WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA II b

wychowawca - Bożena Górka

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 dalszych klasach szkoły podstawowej.

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
•
zadanie 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 słowna

Skala pisemna

Wspaniale

w

Bardzo dobrze

bd

Ładnie

ł

Postaraj się

ps

Pomyśl

p

Pracuj więcej

pw

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
Bardzo dobrze
Ładnie
Postaraj się
Pomyśl
Pracuj więcej

100%
96%-86%
85%-70%
69%-50%
49%-30%
29%-0%

Wymagania ogólne oraz kryteria niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
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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
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:
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⚫ 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 10-15
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.

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja polonistyczna
Wspaniale

Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst,
czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania.
Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem
prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne.
Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod
Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem
prawidłowego
kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne.
Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod
względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np.
związki
względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np.
związki frazeologiczne), potrafi samodzielnie dokonać selekcji treści,
potrafi rozpoznać rzeczownik, czasownik, przymiotnik.
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Bardzo dobrze

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie
z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na
pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia,
dostrzega związki między nimi.
Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego
słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, potrafi napisać swobodny
tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy
i zdania.
Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej
formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada
bogaty zasób słów.
Rozpoznaje podstawowe części mowy.

Ładnie

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym
przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.
Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy
w pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne.
Mówienie. Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie
pojedyncze rozwinięte, wypowiada się zdaniami pojedynczymi,
rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym i logicznym,
z pomocą dokonuje selekcji treści.
Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu
tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela.
Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, zna zasady
ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego
pisania.
Mówienie. Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań pojedynczych
rozwiniętych, wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi
poprawnymi pod względem językowym.
Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając
samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania.
Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze,
popełnia błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady
ortograficzne.
Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem
językowym ubogi zasób słownictwa.

Postaraj się

Pomyśl

Pracuj więcej

Czytanie. Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych
wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie potrafi samodzielnie
przeczytać tekstu.
Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy,
opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych.
Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada
jednym wyrazem lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć
poprawnego językowo zdania.

Edukacja matematyczna
Wspaniale

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, samodzielnie
i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje kolejność
wykonywania działań.
Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone
zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania.
Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów
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Bardzo dobrze

Ładnie

Postaraj się

długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych
jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany,
zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń
pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie
wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą
cyfr rzymskich i arabskich).
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie
mnoży i dzieli w zakresie 100 (biegle w zakresie 30), stosuje
przemienność i łączność dodawania i mnożenia.
Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone
zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku,
działania arytmetycznego.
Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane
wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy.
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100,
rozumie mnożenie i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje
działania w zakresie 30 z pojedynczymi błędami.
Zadania tekstowe. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej
schematu graficznego i działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste
zadania z treścią.
Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość
poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu
i pieniędzy.
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100,
mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy.
Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe
i z pomocą układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu
graficznego i działania arytmetycznego.
Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu
pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.

Pomyśl

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na
konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy lub działając
na konkretach.
Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe
i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego
i działania arytmetycznego.

Pracuj więcej

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie
100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30.
Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje prostych zadań jednodziałaniowych
nawet z pomocą nauczyciela i nie potrafi ułożyć treści zadania do sytuacji
życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.
Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań z zastosowaniem miar
długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych.
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Edukacja społeczno – przyrodnicza
Wspaniale

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i
społecznym, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze
wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje i innych osób.

Bardzo dobrze

Wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych pór
roku, zna nazwy i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki
i ssaki domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki
świata, zna nazwy okolicznych miejscowości.

Ładnie

Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy,
potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia nazwy
poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy najbliższych
miejscowości, zna zasady zachowania się na drodze, okazuje szacunek
osobom dorosłym.

Postaraj się

Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu
drogowym,Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno –
przyrodniczym, nie zawsze przestrzega zasad higieny.

Pomyśl

Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych,
usługowych, urzędów, nie wie jakie sprawy można załatwić na poczcie,
nie potrafi wymienić części nadziemnych i podziemnych roślin, nie
potrafi wymienić części składowych kwiatu, ma problem z wymienianiem
elementów pogody, nie potrafi określić krajobrazu swojej okolicy, nie zna
wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie
w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny, z pomocą
wysyła list.

Pracuj więcej

Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je
obserwuje, nie dba o rośliny klasowe, nie stosuje zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

Edukacja plastyczno-techniczna
Wspaniale

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich
rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w
przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o
szczegóły, posiada umiejętności plastyczne.

Bardzo dobrze

Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas
pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace w sposób
twórczy.

Ładnie

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są
zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca.

Postaraj się

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie
i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca.

Pomyśl

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

Pracuj więcej

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

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

Bardzo dobrze

Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości nutowe.

Ładnie

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

Postaraj się

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

Pomyśl

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

Pracuj więcej

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