
z umiejętności 

stosowania 

kalkulatora do 

obliczeń (K) 

• sprawdzić, czy kalkulator 

zachowuje kolejność działań (P) 
• wykonać obliczenia za pomocą 
kalkulatora (K-R) 
• wykorzystać kalkulator do 

rozwiązania zadanie tekstowego 

(P-R) 
• rozwiązać zadanie, odczytując 

dane z tabeli i korzystając z 

kalkulatora (P-R) 

• wykonać wielodziałaniowe obliczenia 

za pomocą kalkulatora (D-W) 
• wykorzystać kalkulator do rozwiązania 

zadanie tekstowego (D-W) 
 

 • znaczenie 

podstawowych 

symboli 
występujących w 

instrukcjach i 

opisach: 
– diagramów (K) 
– map (K) 
– planów (K) 
– schematów (K) 
– innych rysunków 

(K) 

• odczytać dane z: 
– tabeli (K) 
– planu (K) 
– mapy (K) 
– diagramu (K) 
• odpowiedzieć na pytanie 

dotyczące znalezionych danych 

(K-R) 
• zinterpretować odczytane dane 

(P-R) 
• przedstawić dane w postaci 

diagramu 
słupkowego, prostego schematu 

(K-R) 

• odpowiedzieć na pytanie dotyczące 

znalezionych danych (D-W) 
• rozwiązać nietypowe zadanie 

tekstowe, w którym potrzebne 

informacje należy odczytać z tabeli lub 

mapy (D-W) 
 

 • zasadę • odczytać dane z wykresu (K-P) • porównać informacje oczytane z 
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sporządzania 

wykresów (P) 
• odpowiedzieć na pytanie 

dotyczące znalezionych danych 

(K-R) 
• zinterpretować odczytane dane 

(P-R) 
• przedstawić dane w postaci 

wykresu (P-R) 
• porównać informacje oczytane 

z dwóch wykresów (P-R) 

dwóch wykresów (R-W) 
• odpowiedzieć na pytanie dotyczące 

znalezionych danych (D-W) 
• dopasować wykres do opisu sytuacji  
(D-W) 
• przedstawić dane w postaci wykresu 

(D) 

  • na podstawie podanej 

prędkości wyznaczać długość 
drogi przebytej w jednostce 

czasu (K) 
• obliczyć drogę, znając stałą 
prędkość i czas (K-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane z obliczaniem drogi 

(P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z obliczaniem drogi w ruchu 

jednostajnym (D-W) 

• jednostki 

prędkości  (K-P) 
• algorytm 

zamiany 

jednostek 

prędkości (P-D) 

• potrzebę 
stosowania różnych 

jednostek prędkości 

(P) 

• porównać prędkości dwóch 

ciał, które przebyły jednakowe 

drogi w różnych czasach (K) 
• obliczyć prędkość  w ruchu 

jednostajnym, znając drogę i 
czas (K-P) 
•  zamieniać jednostki prędkości 

(P-R) 
• porównać prędkości wyrażane 

w różnych jednostkach (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane z obliczaniem 

prędkości (P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z obliczaniem prędkości (R-

W) 

  • obliczyć czas  w ruchu 

jednostajnym, znając drogę i 
prędkość (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane z obliczaniem czasu 

(R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z obliczaniem czasu (D-W) 

 • znaczenie pojęć 
prędkość, droga, czas 

w ruchu 

jednostajnym (K) 

• odczytać z wykresu zależności 

drogi od czasu lub prędkości od 

czasu potrzebne dane (P-R) 
• obliczyć prędkość na 

podstawie wykresu zależności 

drogi od czasu (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

typu prędkość – droga – czas 

(R) 

• obliczyć prędkości na podstawie 

wykresu zależności drogi od czasu (D-

W) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

typu prędkość – droga – czas (D-W) 

• jednostki miary 

pola (K) 
• wzory na 

obliczanie pola 

prostokąta i 

kwadratu (K) 
 

• pojęcie miary pola 

jako liczby 

kwadratów 

jednostkowych (K) 
• zasadę zamiany 

jednostek pola (P) 
 

• obliczyć pole prostokąta i 

kwadratu (K) 
• obliczyć pole kwadratu o 

danym obwodzie  
i odwrotnie (P-R) 
• obliczyć bok prostokąta, 

znając jego pole  
i długość drugiego boku (K-P) 

• obliczyć pole figury jako sumę lub 

różnicę pól prostokątów (R-D) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z polem prostokąta (D-W) 
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• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z polem prostokąta (P-R) 
• zamienić jednostki pola (P-R) 

• wzory na 

obliczanie pola 

równoległoboku i 

rombu (K) 
 

• wyprowadzenie 

wzoru na obliczanie 

pola równoległoboku 

(P) 
• zależnośćdoboru 

wzoru na obliczanie 

pola rombu od  

danych (K) 
 

• obliczyć pole równoległoboku 

o danej wysokości i podstawie 

(K) 
• obliczyć pole rombu o danych 

przekątnych (K) 
• obliczyć pole  narysowanego 

równoległoboku (K-P) 
• narysować wysokość 
równoległoboku do wskazanego 

boku (P) 
• narysować równoległobok o 

danym polu (P) 
• obliczyć długość podstawy 

równoległoboku, 
znając jego pole i wysokość 
opuszczoną na tę podstawę (P-

R) 
• obliczyć wysokość 
równoległoboku, 
znając jego pole i długość 
podstawy, na którą opuszczona 

jest ta wysokość (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane  
z polem równoległoboku i 

rombu (P-R) 

• narysować równoległobok o polu 
równym polu danego czworokąta (R-D) 
• obliczyć długość przekątnej rombu, 

znając jego pole i długość drugiej 

przekątnej (R) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z polem równoległoboku i 

rombu (D-W) 
 

• wzór na 

obliczanie pola 

trójkąta (K) 
 

• wyprowadzenie 

wzoru na obliczanie 

pola trójkąta (P) 
 

• obliczyć pole trójkąta o danej 

wysokości i podstawie (K) 
• narysować wysokość trójkąta 

do wskazanego boku (P) 
• narysować trójkąt o danym 

polu (P-R) 
• obliczyć pole narysowanego 

trójkąta (K-R) 
• obliczyć wysokości trójkąta, 

znając długość podstawy, na 

którą opuszczona jest ta 

wysokość i pole trójkąta (R-D) 
• obliczyć długość podstawy 

trójkąta, 
znając wysokość i pole trójkąta 

(R-D) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane  
z polem trójkąta (P-R) 

• podzielić trójkąt na części o równych 

polach (R-D) 
• obliczyć pole figury jako sumę lub 

różnicę pól trójkątów i czworokątów (R-

W) 
• narysować trójkąt o polu równym polu 

danego czworokąta (R-D) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z polem trójkąta (D-W) 

• wzór na 

obliczanie pola 

trapezu (K) 
 

• wyprowadzenie 

wzoru na obliczanie 

pola trapezu (P) 
 

• obliczyć pole trapezu, mając 

dane długości podstaw i 

wysokość (K) 
• obliczyć pole narysowanego 

trapezu (K-R) 

• podzielić trapez na części o równych 

polach (D-W) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z polem trapezu (D-W) 
• obliczyć pole figury jako sumę lub 
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• narysować wysokość trapezu 

(P) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z polem trapezu (P-R) 

różnicę pól znanych wielokątów (R-W) 

• pojęcie liczby 

ujemnej (K) 
• pojęcie liczb 

przeciwnych (K) 
• pojęcie wartości 

bezwzględnej (P) 
 

• rozszerzenie osi 

liczbowej na liczby 

ujemne i potrafi 

podać przykłady 

liczb ujemnych (K) 
 

• zaznaczyć i odczytać liczbę 
ujemną na osi liczbowej (K-P) 
• wymienić kilka liczb 

większych lub mniejszych od 

danej (K-P) 
• porównać liczby wymierne (K-

P) 
• zaznaczyć liczby przeciwne na 

osi liczbowej (K) 
• porządkować liczby wymierne 

(P-R) 
• podać ile liczb spełnia podany 

warunek (R) 
• obliczyć wartość bezwzględną 
liczby (P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie związane 

z liczbami dodatnimi i ujemnymi (D-W) 
• rozwiązać zadanie związane z 

wartością bezwzględną (D-W) 
 

• zasadę 
dodawania liczb 

o jednakowych 

znakach (K) 
• zasadę 
dodawania liczb 

o różnych 

znakach (K) 
• zasadę 
zastępowania 

odejmowania 
dodawaniem 

liczby przeciwnej 

(P) 

• zasadę dodawania 

liczb o jednakowych 

znakach (K) 
• zasadę dodawania 

liczb o różnych 

znakach (K) 
• zasadę 
zastępowania 

odejmowania 

dodawaniem liczby 

przeciwnej (P) 

• obliczyć sumę i różnicę liczb 

całkowitych (K-P) 
• obliczyć sumę i różnicę liczb 

wymiernych (R) 
• obliczyć sumę 
wieloskładnikową (R) 
• korzystać z przemienności i 

łączności dodawania (P) 
• powiększyć lub pomniejszyć 
liczbę całkowitą o daną liczbę 
(K-P) 
• uzupełnić brakujące składniki, 

odjemną lub odjemnik w 

działaniu (P-R) 

• porównać sumy i różnice liczb 

całkowitych (R-D) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z dodawaniem i 

odejmowaniem liczb wymiernych (R-

W) 
 

• zasadę ustalania 

znaku iloczynu i 

ilorazu (K) 
 

 • obliczyć iloczyn i iloraz liczb 

całkowitych (K) 
• obliczyć kwadrat i sześcian 

liczb całkowitych (P-R) 
• ustalić znak iloczynu i ilorazu 

kilku liczb wymiernych (P) 
• obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego 
zawierającego 4 działania na 

liczbach całkowitych (P-R) 

• obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego 4 

działania na liczbach całkowitych (D-

W) 
• określić znak potęgi liczby wymiernej 

(P-R) 
• uzupełniać w wyrażeniu 

arytmetycznym brakujące liczby lub 

znaki działań, tak by otrzymać ustalony 

wynik (R-W) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z mnożeniem i  dzieleniem 

liczb całkowitych (D-W) 
• pojęcie procentu 

(K) 
• potrzebę 
stosowania 

procentów w życiu 

codziennym (K) 

• określić w procentach, jaką 
część figury zacieniowano (K-P) 
• zapisać ułamek o mianowniku 

100 w postaci procentu (K) 
• zamienić ułamek na procent 

(K-R) 
• zamienić procent na ułamek 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z ułamkami i procentami (D-

W) 
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(K-R) 
• wyrazić informacje podane za 

pomocą procentów w ułamkach 

i odwrotnie (P-R) 
• porównać dwie liczby, z 

których jedna jest zapisana w 

postaci procentu (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z procentami (P-R) 

• algorytm 

zamiany 

ułamków na 

procenty (K-P) 

• równoważność 
wyrażania części 

liczby ułamkiem lub 

procentem (P) 

•opisywać w procentach części 

skończonych zbiorów (K-R) 
• zamienić ułamek na procent 

(K-R) 
• określić, jakim procentem 

jednej liczby jest druga (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z określeniem, jakim procentem 

jednej liczby jest druga (P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z określeniem, jakim 

procentem jednej liczby jest druga (D-

W) 

• zasady 

zaokrąglania 

liczb (P) 
 

• korzyści płynące  
z umiejętności 

stosowania 

kalkulatora do 

obliczeń (K) 

• zaokrąglić ułamek dziesiętny i 

wyrazić go w procentach(P) 
•opisywać w procentach części 

skończonych zbiorów (K-R) 
• zamienić ułamek na procent 

(K-R) 
• określić, jakim procentem 

jednej liczby jest druga (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z określeniem, jakim procentem 

jednej liczby jest druga (P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z określeniem, jakim 

procentem jednej liczby jest druga (D-

W) 

• pojęcie 

diagramu (K) 
• znaczenie 

podstawowych 

symboli 
występujących 
w opisach 

diagramów (K) 
• potrzebę 
stosowania różnych 

diagramów (P) 

• odczytać dane z diagramu (K-

R) 
• odpowiedzieć na pytanie 

dotyczące znalezionych danych 

(K-R) 
• przedstawić dane w postaci 

diagramu słupkowego (K-R 
• gromadzić i porządkować 
zebrane dane (P-R) 

• porównać dane z dwóch diagramów i 

odpowiedzieć na pytania dotyczące 
znalezionych danych (D-W) 

• algorytm 

obliczania  

ułamka liczby (P) 
 

• pojęcie procentu 

liczby jako jej części 

(K) 
 

• zaznaczać określoną 
procentem część figury lub 

zbioru skończonego (K-R) 
• obliczyć procent liczby 

naturalnej (K-P) 
•  wykorzystać dane z 

diagramów  
do obliczania  procentu liczby 

(P-R) 
• obliczyć liczbę na podstawie 

danego 
jej procentu (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z obliczaniem procentu danej 

liczby (D-W) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z obliczaniem liczby na 

podstawie danego jej procentu (D-W) 
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związane 
z obliczaniem procentu danej 

liczby (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z obliczaniem liczby na 

podstawie danego  
jej procentu (R) 

  • obliczyć liczbę  większą o 

dany procent (P) 
• obliczyć liczbę  mniejszą o 

dany procent (P) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z podwyżkami i obniżkami o 

dany procent (P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z podwyżkami i obniżkami o 

dany procent (D-W) 
•  wyrazić podwyżki i obniżki o dany 

procent w postaci procentu początkowej 

liczby (R-D) 

• pojęcia: 

graniastosłup, 

ostrosłup, walec, 

stożek, kula (K) 
• pojęcia 

charakteryzujące 

graniastosłup, 

ostrosłup, walec, 

stożek, kulę (K) 

 • wskazać graniastosłup, 

ostrosłup, walec, stożek, kulę 
wśród innych brył (K) 
• wskazać na modelach pojęcia 

charakteryzujące bryłę (K) 
• wskazać w otoczeniu 

przedmioty przypominające 

kształtem walec, stożek, kulę 
(K) 
• określić rodzaj bryły na 

podstawie jej rzutu (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

nawiązujące  
do elementów budowy danej 

bryły (P-R)  

• określić cechy bryły powstałej ze 

sklejenia kilku znanych brył (R-D) 
• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

nawiązujące do elementów budowy 

danej bryły (R-W) 
 

• podstawowe 

wiadomości na 

temat 
 – 

prostopadłościan

u (K) 
– sześcianu (K) 
• pojęcie siatki 

bryły (K) 
• wzór na 

obliczanie pola 

powierzchni 

prostopadłościan

u  
i sześcianu (K) 

 • wskazać w prostopadłościanie 

ściany  
i krawędzie prostopadłe lub 

równoległe do danej (K) 
• wskazać w prostopadłościanie 

krawędzie  
o jednakowej długości (K) 
• obliczyć sumę krawędzi 

prostopadłościanu 
i sześcianu (K) 
• wskazać siatkę sześcianu  
i prostopadłościanu na rysunku 

(K-P) 
• kreślić siatkę 
prostopadłościanu i sześcianu 

(K) 
• obliczyć pole powierzchni 

sześcianu (K) 
• obliczyć pole powierzchni 

prostopadłościanu (K) 

• rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące 
długości krawędzi prostopadłościanu 
i sześcianu (R-D) 
• rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące 
pola powierzchni prostopadłościanu 

złożonego z kilku sześcianów (R-D) 
• rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące 
budowania sześcianu z różnych siatek 

(D) 
• rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące 
cięcia prostopadłościanu i sześcianu (W) 

• cechy 

charakteryzujące 

graniastosłup 

• sposób obliczania 

pola powierzchni 
graniastosłupa 

• wskazać graniastosłup prosty 

wśród innych brył (K) 
• określić liczbę ścian, 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe  
z zastosowaniem pól powierzchni 
graniastosłupów prostych (D-W) 
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prosty (K) 
• nazwy 

graniastosłupów 

prostych w 

zależności od 

podstawy (K) 
• wzór na 

obliczanie pola 

powierzchni 

graniastosłupa 

prostego (P) 
• pojęcie siatki 

graniastosłupa 

prostego(K) 
 

prostego 
jako pole jego siatki 

(K) 
 

wierzchołków, krawędzi danego 

graniastosłupa (P) 
• wskazać w graniastosłupie 

ściany 
i krawędzie prostopadłe lub 

równoległe (P) 
• wskazać w graniastosłupie 

krawędzie 
o jednakowej długości (K) 
• wskazać rysunki siatek 

graniastosłupów prostych (K-P) 
• kreślić siatkę graniastosłupa 

prostego (K-R) 
• obliczyć pole powierzchni 

graniastosłupa prostego (K-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe  
z zastosowaniem pól 

powierzchni graniastosłupów 

prostych (R) 

• kreślić siatki graniastosłupa prostego 

powstałego z podziału sześcianu na 

części (D) 
 

 

• pojęcie 

objętości figury 

(K) 
• jednostki 

objętości (K) 
• zależności 

pomiędzyjednost

kami objętości 

(P) 
• wzór na 

obliczanie 

objętości 

prostopadłościan

u 
i sześcianu (K) 
• wzór na 

obliczanie 

objętości 

graniastosłupa 
prostego (P) 
 

• pojęcie miary 

objętości jako liczby 

sześcianów 

jednostkowych (K) 
• różnicę między 

polem powierzchni a 

objętością (P) 
• zasadę zamiany 

jednostek objętości 

(P) 
 

• podać objętość bryły na 

podstawie 
liczby sześcianów 

jednostkowych (K) 
• obliczyć objętość sześcianu o 

danej krawędzi (K) 
• obliczyć objętość 
prostopadłościanu  
o danych krawędziach (K) 
• obliczyć objętość 
graniastosłupa prostego, którego 

dane są: 
- pole podstawy i wysokość (K) 
- elementy podstawy i wysokość 
(P-R)  
• zamienić jednostki objętości 

(P) 
• wyrażać w różnych 

jednostkach tę samą objętość  
(P-R)  
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z objętością graniastosłupa (P-

R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z objętością graniastosłupa 

prostego (D-W) 
 

• pojęcie 

ostrosłupa (K) 
• nazwy 

ostrosłupów w 

zależności od 

podstawy (K) 
• cechy dotyczące 

budowy 

ostrosłupa (K) 
• pojęcie siatki 

ostrosłupa (K) 

• sposób obliczania 

pola powierzchni 

jako pola siatki (P) 
 

• wskazać ostrosłup wśród 

innych brył (K) 
• określić liczbę poszczególnych 

ścian, wierzchołków, krawędzi 

ostrosłupa (P) 
• obliczyć sumę długości 

krawędzi ostrosłupa (P) 
• wskazać siatkę ostrosłupa (K-

D) 
• narysować siatkę ostrosłupa 

(P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z ostrosłupem (D-W) 
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• wzór na 

obliczanie pola 

powierzchni 

ostrosłupa (P) 
• pojęcie 

czworościanu 

foremnego (R) 

• obliczyć pole powierzchni 

całkowitej ostrosłupa (P-D) 
• wskazać podstawę i ściany 

boczne na siatce ostrosłupa (P) 
• rysować rzut równoległy 

ostrosłupa (R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z ostrosłupem (P-R) 

• zasady 

tworzenia 

wyrażeń 
algebraicznych 

(K-P) 
• pojęcia: suma, 

różnica, iloczyn, 

iloraz, kwadrat 

nieznanych 

wielkości 

liczbowych  (K-

P) 

• potrzebę tworzenia 

wyrażeń 
algebraicznych (P) 

• stosować oznaczenia literowe 

nieznanych wielkości 

liczbowych (P-R) 
• zapisać w postaci wyrażenia  
algebraicznego informacje 

osadzone w kontekście 

praktycznym z zadaną 
niewiadomą (K-R) 
• zbudować wyrażenie 

algebraiczne na podstawie opisu 

lub rysunku (P-R) 

• zbudować wyrażenie algebraiczne (D) 
• rozwiązać zadanie tekstowe związane 

z budowaniem wyrażeń algebraicznych 

(D-W) 

• pojęcie wartości 

liczbowej 

wyrażenia 

algebraicznego 

(K) 
 

 • obliczyć wartość liczbową 
wyrażenia bez jego 

przekształcenia (K-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z obliczaniem wartości wyrażeń 
(R) 
 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z obliczaniem wartości 

wyrażeń algebraicznych (D-W) 
• podać przykład wyrażenia 

algebraicznego przyjmującego określoną 
wartość dla danych wartości 

występujących w nim niewiadomych 

(R-W) 

• zasady 

krótszego zapisu 

wyrażeń 
algebraicznych 

będących sumą 
lub różnicą 
jednomianów (P) 
• zasady 

krótszego zapisu 

wyrażeń 
algebraicznych 

będących 

iloczynem lub 

ilorazem 

jednomianu i 

liczby wymiernej 

(P) 

 • zapisać  krócej wyrażenia 

algebraiczne będące sumą lub 

różnicą jednomianów (P-R) 
• zapisać  krócej wyrażenia 

algebraiczne będące iloczynem 

lub ilorazem jednomianu i 

liczby wymiernej (P-R) 
• obliczyć wartość liczbową 
wyrażenia po jego 

przekształceniu (P-R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe 

związane 
z prostymi przekształceniami 

algebraicznymi (R) 

• rozwiązać zadanie tekstowe związane  
z prostymi przekształceniami 

algebraicznymi (D-W) 
 

• pojęcie 

równania (K) 
 

 • zapisać w postaci równania 

informacje osadzone w 

kontekście praktycznym z 

zadaną niewiadomą (K-R) 
• zapisać zadanie w postaci 

równania (K-R) 

• zapisać zadanie w postaci równania 

(D-W) 
 

• pojęcie 

rozwiązania 
 • odgadnąć rozwiązanie 

równania (K-P) 
• uzupełnić równanie, tak aby spełniała 

je podana liczba (R) 
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równania (K) 
• pojęcie liczby 

spełniającej  

równanie (K) 

• podać rozwiązanie prostego 

równania (K-R) 
• sprawdzić, czy liczba spełnia 

równanie (K-P) 

• wskazać równanie, które nie ma 

rozwiązania (D) 
• zapisać zadanie tekstowe za pomocą 
równania i odgadnąć jego rozwiązanie  
(D-W) 

• metodę równań 
równoważnych 

(R) 

• metodę równań 
równoważnych (R) 

• rozwiązać proste równanie 

przez dopełnienie lub 

wykonanie działania 

odwrotnego (K-P) 
• sprawdzić poprawność  
rozwiązania równania (K-P) 
• doprowadzić równanie do 

prostszej postaci (P-R) 
• uzupełnić rozwiązywanie 

równania metodą równań 
równoważnych (P-R) 
• rozwiązać równanie z 

przekształcaniem 
wyrażeń (R-D) 
• zapisać zadanie tekstowe za 

pomocą 
równania i rozwiązać je (P-R) 

• zapisać zadanie tekstowe za pomocą 
równania i rozwiązać to równanie (D-

W) 
 

  • wyrazić treść zadania za 

pomocą równania (P-R) 
• sprawdzić poprawność 
rozwiązania zadania (K-P) 
• rozwiązać zadanie tekstowe za 

pomocą równania (P-R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

za pomocą równania (D-W) 

• pojęcie układu 

współrzędnych 

(K) 
• sposób 

zapisywania 

współrzędnych 

punktu (K-P) 
• numery 

poszczególnych 

ćwiartek (P) 
 

 • narysować układ 

współrzędnych (P-R) 
• odczytać współrzędne 

punktów (K-P) 
• zaznaczyć punkty o danych 

współrzędnych (K-P) 
• podać współrzędne punktów 

należących do figury (P) 
• wskazać, do której ćwiartki 

układu należy punkt, gdy dane 

są jego współrzędne (P) 
• wyznaczyć współrzędne 

czwartego wierzchołka 

czworokąta, mając dane trzy (R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z układem współrzędnych (R-

W) 
 

 • zastosowanie 

jednostek układu 

współrzędnych (P) 
 

• podać długość odcinka w 

układzie 
współrzędnych (K) 
• podać współrzędne końców 

odcinka o danym położeniu (R)  
• obliczyć pole: 
– czworokąta w układzie 

współrzędnych (K-P) 
– wielokąta w układzie 

współrzędnych (P-R) 
• narysować w układzie 

współrzędnych figurę o danym 

• podać współrzędne końca odcinka 

spełniającego dane warunki (R) 
• obliczyć pole  wielokąta w układzie 

współrzędnych (D-W) 
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DOSTOSOWANIE PSO Z MATEMATYKI DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW 
ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI 

• Uczniowie posiadający aktualną opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są 
oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

• Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie poradnio specyficznych trudnościach w 

uczeniu się.  

polu (P-R) 
• podać odległość punktu o 

danych współrzędnych od osi 

układu współrzędnych (R) 
• konstrukcyjny 

sposób 

wyznaczania 

środka odcinka 

(P) 
• pojęcie 

symetralnej 

odcinka (R) 

• cel wykonywania 

rysunków 

pomocniczych (P-R) 
 

• wyznaczyć środek odcinka (P) 
• podzielić odcinek na 4 równe 

części (P) 
• skonstruować prostą 
prostopadłą do danej, 

przechodzącą przez dany punkt 

(P) 
• rozwiązać zadanie 

konstrukcyjne związane z 

symetralną odcinka (R) 
• rozwiązać zadanie 

konstrukcyjne związane z prostą 
prostopadłą (R) 

• wyznaczyć środek narysowanego 

okręgu (R) 
• skonstruować kąt 90º, 270º (R) 
• rozwiązać zadanie tekstowe związane  
z symetralną odcinka (D-W) 
• wyznaczyć środek narysowanego 

okręgu (R) 
• rozwiązać nietypowe zadanie 

konstrukcyjne związane z prostą 
prostopadłą (D-W) 

• konstrukcję 
prostej 

przechodzącej 

przez dany punkt 

i równoległej do 

danej prostej (R) 

 • skonstruować prostą 
równoległą do danej, 

przechodzącą przez dany punkt 

(R) 
• skonstruować trapez (R-D)  
• rozwiązać zadanie 

konstrukcyjne związane  
z prostą równoległą (R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie 

konstrukcyjne związane z prostą 
równoległą (D-W) 
 

• konstrukcję kąta 

przystającego do 

danego (P) 

 • przenieść kąt (P) 
• sprawdzić równość kątów (P) 
• skonstruować kąt będący sumą 
kątów (R) 
• skonstruować kąt będący 

różnicą kątów (R) 
• rozwiązać zadanie 

konstrukcyjne związane  
z przenoszeniem kątów (R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie 

konstrukcyjne związane z 

przenoszeniem kątów (D-W) 
 

  • skonstruować trójkąt o danych 

dwóch bokach i kącie zawartym 

między nimi (D) 
• skonstruować trójkąt, gdy dany 

jest bok  
i dwa kąty do niego przyległe 

(D) 
• rozwiązać zadanie 

konstrukcyjne związane  
z konstrukcją różnych trójkątów 

(R) 

• rozwiązać nietypowe zadanie 

nawiązujące do konstruowania różnych 

trójkątów i czworokątów (D-W) 
 


