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OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW KLAS I-III

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej jest procesem gromadzenia informacji (danych) o
zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych ucznia. Polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów.
Cele edukacyjne:
1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym,
fizycznym i estetycznym.
2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.
3. Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej
(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o
przyrodę.
4. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i
rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w
klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Rola, rodzaj i funkcje oceny

Rola oceniania:
•
•
•
•
•

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnienia ucznia;
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
- wychowawczej

Rodzaje ocen:
• wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości - w klasie I, stanowi podstawę
do zapewnienia każdemu uczniowi maksymalnego rozwoju,
• ocena bieżąca - informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu,
wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy usprawnić,
• ocena podsumowująca: śródroczna i roczna - wyrażona na piśmie,
stanowi syntetyczną informację o osiągnięciach ucznia,
• końcowa ocena rozwoju ucznia i jego możliwości - diagnozy końcowej - w klasie III
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Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.
1.Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów
•
•
•

ustnie sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów
prace pisemne np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe)
kartkówki
• sprawdziany, testy
•
obserwacja uczenia się (praca w grupie)
•
aktywność
zadania domowe
•
prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne
•
wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w
przedmiotach „artystycznych" oraz wychowaniu fizycznym.
2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.
Formy, jakie stosuje się w edukacji uczniów klas I - III do sprawdzania wiadomości i
umiejętności pracy uczniów to:
• ciche czytanie
• głośne czytanie
• przepisywanie
• pisanie ze słuchu
• pisanie z pamięci
• wypowiedzi ustne
• wypowiedzi pisemne
• recytacja
• prowadzenie zeszytu i ćwiczeń
• samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura
• dostrzeganie zjawisk przyrodniczych
• liczenie pamięciowe
• wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych
• układanie zadań
• przeprowadzanie pomiarów
• stosowanie technik plastycznych i technicznych
• dokładność i estetyka wykonania prac
• wiedza o sztuce
• śpiewanie
• czytanie i zapisywanie nut
• rozpoznawanie utworów muzycznych
• wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
• sprawność fizyczna
• aktywność na lekcji
• praca w zespole
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3.Qcenianie z zajęć edukacyjnych i zachowania
Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna
•

•
•
•

roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną
opisową.
klasyfikacyjna ocena postępów z religii jest oceną cyfrową.
klasyfikacyjna ocena postępów z języka angielskiego i zajęć komputerowych jest
oceną opisową.

w klasach I-III oceny bieżące ustala się według następującej skali:

Skala pisemna
w
bd
ł
ps
p
pw

Skala słowna
Wspaniale
Bardzo dobrze
Ładnie
Postaraj się
Pomyśl
Pracuj więcej

Sposoby oceniania zajęć edukacyjnych:
a) W kl. I-III po opracowaniu działu programowego w ramach poszczególnych edukacji w czasie
30-45 min będą przeprowadzane sprawdziany, testy, które będą oceniane wg następujących
kryteriów pomiaru dydaktycznego:

Wspaniale 100%
Bardzo dobrze 96%-86%
Ładnie 85%-70%
Postaraj się 69%-50%
Pomyśl 49%-30%
Pracuj więcej 29%-0%
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Wymagania ogólne oraz kryteria niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
Ocenę WSPANIALE (w) otrzymuje uczeń, który:
•
•
•
•
•
•

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania
wykazuje szczególne zainteresowania treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł wiedzy
samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i dąży do rozwiązania problemu
w sposób twórczy rozwiązuje zadania
podejmuje działania z własnej inicjatywy
osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i innych
umiejętności i wiedza ucznia wykraczają poza poziom przewidywany dla ucznia w danej
klasie

Ocenę BARDZO DOBRZE( bd) otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania -wykazuje się
znajomością i rozumieniem wielu pojęć
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania różnych
problemów
• pracuje samodzielnie i starannie
• rzadko popełnia błędy
• jasno i logicznie rozumuje, potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadanie
Ocenę ŁADNIE (ł) otrzymuje uczeń, który:
•
•
•
•
•
•
•

panował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym określone programem
nauczania
często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć
samodzielnie i starannie rozwiązuje typowe zadania
w niewielkim stopniu korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych
problemów
czasami popełnia błędy

Ocenę POSTARAJ SIĘ (ps) otrzymuje uczeń, który:

• opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
• najczęściej samodzielnie, nie zawsze starannie rozwiązuje typowe zadania często
popełnia błędy
• korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych problemów
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Ocenę POMYŚL (p) otrzymuje uczeń, który:
•
ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej
•
pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela,
często nie rozumie polecenia
•
pracuje niestarannie
•
często potrzebuje zachęty do działania, nie zawsze kończy pracę
Ocenę PRACUJ WIĘCEJ (pw) otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz
najbardziej konieczne
• nie rozumie elementarnych pojęć
• nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela.
•
Warunki poprawiania oceny z przedmiotów obowiązkowych.
1. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych, powinien napisać go
w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły.
4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) obejmujące 1-3 tematy z ostatnich zajęć i trwające 1015 minut, nie podlegają poprawie.

4.Kryteria wystawiania ocen z zachowania
Ocena z zachowania jest ocena opisową.
W ocenianiu zachowania ucznia uwzględnia się:
•
•
•
•
•
•
•

wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej,
dbałość o honor i tradycje szkoły,
dbałość o piękno mowy ojczystej,
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
okazywanie szacunku innym osobom.
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Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Klasa I
Ocena

Edukacja polonistyczna

Wspaniale

Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje
odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na
wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala
kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim,
czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego.
Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt
liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje
teksty na podany lub dowolny temat.
Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat,
zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi
logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych,
planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy przedstawienia za
pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne.
Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo,
odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu
literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta.
Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność
graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie
przepisuje tekst drukowany.
Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często
uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi
spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych,
angażuje się w tworzoną formę teatralną.
Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane
pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem.
Pisanie: pisze z nielicznymi błędami z pamięci, stara się zachować prawidłowy
kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak
elementów liter np. kropki, kreski, haczyki)
Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób
słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się angażować
w tworzoną formę teatralną.
Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na
większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury.
Pisanie: pisze z pamięci popełniając błędy (literowe i ortograficzne), przepisując
tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne
błędy.
Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada
mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, poproszony
przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną.
Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie
odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami. Pisanie: przepisuje
tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów

Bardzo dobrze

Ładnie

Postaraj się

Pomyśl
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(np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym

Pracuj więcej

kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń
literowych, myli wielkie litery z małymi.
Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe.
Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu
analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie
odpowiada na zadawane pytania.
Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne
błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń
literowych, myli wielkie litery z małymi.
Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami
jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając
liczne błędy językowe.
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Ocena

Edukacja matematyczna

Wspaniale

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z
niewiadomą w postaci okienka.
Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji
życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. Umiejętności
praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy,
obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za
pomocą zegara i kalendarza
Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie
dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z
niewiadomą w postaci okienka.
Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe,
zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji.
Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i
masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa
czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie
kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię
Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje dodawanie
i odejmowanie w zakresie 10 popełniając drobne błędy, rozwiązuje łatwe
równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia
na drugą stronę)
Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje
zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie
w konkretnej sytuacji
Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary
długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i konieczności
spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami
miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór.
Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje działania
popełniając liczne błędy, z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania
jednodziałaniowe w postaci okienka.
Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych,
popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji
Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów
długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia, w
miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię,
stara się kontynuować rozpoczęty wzór.

Bardzo dobrze

Ładnie

Postaraj się
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Pomyśl

Pracuj więcej

Ocena
Wspaniale

Bardzo dobrze

Ładnie

Postaraj się

Pomyśl

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i odejmowanie
często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli poszczególne działania, ma
trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka
Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie,
z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy
graficzne.
Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary
długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy
miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego
wzoru.
Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne
błędy, nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi
rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego z niewiadomą w postaci okienka.
Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania.
Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń
pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie
potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.
Edukacja społeczno-przyrodnicza
Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym,
zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej, zawsze szanuje otaczające
środowisko przyrodnicze, okazuje szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny,
chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z innymi, zachowuje się dojrzale,
zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić
zagrożenia i przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i
umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować
zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony
środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk
przyrodniczych, zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje
flagę i hymn Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych zawodach,
zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje
z innymi, zachowuje się dojrzale. Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności
dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna
podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa
niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w
przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska,
zna swój adres zamieszkania, wie na czym polega praca w poznanych zawodach,
dobrze współpracuje z innymi, używa form grzecznościowych, zna symbole
narodowe i rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Na ogół stosuje w praktyce
wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i
przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego,
orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole
narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw i
kwiatów, zna pory roku, zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się
współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące
zachowania się w ruchu drogowym.
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w
otaczający środowisku społeczno - przyrodniczym, częściowo zna swojego
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Pracuj więcej

adres zamieszkania, myli pory roku, myli symbole narodowe, rzadko okazuje
szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem
bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym.
Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym,
nie zna swojego adresu zamieszkania, nie zna pór roku, najczęściej nie okazuje
szacunku innym osobom, nie zna symboli narodowych, nie potrafi współpracować
w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Ocena

Edukacja plastyczno- techniczna

Wspaniale

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace plastyczne
cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Korzysta
z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki
i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je
obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.
Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia w
różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka,
potrafi zastosować różne techniki plastyczne i techniczne, bierze udział w
konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby,
architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre
urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z
różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.
Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi
pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać
wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada się na
ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać
i szanować. Majsterkuje i buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.
Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie
proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury
przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy.
Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je,
rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki.
Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje
schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca,
praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. Z pomocą
nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki.
Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie doprowadza pracy do
końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować
sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna lub techniczna stwarza dla
ucznia problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje dziedzin sztuki: architektury,
malarstwa, rzeźby, grafiki.
Edukacja muzyczna

Bardzo dobrze

Ładnie

Postaraj się

Pomyśl

Pracuj więcej

Ocena
Wspaniale

Bardzo dobrze

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie
uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na instrumentach,
potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje
uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w koncertach, potrafi zatańczyć do
rytmu.
Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i
reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach
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Ładnie

Postaraj się

Pomyśl

Pracuj więcej

Ocena
Wspaniale

Bardzo dobrze

Ładnie

Postaraj się

Pomyśl

perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i
aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie,
uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na
koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego
Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany
dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki
poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie
i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu
państwowego i szkolnego
Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą
nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na
instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara
się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, nie
zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu
państwowego i szkolnego
Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego
przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem
prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak i
w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie na
koncertach i podczas słuchania hymnu
Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie
potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie
potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie potrafi
kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu
Wychowanie fizyczne
Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. Bierze udział w zawodach
szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia poza programowe, wykazuje sportową
postawę wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów
niepełnosprawnych i chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba o
higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne.
Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. Bierze udział w
zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje
sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z
sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i
pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę
osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne
Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i
wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze współdziała w grupie,
służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych.
Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych Przestrzega zasad higieny
osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych.
Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze
precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie
współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych i
pomaga im. Stara się dbać o higienę osobistą
Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała
w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów
niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma
problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej
UWAGA:
Ocenianie podanych umiejętności dotyczy dzieci o prawidłowym rozwoju
fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ocenia się stosownie do
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ich możliwości.
Ocena

Edukacja informatyczna

Wspaniale

Potrafi samodzielnie w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości. Potrafi
samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające podczas pracy z przewidzianym
programem komputerowym. Jest zaangażowany w pracę i przestrzega zasad
bezpieczeństwa.

Bardzo dobrze

Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności (poznanie
możliwości programu na którym pracuje. Operuje poznaną terminologią
informatyczną. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie
wykorzystuje czas pracy.

Ładnie

Wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i
nie widać inwencji twórczej dziecka. Uczeń rozumie poznaną terminologię
informatyczną i w znacznym stopniu nią się posługuje. Nie zawsze efektywnie
wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i systematyczności w
działaniu.

Postaraj się

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Zna klawiaturę, spełnia
wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało samodzielny, czasami
wymaga ukierunkowania. Wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna
podstawowe funkcje i opcje programu.

Pomyśl

Posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w
programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy
nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i
działania praktycznego. Słabo angażuje się w pracę.

Pracuj więcej

Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych
programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z
pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do
wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.
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