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OCENIANIE ZACHOWANIA  

 

Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych. 

Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności następujące kompetencje oddziaływań 
wychowawczych: 

1. Sposoby pracy. 
2. Tworzenie obrazu siebie. 
3. Współpracy z innymi. 
4. Zachowanie w różnych sytuacjach. 

Oceny cząstkowe z zachowania są wystawiane co najmniej raz w miesiącu z poszczególnych  
kompetencji oddziaływań wychowawczych, zgodnie z wymaganiami (cztery oceny w miesiącu) 

Ocena cząstkowa z zachowania jest ustalana według następującej skali: 6-1 i umieszczana  
w dzienniku elektronicznym.  

Ocena śródroczna i końcoworoczna zachowania jest oceną opisową. 

Przy ocenianiu zachowania uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym,  opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub zaświadczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia, 
należy brać pod uwagę zawarte w tych dokumentach zalecenia i specyfikę zaburzeń lub schorzenia 
oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w spełnianie wymagań dotyczących zachowania. 

 

KOMPETENCJE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

SPOSOBY PRACY 

OBSZAR I - Samodzielność i koncentracja 

WYMAGANIA: 

6 – Uczeń zawsze pracuje samodzielnie, kończy rozpoczęte zadanie, koncentruje się na poleceniach 
i toku lekcji, nigdy nie przeszkadza innym, nie zraża się sytuacjami trudnymi i wymagającymi 
wysiłku,  pracuje w skupieniu przez długi czas, zawsze wytrwale pracuje, nawet  mimo słabych 
efektów. 

5 – Uczeń na ogół pracuje samodzielnie i kończy rozpoczęte zadania, zwykle jest skoncentrowany 
na wykonywanych czynnościach, śledzi tok lekcji i nie przeszkadza innym. Na ogół nie zniechęca 
się trudnościami, potrafi pracować w skupieniu przez dłuższy czas. 

4 – Uczeń przeważnie pracuje samodzielnie, czasami potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela. 
Przeważnie kończy rozpoczęte zadanie, czasem potrzebuje zachęty. Rzadko zdarzają mu się 



sytuacje, kiedy nie uważa na lekcji lub dekoncentruje  innych. Pracuje w skupieniu przez krótki 
czas. Czasami zniechęcają go trudniejsze zadania. 

3 – Uczeń stara się pracować samodzielnie i uważać w czasie pracy, czasem przerywa wykonanie 
zadania,  często potrzebuje wsparcia i zachęty ze strony nauczyciela. Często rozprasza się i nie 
śledzi toku lekcji.  Czasem swoim zachowaniem dekoncentruje siebie i innych, ale reaguje na uwagi 
nauczyciela i stara się uważać i nie przeszkadzać innym. Często zraża się sytuacjami trudnymi  
i wymaga ciągłej pomocy. Pracuje w skupieniu przez bardzo krótki czas. 

2 – Uczeń często wykazuje brak samodzielności, oczekuje od nauczyciela stałej obecności, mimo 
pomocy i zachęty często nie kończy zadania. Łatwo się rozprasza i nie śledzi toku lekcji. Często 
swoim zachowanie dekoncentruje siebie i innych, czasem nie reaguje na uwagi nauczyciela i nie 
zmienia swego zachowania. Sytuacje trudne często go zrażają i zniechęcają, czasem nie przyjmuje 
pomocy nauczyciela, lub nie prosi o nią. Nie potrafi skupić się przez krótki czas na wykonywanym 
zadaniu. 

1 – Uczeń nie podejmuje próby samodzielnej pracy, mimo możliwości, często przerywa zadanie, 
nie przyjmuje, bądź odrzuca pomoc nauczyciela. Nie skoncentruje się na zadaniach i nie śledzi toku 
lekcji. Bardzo często swoim zachowaniem dekoncentruje siebie i innych, utrudnia prowadzenie 
zajęć nauczycielowi. Nie reaguje na uwagi i nie zmienia swego zachowania. Szybko się zniechęca 
sytuacjami trudnymi i wymagającymi wysiłku, mimo zachęty ze strony nauczyciela. Nie skupia się 
nawet przez krótki czas na zadaniu. 

 

OBSZAR II -  Aktywność i przygotowanie do zajęć 

WYMAGANIA: 

6 – Uczeń zawsze jest punktualny, systematycznie uczęszcza na wszystkie lekcje, zawsze aktywnie 
uczestniczy w zajęciach, chętnie dzieli się wiedzą z innymi.  Jest zawsze wzorowo przygotowany 
do zajęć, zawsze odrabia prace domowe, pracuje systematycznie, chętnie podejmuje dodatkowe 
działania, przynosi dodatkowe materiały. 

5 – Uczeń na ogół jest punktualny i systematycznie uczęszcza na lekcje. Aktywnie uczestniczy  
w zajęciach. Jest przygotowany do zajęć, przynosi potrzebne materiały. Na ogół odrabia prace 
domowe, pracuje systematycznie, chętnie podejmuje działania zaproponowane przez nauczyciela, 
czasem podejmuje zadania dodatkowe. 

4 – Uczeń przeważnie jest punktualny i systematycznie uczęszcza na lekcje. Dość aktywnie 
uczestniczy w lekcji, czasem potrzebuje zachęty do wypowiedzi. Przeważnie jest przygotowany do 
zajęć, zdarza mu się sporadycznie nie odrobić pracy domowej. Na ogół pracuje systematycznie. 
Podejmuje zaproponowane przez nauczyciela zadania, ale nie wykazuje chęci wykonywania 
dodatkowych zadań. 

3 -  Uczeń stara się być punktualny i systematycznie uczęszczać na zajęcia, ale  zdarzają mu się 
spóźnienia. Po przerwie zbyt późno wraca do klasy. Stara się brać udział w zajęciach poproszony 



przez nauczyciela. Czasem nie odrabia prac domowych, nie przynosi potrzebnych przyrządów  
i materiałów. Pracuje niezbyt systematycznie, czasem nie przygotowuje się do zajęć, ale stara się 
przezwyciężyć trudności. Musi być często zachęcany do podejmowania zadań, unika zadań 
dodatkowych. 

2 – Uczeń często spóźnia się na zajęcia, niesystematycznie uczęszcza na nie, ale nie ma godzin 
nieusprawiedliwionych.  Bierze udział w zajęciach tylko po wywołaniu przez nauczyciela. Często 
nie odrabia prac domowych i zapomina o przyborach szkolnych. Pracuje niesystematycznie, często 
nie jest przygotowany do zajęć. Podejmuje zadania tylko po zachęceniu przez nauczyciela. 

1 – Uczeń notorycznie spóźnia się na zajęcia, niesystematycznie uczęszcza na zajęcia  
z nieusprawiedliwionych przyczyn. Nawet zachęcony przez nauczyciela nie bierze udziału  
w zajęciach, nie interesuje się lekcją. Odmawia wykonania zadań. Bardzo często nie odrabia prac 
domowych i nie przynosi potrzebnych przyborów. Pracuje bardzo niesystematycznie, jest 
przeważnie nieprzygotowany do zajęć. Nawet po zachęceniu przez nauczyciela nie podejmuje 
zadań. 

 

OBSZAR III – Tempo i staranność pracy 

WYMAGANIA: 

6 – Uczeń pracuje w doskonałym  tempie, zawsze zwraca uwagę na staranność prac, zachowuje 
porządek na ławce, bardzo dba o estetykę zeszytów, prac plastycznych i technicznych. Zawsze 
pracuje dokładnie i uważnie. Wykonuje każde zadanie z dużym zaangażowaniem. 

5 – Uczeń pracuje w bardzo dobrym tempie, na ogół zwraca uwagę na staranność prac, zachowuje 
porządek na ławce, dba o estetykę zeszytów, prac plastycznych i technicznych.  Pracuje dokładnie  
i uważnie. Na ogół angażuje się w wykonywanie zadań. 

4 – Uczeń pracuje w umiarkowanym tempie, przeważnie zwraca uwagę na staranność prac, 
zachowuje porządek na ławce, czasem potrzebuje przypomnienia nauczyciela w tym względzie. 
Przeważnie dba o estetykę zeszytów, prac plastycznych i technicznych, czasem wymaga przy tym 
zachęty i korekty nauczyciela. Pracuje raczej dokładnie i uważnie. Wykonuje zadania bez 
większego zaangażowania. 

3 – Uczeń pracuje w nierównym tempie, potrzebuje więcej czasu na wykonanie zadania, lub pracuje 
szybko, ale niestarannie. Potrzebuje zachęty i pomocy nauczyciela przy zaprowadzeniu ładu na 
ławce. Wspierany przez nauczyciela stara się dbać o estetykę zeszytów, prac plastycznych  
i technicznych, ale czasem pracuje niedokładnie. Nie angażuje się w wykonywanie zadań. 

2 – Tempo pracy ucznia jest nieadekwatne do wieku. Uczeń często zapomina o dokładności  
i staranności, nie zachowuje ładu na ławce, nie dba o zeszyty i przybory szkolne. Nie zwraca uwagi 
na estetykę prac plastycznych i technicznych. Wymaga ciągłej kontroli ze strony nauczyciela. Nie 
wykazuje zaangażowania w wykonywanie zadań. 



1 – Uczeń pracuje w niewłaściwym tempie i nie podejmuje działań, by przezwyciężyć trudności. 
Notorycznie zaniedbuje porządek na ławce, nie dba o zeszyty i przybory, niszczy je. Nie zwraca 
uwagi na staranność prac plastycznych i technicznych, nie stosuje się do uwag nauczyciela w tym 
względzie. Wykazuje całkowity brak zaangażowania i niechęć do wykonywania zadań. 

 

TWORZENIE OBRAZU SAMEGO SIEBIE 

 

OBSZAR I-  Samoświadomość i samoocena 

WYMAGANIA: 

6 – Uczeń zawsze kontroluje swoje zachowanie i potrafi je ocenić, zna swoje mocne strony, zawsze 
ma pozytywny obraz samego siebie, wyciąga wnioski z zachowań swoich i innych, jest świadomy 
skutków swojego zachowania. 

5 –  Uczeń na ogół kontroluje swoje zachowanie i zna swoje mocne strony. Na ogół też ma 
pozytywny obraz samego siebie, samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania, dostrzega 
wady i zalety w swoim zachowaniu. 

4  –  Uczeń przeważnie kontroluje swoje zachowanie i potrafi je ocenić, zna swoje mocne strony, 
ma pozytywny obraz samego siebie. Przeważnie też wyciąga wnioski z zachowań swoich i innych  
i jest świadomy skutków swojego zachowania. 

3  –  Uczeń stara się kontrolować swoje zachowanie i potrafi je ocenić, zna swoje mocne strony. 
Stara się samodzielnie i właściwie ocenić swoje zachowanie,  wyciągać wnioski z zachowań swoich 
i innych, nie zawsze jest świadomy skutków swojego zachowania. 

2 – Uczeń nie lubi wypowiadać się na swój temat, nie jest świadomy swojego złego zachowania, 
nie potrafi zmienić swojego zachowania, negatywnie ocenia samego siebie, nie potrafi 
zaakceptować porażki, nie przyjmuje krytyki swojego zachowania, nie rozumie i nie panuje nad 
swoimi reakcjami. 

1 –  Uczeń nigdy nie ocenia siebie pozytywnie, nie wypowiada się na swój temat, nie jest świadomy 
swojego złego zachowania, nie potrafi zmienić swojego zachowania, nie potrafi zaakceptować 
porażki, nie przyjmuje krytyki swojego zachowania, nie rozumie i nie panuje nad swoimi 
reakcjami. 

 

 

 

 

 



OBSZAR II -  Wyrażanie emocji i uczuć. 

WYMAGANIA: 

6 – Uczeń unika i nie stwarza sytuacji trudnych, jest bardzo wrażliwy i opanowany emocjonalnie, 
przyjmuje krytykę bez wpadania w złość, potrafi przewidzieć skutki własnego zachowania,  
w sytuacjach konfliktowych, wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych, 
uświadamia sobie i nazywa własne uczucia i emocje. 

5 –  Uczeń na ogół unika i nie stwarza sytuacji trudnych, jest wrażliwy na potrzeby innych, 
właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych, na ogół uświadamia sobie i nazywa własne uczucia 
i emocje. 

4  –  Uczeń przeważnie jest wrażliwy i opanowany emocjonalnie, jest wrażliwy na potrzeby innych, 
przeważnie też przyjmuje krytykę bez wpadania w złość, unika i nie stwarza sytuacji trudnych, 
potrafi przewidzieć skutki własnego zachowania, potrafi prosić o pomoc w trudnej sytuacji. 

3  –  Uczeń stara się  stara się panować nad swoimi emocjami, przyjmować krytykę bez wpadania  
w złość, unikać i nie stwarzać sytuacji trudnych, przewidzieć skutki własnego zachowania, 
kontrolować swoje emocje i wyrażać je w sposób akceptowany przez innych. 

2 – Uczeń często  nie potrafi nazywać swoich stanów emocjonalnych, jest niewrażliwy na krzywdę 
innych, nie liczy się z przeżyciami swoich rówieśników, wywołuje u innych rówieśników 
negatywne zachowania nie radzi sobie z emocjami innych rówieśników, reaguje gwałtownie  
i niewspółmiernie do sytuacji, wywołuje sytuacje konfliktowe. 

1 –  Uczeń nigdy  nie potrafi nazywać swoich stanów emocjonalnych, nie jest wrażliwy na krzywdę 
innych, nie liczy się z przeżyciami swoich rówieśników, nie potrafi reagować współmiernie do 
sytuacji, uczeń, który ciągle wywołuje sytuacje konfliktowe. 

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI: 

OBSZAR I - Praca w zespole 

WYMAGANIA: 

6- Uczeń zawsze chętnie i zgodnie współdziała w grupie, zna zasady współpracy i zawsze je 
stosuje, zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach i zadaniach grupy, potrafi przyjąć powierzone mu 
zadania, dostrzega potrzeby innych i pomaga innym. Wzorowo radzi sobie w trudnych sytuacjach 
 i sprawnie rozwiązuje konflikty zaistniałe w grupie. 

5- Uczeń na ogół chętnie i zgodnie współdziała w grupie, zna zasady współpracy i na  ogół  je 
stosuje, aktywnie uczestniczy w zajęciach i zadaniach grupy, potrafi przyjąć powierzone mu 
zadania, dostrzega potrzeby innych i pomaga innym.  Bardzo dobrze radzi sobie w trudnych 
sytuacjach i sprawnie rozwiązuje konflikty zaistniałe w grupie. 



4- Uczeń przeważnie zgodnie współdziała w grupie, na ogół zna zasady współpracy i potrafi  je 
stosować, dość aktywnie uczestniczy w zajęciach i zadaniach grupy, przeważnie potrafi przyjąć 
powierzone mu zadania, dostrzega potrzeby innych i pomaga innym. Dobrze radzi sobie w trudnych 
sytuacjach i przeważnie potrafi rozwiązać konflikty zaistniałe w grupie. 

3- Uczeń stara się zgodnie współdziałać w grupie, przeważnie zna zasady współpracy i stara się  je 
stosować, stara się  uczestniczy w zajęciach i zadaniach grupy, stara się  przyjąć powierzone mu 
zadania, stara się dostrzegać potrzeby innych i pomagać innym. Radzi sobie w trudnych sytuacjach 
i stara się  rozwiązać konflikty zaistniałe w grupie. 

2- Uczeń często niezgodnie współdziała w grupie, często nie zna zasad współpracy i nie  potrafi ich 
stosować, dość często nie uczestniczy w zajęciach i zadaniach grupy, przeważnie nie potrafi przyjąć 
powierzonych mu zadań, nie dostrzega potrzeb innych i niezbyt często pomaga innym. Często nie 
potrafi poradzić sobie w trudnych sytuacjach i przeważnie nie potrafi rozwiązać konfliktów 
zaistniałych w grupie. 

1- Uczeń zawsze niezgodnie współdziała w grupie, nie zna zasad współpracy i nie  potrafi ich 
stosować, nie uczestniczy w zajęciach i zadaniach grupy, nie potrafi przyjąć powierzonych mu 
zadań, nie dostrzega potrzeb innych i nie pomaga innym.  Nie potrafi poradzić sobie w trudnych 
sytuacjach i nie rozwiązuje konfliktów zaistniałych w grupie. 

 

OBSZAR II - Relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi 

WYMAGANIA: 

6- Uczeń zna i wzorowo przestrzega norm zachowania w szkole, zawsze stosuje zwroty 
grzecznościowe, zachowuje właściwe relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami oparte na 
szacunku, tolerancji i życzliwości. Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nawiązuje 
pozytywne kontakty z innymi. Zawsze potrafi doceniać i cieszyć się z sukcesów własnych i innych. 
Zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań. 

5- Uczeń zna i bardzo dobrze przestrzega norm zachowania w szkole, zawsze stosuje zwroty 
grzecznościowe, zachowuje właściwe relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami oparte na 
szacunku, tolerancji i życzliwości. Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych,  na ogół nawiązuje 
pozytywne kontakty z innymi. Zawsze potrafi doceniać i cieszyć się z sukcesów własnych i innych. 
Zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań. 

4- Uczeń zna i przeważnie przestrzega norm zachowania w szkole, dość często stosuje zwroty 
grzecznościowe, przeważnie zachowuje właściwe relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami 
oparte na szacunku, tolerancji i życzliwości. Przeważnie dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 
potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi. Przeważnie potrafi doceniać i cieszyć się  
z sukcesów własnych i innych. Stara się dotrzymywać obietnic i zobowiązań. 

3- Uczeń stara się przestrzegać normy właściwego zachowania w szkole, stara się stosować zwroty 
grzecznościowe, przeważnie zachowuje właściwe relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami 



oparte na szacunku, tolerancji i życzliwości. Stara się dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, stara 
się nawiązywać pozytywne kontakty z innymi.  Uczeń stara się doceniać i cieszyć się z sukcesów 
własnych i innych. Stara się dotrzymywać obietnic i zobowiązań. 

2- Uczeń często nie przestrzega norm właściwego zachowania w szkole, często nie stosuje zwrotów 
grzecznościowych, często zachowuje niewłaściwe relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami. 
Często zdarza się, że uczeń nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nie nawiązuje kontaktów  
z innymi.  Uczeń często nie docenia innych. Nie dotrzymuje obietnic i zobowiązań. 

1- Uczeń nie przestrzega norm właściwego zachowania w szkole, nie stosuje zwrotów 
grzecznościowych. Uczeń zachowuje niewłaściwe relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami, nie 
dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nie nawiązuje kontaktów z innymi.  Uczeń nie docenia 
innych, nie dotrzymuje obietnic i zobowiązań. 

 

ZACHOWANIE W RÓŻNYCH SYTUACJACH 

WYMAGANIA: 

6- Uczeń wie gdzie i w jaki sposób organizować bezpieczne zabawy, wie do kogo zwrócić się  
o pomoc w różnych sytuacjach. Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie wyjść  
i wycieczek. Zawsze kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych, w czasie imprez  
i uroczystości szkolnych. W czasie zajęć jest skupiony i nie przeszkadza innym. Zna sposoby 
postępowania w sytuacjach zagrożenia i potrafi odpowiednio reagować. W sytuacjach trudnych  
i wymagających wysiłku intelektualnego dąży do samodzielnego wykonania zadania. 

5- Uczeń na ogół wie gdzie i w jaki sposób organizować bezpieczne zabawy, wie do kogo zwrócić 
się o pomoc w różnych sytuacjach. Właściwie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie wyjść  
i wycieczek. Na ogół kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych, w czasie imprez  
i uroczystości szkolnych. W czasie zajęć jest skupiony i nie przeszkadza innym. Zna sposoby 
postępowania w sytuacjach zagrożenia i na ogół potrafi odpowiednio reagować. W sytuacjach 
trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego dąży do samodzielnego wykonania zadania. 

4- Uczeń przeważnie wie gdzie i w jaki sposób organizować bezpieczne zabawy, wie do kogo 
zwrócić się o pomoc w różnych sytuacjach. Przeważnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie 
wyjść i wycieczek. Stara się kulturalnie zachowywać  w miejscach publicznych, w czasie imprez  
i uroczystości szkolnych. W czasie zajęć jest dość skupiony i stara się nie przeszkadzać innym. 
Przeważnie zna sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia i na ogół potrafi odpowiednio 
reagować. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego przeważnie dąży do 
samodzielnego wykonania zadania. 

3- Uczeń ma kłopoty z podjęciem decyzji, gdzie i w jaki sposób organizować bezpieczne zabawy, 
wie do kogo zwrócić się o pomoc w różnych sytuacjach. Stara się przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa w czasie wyjść i wycieczek. Stara się kulturalnie zachowywać  w miejscach 
publicznych, w czasie imprez i uroczystości szkolnych. W czasie zajęć stara się być skupiony  
i zdarza się, że nie przeszkadza innym. Przeważnie zna sposoby postępowania w sytuacjach 



zagrożenia i stara się odpowiednio reagować. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku 
intelektualnego stara się dążyć do samodzielnego wykonania zadania. 

2- Uczeń często ma kłopoty z podjęciem decyzji, gdzie i w jaki sposób organizować bezpieczne 
zabawy, często nie wie do kogo zwrócić się o pomoc w różnych sytuacjach. Często nie przestrzega 
zasad bezpieczeństwa w czasie wyjść i wycieczek.  Często nie potrafi kulturalnie zachowywać   
w miejscach publicznych, w czasie imprez i uroczystości szkolnych. W czasie zajęć często nie 
skupia się i zdarza się, że przeszkadza innym. Nie zna sposobów postępowania w sytuacjach 
zagrożenia i nie stara się reagować. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku 
intelektualnego często nie dąży do samodzielnego wykonania zadania. 

1- Uczeń nie wie, gdzie i w jaki sposób organizować bezpieczne zabawy, nie wie do kogo zwrócić 
się o pomoc w różnych sytuacjach. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie wyjść  
i wycieczek.  Niekulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych, w czasie imprez  
i uroczystości szkolnych. W czasie zajęć nie skupia się i przeszkadza innym. Nie zna sposobów 
postępowania w sytuacjach zagrożenia. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku 
intelektualnego nie dąży do samodzielnego wykonania zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCENIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ 
 
 

 

OBSZAR I – CZYTANIE: 

a) technika czytania: 

6 - Czyta poprawnie, płynnie i biegle teksty pisane i drukowane o różnym stopniu trudności. 
 
5 - Czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty znane i nowo poznane. 
 
4 - Czyta płynnie i poprawnie teksty znane i uprzednio przygotowane. 
 
3 - Czyta poprawnie teksty znane.  Doskonalimy technikę czytania ze zwróceniem uwagi na tempo 
czytania.  
 
2 - Czyta słabo, powoli, sylabizuje teksty po uprzednim przygotowaniu. W dalszym ciągu powinien 
(-na) doskonalić technikę czytania.  
 
1 - Czyta bardzo słabo, powoli, głosując opracowane wcześniej  wyrazy. Powinien pracować nad 
techniką czytania.  
 

b) czytanie ze zrozumieniem 
 
6 - Czyta tekst ze zrozumieniem. Bezbłędnie rozwiązuje zadania sprawdzające.  
 
5 - W pełni rozumie czytany tekst. Rozwiązywanie zadań sprawdzających nie sprawia  trudności.  
 
4 - Posiada dobrą orientację w tekście po przeczytaniu go. Popełnia nieliczne błędy w zadaniach 
sprawdzających. 
 
3 - Posiada ogólną orientację w tekście po przeczytaniu go. Rozumie i wykonuje tylko niektóre 
zadania i polecenia sprawdzające. 
 
2 -Ma trudności w rozumieniu czytanych treści. W zadaniach sprawdzających popełnia dużo 
błędów. Konieczne dodatkowe ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.  
 
1- Nie rozumie czytanych treści. W zadaniach sprawdzających popełnia bardzo dużo błędów. 
Wymaga indywidualnych ćwiczeń.  
 
 
 
 
 
 



OBSZAR II - SŁUCHANIE I ROZUMIENIE: 
 
6 -Potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi ustnej.  
 
5 -Uważnie słucha, rozumie pełny sens tekstu i wypełnia prawidłowo polecenia. Należy zachęcać 
do wyrażania własnej opinii oceniającej tekst. 
 
4 -  Słuchając potrafi wydobyć i zrozumieć kluczowe informacje w słuchanym tekście. Doskonalić 
koncentrację uwagi poprzez różne ćwiczenia.  
 
3 - Rozumie ogólny sens wypowiedzi. Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego. 
Zwiększyć liczbę ćwiczeń doskonalących koncentrację uwagi.  
 
2 - Potrafi powtórzyć za nauczycielem. Należy  wprowadzić ćwiczenia wydłużające koncentrację 
uwagi  
 
1 -Nie słucha, nie potrafi powtórzyć za nauczycielem. Wymaga indywidualizacji pracy w zakresie 
słuchania i rozumienia. 
 
 
 
OBSZAR III - PISANIE : 
 
a) technika pisania 
 
6 - Zachowuje właściwy kształt liter, proporcję, łączenia i pochyłości w liniaturze Pismo jest 
staranne i  estetyczne. Potrafi pisać na każdym formacie.  
 
5 - Pisząc zachowuje właściwy kształt i wielkość  i łączenie liter. Pismo jest staranne, estetyczne 
poprawnie rozmieszczone w liniaturze. Prawidłowo rozmieszcza tekst na stronicy. 
 
4 – Pismo jest czytelne, w liniaturze, zachowuje kształt i wielkość liter. Prawidłowo rozmieszcza 
tekst na stronie.  
 
3 - Pismo jest na ogół czytelne., nie zawsze utrzymane w liniaturze. Pisząc zachowuje kształt  
i czytelność liter. Wymaga ćwiczeń usprawniających sprawność manualną.   
 
2 - Pismo niestaranne,  niekształtne, wychodzące poza liniaturę, litery o różnej wielkości, 
nieprawidłowo rozmieszczenie  na stronie. Zaleca się zwiększenie liczby ćwiczeń usprawniających  
umiejętność pisania. 
 
1 - Graficzna strona pisma budzi poważne zastrzeżenia. Pismo niestaranne, wychodzące poza 
liniaturę, brak możliwości odczytania litery, brak łączeń. Nieprawidłowe rozmieszczenie tekstu na 
stronie. 



b) tworzenie tekstów -wypowiadanie się na piśmie  
 
6 - Potrafi samodzielnie napisać kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat. Samodzielnie układa:  
krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie Rozwija zdolności literackie.  
 
5 – Pisze  zdania na  określony temat w oparciu o zebrane słownictwo, własne doświadczenia. 
Samodzielnie układa: krótkie opowiadanie, krótki opis, list  prywatny, życzenia, zaproszenie.   
 
4 - Potrafi napisać kilka zdań na  określony temat w oparciu o zebrane słownictwo, lecz nie zawsze 
przestrzega logicznego ciągu zdarzeń. Na ogół samodzielnie redaguje: krótkie opowiadanie, 
zaproszenie,  krótki opis, list prywatny, życzenia. 
 
3 - Samodzielnie układa tylko bardzo krótkie, proste zdania  z wykorzystaniem podanego 
słownictwa. Nie zachowuje logicznego ciągu zdarzeń,występują powtórzenia.  Ukierunkowany 
pisze: krótkie opowiadanie, zaproszenie, krótki opis, list prywatny, życzenia.  Należy zwiększyć 
liczbę ćwiczeń związanych z wypowiedziami pisemnymi. 
 
2 - Redaguje krótkie chaotyczne zdania. Popełnia błędy gramatyczne, logiczne. i stylistyczne. 
Wymaga dużej pomocy nauczyciela. Występują powtórzenia. Należy zwiększyć liczbę ćwiczeń 
związanych z układaniem zdań krótkiego  opowiadania, zaproszenia,  krótkiego opisu, listu 
prywatnego, życzeń.  
 
1 - Nie potrafi zredagować krótkiego logicznego zdania. Nie umie zaobserwować istotnych cech  
opowiadania, zaproszenia, opisu, listu, życzeń, nawet przy pomocy nauczyciela. Wymaga 
indywidualnej pracy i zajęć wyrównawczych. Należy zwiększyć liczbę ćwiczeń w układaniu 
odpowiedzi na krótkie pytania  
 
 
c) przepisywanie 
 
6 - Samodzielnie, bezbłędnie przepisuje różne teksty, uzupełnia je lub przekształca .Pisze wyrazy 
szybko i całościowo. 
 
5 - Samodzielnie, bezbłędnie przepisuje teksty z omówionymi trudnościami ortograficznymi, 
uzupełnia je lub przekształca. 
 
4 - Przepisując krótkie teksty uczeń popełnia tylko nieliczne błędy. Potrafi je uzupełnić lub 
przekształcić. 
 
3 - Ukierunkowany, potrafi przepisać krótkie teksty z wykorzystaniem słowniczka ortograficznego, 
uzupełnić lub przekształcić. Wymaga dalszych ćwiczeń w pisaniu, by doprowadzić do bezbłędnego 
i samodzielnego wykonywania zadania. 
 



2 - Przepisując teksty, popełnia liczne błędy. Nie zwraca uwagi na trudności ortograficzne  
w przepisywanym tekście, z trudnością go uzupełnia lub przekształca. Podczas wykonywania zadań 
wymaga pomocy nauczyciela i korzystania ze słownika ortograficznego. Należy stosować 
różnorodne ćwiczenia w pisaniu, uczyć samokontroli podczas pisania i zachęcać do kontroli 
efektów swojej pracy. 
 
1- Nie potrafi odwzorować podanego, krótkiego tekstu. Przepisując tekst nieuważnie, popełnia 
wiele błędów, gubi litery i końcówki wyrazów, szybko się zniechęca i nie kończy przepisywania.  
 
 
 
OBSZAR IV - WYPOWIEDZI USTNE: 
 
6 - Wypowiada swoje myśli w formie  kilkuzdaniowej  wypowiedzi. Umie zredagować wypowiedź 
stosowanie do sytuacji. Wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym. Posiada bogate 
słownictwo. 
 
5 - Swobodnie wypowiada się na tematy mu bliskie. Poprawnie wypowiada swoje myśli w formie 
dłuższej wypowiedzi. Wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym. Posiada bogate 
słownictwo.  
4 - Chętnie i poprawnie wypowiada się na bliskie  mu tematy. Wypowiedzi są przemyślane. Posiada 
słownictwo stosowne do wieku. Czasami  popełnia błędy gramatyczne. 
 
3 - Wypowiedzi ustne są na ogół ubogie, używa prostych zdań na określony temat. 
 
2 - Wypowiada się najchętniej  w formie prostych  zdań na określony temat , nie zawsze poprawnie 
pod względem logicznym. Należy zachęcać ucznia do wypowiedzi , rozwijać jego słownictwo 
poprzez zabawy stymulujące i tematyczne.  
 
1 - Ma trudności w wypowiadaniu się. Wypowiada się najchętniej pojedynczymi wyrazami, bardzo 
niechętnie, tylko na znane mu tematy. Należy zachęcać ucznia do wypowiedzi poprzez odpowiednią 
motywację, rozwijać jego słownictwo poprzez zabawy stymulujące i tematyczne.  
 
 
 
OBSZAR V – RECYTACJA: 
 
6 - Wygłasza z pamięci wiersz i prozę. Poszukuje własnej interpretacji tekstu.  

5 - Wygłasza z pamięci fragmenty prozy i wierszy z zastosowaniem zmiany tonacji głosu, tempa  
i pauz.   
4 - Poprawnie wygłasza cały tekst. Zdarzają się drobne pomyłki.  
3 - Wygłasza z pamięci cały tekst. Popełnia błędy. Deklamuje w rytmie sylabowym. Nie stosuje 
elementów recytacji. Należy doskonalić pamięć wzrokową i słuchową.  
 



2 - Popełnia liczne błędy w wygłaszaniu prostego tekstu. Wykorzystuje podpowiedzi nauczyciela. 
Należy doskonalić pamięć wzrokową i słuchową. 
1 - Nie opanował tekstu na pamięć. Nie potrafi wygłosić tekstu z pamięci. Należy doskonalić 
pamięć wzrokową i słuchową.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCENIANIE Z EDUKACJI MATEMATYCZNEJ 
 
 
 

 
OBSZAR I - DODAWANIE I ODEJMOWANIE 
 
 
a) Ćwiczenia sprawdzające umiejętność liczenia i sprawność rachunkową w obowiązującym 
dla klasy zakresie. 
 
6 - Biegle i sprawnie liczy( w przód i w tył) od danej liczby po1 ( kl. I), dziesiątkami od danej 
liczby do 100, setkami od danej liczby do 1000. Z łatwością zapisuje cyframi i odczytuje liczby  
( kl. I) oraz zapisuje je w dziesiątkowym systemie pozycyjnym. Sprawnie ustala równoliczność 
porównywanych zestawów, porównuje dwie dowolne liczby ( słownie i z użyciem znaków<,>,=). 
Biegle dodaje i odejmuje liczby(bez algorytmów działań pisemnych) oraz sprawdza wyniki 
odejmowania za pomocą dodawania. 
 
5 - Bezbłędnie liczy( w przód i w tył) od danej liczby po1( kl.I), dziesiątkami od danej liczby do 
100, setkami od danej liczby do 1000. Z łatwością zapisuje cyframi i odczytuje liczby (kl.I) oraz 
zapisuje je w dziesiątkowym systemie pozycyjnym. Sprawnie ustala równoliczność 
porównywanych zestawów i porównuje dwie dowolne liczby( słownie i z użyciem znaków (<,>,=). 
Bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby( bez algorytmów działań pisemnych) oraz sprawdza wyniki 
odejmowania za pomocą dodawania. 
 
4 - Robi nieliczne błędy przy liczeniu ( w tył i w przód) od danej liczby po 1(kl.I), dziesiątkami od 
danej liczby do 100, setkami od danej liczby do 1000. Czasami błędnie zapisuje cyframi i odczytuje 
liczby(kl.I). Po wyjaśnieniu nauczyciela zapisuje i odczytuje  liczby w dziesiątkowym systemie 
pozycyjnym ; ustala równoliczność porównywanych zestawów.  Z nielicznymi błędami porównuje 
dwie dowolne liczby( słownie i z użyciem znaków <, >, =). Robi nieliczne błędy przy dodawaniu 
 i odejmowaniu liczb( bez algorytmów działań pisemnych). Po wyjaśnieniu nauczyciela sprawdza 
wyniki odejmowania za pomocą dodawania. 
 
3 - Robi częste błędy przy liczeniu ( w tył i w przód) od danej liczby po 1(kl.I),dziesiątkami od 
danej liczby do 100, setkami od danej liczby do 1000. Z trudnością zapisuje cyframi i odczytuje 
liczby (kl.I)oraz zapisuje i odczytuje liczby w dziesiątkowym systemie pozycyjnym. Z trudnością 
ustala równoliczność porównywanych zestawów. Z pomocą nauczyciela porównuje dwie dowolne 
liczby słownie i z użyciem znaków <, >, =). Z trudnością dodaje i odejmuje liczby (bez algorytmów 
działań pisemnych). Z pomocą nauczyciela sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. 
 
2 - Z wielką trudnością liczy ( w tył i w przód ) od danej liczby po 1(kl.I), dziesiątkami od danej 
liczby do 100, setkami od danej liczby do 1000. Z pomocą nauczyciela zapisuje cyframi i odczytuje 
liczby (kl.I). Tylko z pomocą nauczyciela zapisuje i odczytuje liczby w dziesiątkowym systemie 
pozycyjnym. Z problemami ustala równoliczność porównywanych zestawów. Z wielką trudnością 
porównuje dwie dowolne liczby (słownie i z użyciem znaków <, >, =). Tylko z pomocą nauczyciela 
dodaje i odejmuje liczby( bez algorytmów działań pisemnych) oraz sprawdza wyniki odejmowania 
za pomocą dodawania. 
 
1 - Nawet przy pomocy nauczyciela nie liczy (w tył i w przód), nie zapisuje cyframi i nie odczytuje 
liczb (kl.I). Pomimo pomocy nauczyciela nie zapisuje liczb i nie odczytuje  w dziesiątkowym 



systemie pozycyjnym. Z problemami ustala równoliczność porównywanych zestawów. Z trudnością 
porównuje dwie dowolne liczby ( słownie bez użycia znaków <, >, =). Pomimo pomocy 
nauczyciela błędnie dodaje i odejmuje liczby ( bez algorytmów działań pisemnych) , nie sprawdza 
wyników odejmowania za pomocą dodawania. 
 
 
b) Ćwiczenia sprawdzające umiejętność liczenia w obowiązującym dla danej klasy zakresie. 
 
6 - Biegle, zawsze bezbłędnie liczy obiekty, bezbłędnie wymienia kolejne liczebniki, także wspak, 
samodzielnie układa obiekty w sposób rosnący i malejący i określa obiekty poprzednie i następne. 
 
5 - Sprawnie liczy obiekty, bezbłędnie wymienia kolejne liczebniki, także wspak, samodzielnie 
układa obiekty w sposób rosnący i malejący i określa obiekty poprzednie i następne. 
 
4 - Robi nieliczne błędy w przeliczaniu obiektów, czasami myli kolejność liczebników, układa 
obiekty w sposób rosnący i malejący jak również określa obiekty poprzednie i następne po 
wyjaśnieniu nauczyciela. 
 
3 - Robi częste błędy w przeliczaniu obiektów, czasami myli kolejność liczebników, z trudnością 
układa obiekty w sposób rosnący i malejący jak również określa obiekty poprzednie i następne po 
wyjaśnieniu nauczyciela. 
 
2 - Z wielką trudnością liczy obiekty i wymienia kolejne liczebniki, popełniając błędy. Ma 
problemy z ułożeniem obiektów w sposób rosnący i malejący jak również określaniem obiektów 
poprzednich i następnych po wyjaśnieniu nauczyciela. 
 
1 - Nawet przy pomocy nauczyciela ma problem z liczeniem, wymienianiem, układaniem  
i  określaniem obiektów. 
 
 
c) Ćwiczenia sprawdzające umiejętność dodawania i odejmowania w obowiązującym dla 
danej klasy zakresie. 
 
6 - Biegle, bezbłędnie i w pamięci dodaje i odejmuje, również w szerszym zakresie. 
 
5 - Sprawnie i w pamięci dodaje i odejmuje. 
 
4 - Poprawnie dodaje i odejmuje w oparciu o konkrety. 
 
3 - Dodaje i odejmuje w oparciu o konkrety, lecz zdarzają się błędy.   
 
2 - Dodaje i odejmuje w oparciu o konkrety, z częstymi błędami. 
 
1 - Nie rozumie pojęcia dodawania i odejmowania. 
 
 
 
 
 
 



OBSZAR II – OBLICZENIA KALENDARZOWE: 
 
 
a) Ćwiczenia sprawdzające umiejętności praktyczne 
 
6 - Bezbłędnie wymienia nazwy dni tygodnia, miesiące w roku, umie samodzielnie korzystać z 
kalendarza. 
 
5 - Wymienia nazwy dni tygodnia, miesiące w roku, orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi 
go wykorzystać w praktyce.  
 
4 - Niepewnie wymienia nazwy dni tygodnia, miesięcy w roku, orientuje się do czego służy 
kalendarz, ale korzysta z niego po wskazówkach nauczyciela. 
3 - Myli kolejność dni tygodnia i miesięcy, wie do czego służy kalendarz ale nie potrafi z niego 
korzystać.  
 
2 - Myli, przestawia, gubi kolejność dni tygodnia i miesięcy, nie potrafi korzystać z kalendarza. 
 
1 - Nie potrafi wymienić dni tygodnia, miesięcy w roku, nie potrafi korzystać z kalendarza. 
 
 
 
OBSZAR III – ROZWIĄZYWANIE I UKŁADANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH: 
 
 
a) Ćwiczenia sprawdzające rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych. 
 
6 - Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste-/ kl. I/ i złożone-/ kl. II-III/ zadania tekstowe 
stosując zapis cyfrowy i słowny. Biegle układa logiczną treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, 
schematu graficznego i działania arytmetycznego. 
 
5 - Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe stosując zapis cyfrowy i słowny. Układa 
logiczną treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania 
arytmetycznego. 
 
4 - Korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe stosując zapis 
cyfrowy i słowny. Układa prostą  treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego  
i działania arytmetycznego. 
 
3 - Korzystając ze wskazówek nauczyciela w oparciu o konkrety rozwiązuje proste zadania 
tekstowe stosując zapis cyfrowy i słowny. Układa prostą  treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, 
schematu graficznego i działania arytmetycznego z pomocą nauczyciela. 
 
2 - Korzystając ze wskazówek nauczyciela w oparciu o konkrety rozwiązuje proste zadania 
tekstowe stosując zapis cyfrowy  i słowny, przy czym popełnia błędy w obliczeniu lub 
sformułowaniu słownym. Nie potrafi ułożyć treści zadań do sytuacji życiowej lub rysunku lub 
schematu graficznego lub działania arytmetycznego z pomocą nauczyciela. 
 
1 - Nie rozumie zależności występujących w najprostszych zadaniach tekstowych. 
 



OBSZAR IV – OKREŚLANIE KIERUNKÓW NA PŁASZCZYŹNIE I W PRZESTRZENI: 
 
 
a) Ćwiczenia sprawdzające umiejętność określania kierunków na płaszczyźnie i w przestrzeni. 
 
6 - Samodzielnie i bezbłędnie wprowadza kierunki od siebie i innych osób lub przedmiotów, 
doskonale orientuje się na kartce papieru, aby odnaleźć lub umieścić informacje. 
 
5 - Samodzielnie wprowadza kierunki od siebie i innych osób lub przedmiotów, doskonale orientuje 
się na kartce papieru, aby odnaleźć lub umieścić informacje. 
 
4 - Popełnia nieliczne błędy we wprowadzaniu kierunków od siebie i innych osób lub przedmiotów, 
orientuje się na kartce papieru, aby odnaleźć lub umieścić informacje. 
 
3 - Z trudnością i błędami wprowadza kierunki od siebie i innych osób lub przedmiotów, słabo 
orientuje się na kartce papieru, aby odnaleźć lub umieścić informacje. 
 
2 - Z wielką trudnością i licznymi błędami wprowadza kierunki od siebie i innych osób lub 
przedmiotów, słabo orientuje się na kartce papieru, aby odnaleźć lub umieścić informacje. 
 
1 - Nie potrafi wprowadzić i określić kierunków w przestrzeni i na płaszczyźnie. 
 
 
 
OBSZAR V – GEOMETRIA: 
 
 
a) Ćwiczenia sprawdzające umiejętności - geometria 
 
6 - Biegle i sprawnie   rozpoznaje i nazywa : koło, prostokąt, trójkąt i kwadrat (klasa I ) oraz 
oblicza  obwody tych figur podając wynik w centymetrach (klasa II- III) 
 
5 - Bezbłędnie wymienia i rozpoznaje figury geometryczne- koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt.( kl.I) 
Potrafi obliczyć obwód podanych  figur (kl II- III) 
 
4 - Wymienia i rozpoznaje figury geometryczne- koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt (kl. I). Robi 
nieliczne błędy  przy obliczaniu obwodów podanych figur ( kl. II- III ). 
 
3 - Wymienia i rozpoznaje figury geometryczne- koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt. (kl. I ) Robi 
częste błędy przy obliczaniu obwodów podanych figur (klasa II- III) 
 
2 - Rozpoznaje figury geometryczne- koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt. (klasa I ) Po wyjaśnieniach 
nauczyciela (na rysunku) z wielką trudnością,   popełniając liczne błędy oblicza obwody  (klasa II- 
III) 
 
1 - Nie rozpoznaje figur geometrycznych- koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt. (klasa I )Nie rozumie 
pojęcia obwód, nie potrafi obliczyć obwodu podanych   ( klasa II- III). 
 
 



OBSZAR VI – MNOŻENIE I DZIELENIE (KLASY II - III): 
 

6 - Biegle, bezbłędnie  podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia  oraz sprawdza 
wyniki  dzielenia za pomocą  mnożenia 

5 - Sprawnie  w pamięci  podaje iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia. Potrafi  sprawdzić wynik  
dzielenia za pomocą mnożenia. 
 
4 - Robi nieliczne błędy podając z pamięci  iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia. Nie zawsze 
potrafi sprawdzić wynik dzielenia za pomocą mnożenia. 
 
3 - Popełnia liczne błędy podając z pamięci iloczyn w zakresie tabliczki mnożenia. Nie zawsze 
potrafi sprawdzić wynik dzielenia  za pomocą  mnożenia. 
 
2 - W oparciu o konkrety, popełniając liczne błędy podaje iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia. 
Nie potrafi sprawdzić  wyniku dzielenia za pomocą mnożenia. 
 
1 - Nie rozumie i nie potrafi  nawet  korzystając z pomocy nauczyciela i w oparciu o konkrety 
podać iloczynu w zakresie tabliczki mnożenia . 
 
 
 
OBSZAR VII – OBLICZENIA POJEMNOŚCIOWE: 

 

a) Ćwiczenia sprawdzające umiejętności praktyczne-pomiar długości, ciężaru i płynu  
w obowiązującym dla danej  klasie zakresie 

6 - Bezbłędnie  mierzy długość odcinków, posługując się linijką, rysuje odcinki o podanej długości. 
Bezbłędnie posługuje się wagą i zapisuje wynik ważenia. Odmierza płyny różnymi miarkami 
używając określeń: litr, pół litra, ćwierć litra . 
 
5 - Potrafi mierzyć długość odcinków, posługując się linijką, rysuje odcinki o podanej długości. 
Posługuje się wagą i zapisuje wynik ważenia. Odmierza płyny różnymi miarkami używając 
określeń: litr, pół litra, ćwierć litra . 
 
4 - Korzystając ze wskazówek nauczyciela mierzy i rysuje odcinki o podanej długości. Waży  
i zapisuje wynik ważenia . Odmierza płyny używając określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 
 
3 - Nie zawsze dokładnie , posługując się linijką mierzy  i rysuje długość odcinków. Myli się ważąc 
i zapisując wynik . Nie zawsze trafnie używa określeń litr, pół litra, ćwierć litra. 
 



2 - Z pomocą nauczyciela mierzy długość odcinków. Bardzo niedokładnie rysuje  odcinki o podanej 
długości. Myli się ważąc. Nie potrafi zapisać wyniku pomiaru. Nie potrafi odmierzyć płynu 
posługując się miarką.  
 
1 - Nie rysuje , nie mierzy odcinków o podanej długości. Nie potrafi ważyć. Nie zna określeń  litr, 
pół litra i ćwierć lit roku, orientuje się do czego służy kalendarz, ale korzysta z niego po 
wskazówkach nauczyciela.  
 
 
OBSZAR VIII – OBLICZENIA PIENIĘŻNE: 

 

a) Ćwiczenia sprawdzające  umiejętności praktyczne-obliczenia pieniężne w  obowiązującym 
dla danej klasie zakresie 

6 - Biegle i sprawnie wykonuje obliczenia pieniężne. Rozumie znaczenie pojęcia : cena, wartość, 
ilość. 
 
5 - Bezbłędnie wykonuje obliczenia pieniężne. Rozumie znaczenie pojęcia : cena, wartość, ilość. 
 
4 - Korzystając ze wskazówek nauczyciela robiąc nieliczne błędy wykonuje obliczenia pieniężne. 
Rozumie znaczenie pojęcia : cena, wartość. 
 
3 - W oparciu o konkrety robiąc częste błędy wykonuje obliczenia pieniężne. 
 
2 - Po wyjaśnieniach nauczyciela , często się myląc w oparciu o konkrety wykonuje obliczenia 
pieniężne. 
 
1 - Nie potrafi wymienić , będących w obiegu wszystkich monet i banknotów. Nie wykonuje 
obliczeń pieniężnych. 
 

 

OBSZAR IX – SYMETRIA: 

 

a) Ćwiczenia sprawdzające rozumienie pojęcia symetria. 

6 - Biegle i sprawnie rozpoznaje figury symetryczne( np. w rysunku motyla) oraz  rysuje drugą 
połowę symetrycznej figury (kl.I); zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub 
powiększeniem drugiej oraz rysuje figury w pomniejszeniu lub powiększeniu. 
 
5 - Bezbłędnie samodzielnie rozpoznaje figury symetryczne( np. w rysunku motyla) oraz rysuje 
drugą połowę symetrycznej figury (kl.I);samodzielnie zauważa, że jedna figura jest 
pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej oraz bezbłędnie rysuje figury w pomniejszeniu lub 
powiększeniu. 
 



4 - Po uprzednim wyjaśnieniu nauczyciela rozpoznaje figury symetryczne( np. w rysunku motyla). 
Robi nieliczne błędy przy rysowaniu drugiej połowy symetrycznej figury (kl.I). Po wyjaśnieniu 
nauczyciela zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej. Robi 
nieliczne błędy przy rysowaniu figury w pomniejszeniu lub powiększeniu.  
 
3- Pomimo wyjaśnień nauczyciela robi częste błędy przy rozpoznawaniu figury symetrycznej( np. 
w rysunku motyla). Z wielką trudnością rysuje drugą połowę symetrycznej figury(kl.I). Z pomocą 
nauczyciela zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej. Z trudnością 
rysuje figury w pomniejszeniu lub powiększeniu.  
 
2 - Z wielką trudnością przy pomocy nauczyciela rozpoznaje figury symetryczne( np. w rysunku 
motyla) i rysuje drugą połowę symetrycznej figury(kl.I). Z trudnością przy  pomocy nauczyciela  
zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej oraz rysuje figury  
w pomniejszeniu lub powiększeniu.  
 
1 - Nawet przy pomocy nauczyciela nie rozpoznaje figury symetrycznej( np. w rysunku motyla)  
i nie rysuje drugiej połowy symetrycznej figury(kl.I). Pomimo pomocy nauczyciela nie zauważa, że 
jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej oraz nie rysuje figury  
w pomniejszeniu lub powiększeniu. 
 
 
 
OBSZAR X – ZEGAR: 
 
 
 

a)  Ćwiczenia sprawdzające umiejętności praktyczne- zegar 
 
6 - Biegle i sprawnie odczytuje wskazania zegarów w systemach 12 (kl.I)- i 24- godzinnych, 
wyświetlających cyfry i ze wskazówkami. Właściwie posługuje się pojęciami: godzina (kl.I), pół 
godziny, kwadrans, minuta. Poprawnie wykonuje proste obliczenia zegarowe. 
 
5 - Bezbłędnie odczytuje wskazania zegarów w systemach 12 (kl.I)- i 24- godzinnych, 
wyświetlających cyfry i ze wskazówkami. Właściwie posługuje się pojęciami: godzina(kl.I), pół 
godziny, kwadrans, minuta. Poprawnie wykonuje proste obliczenia zegarowe. 
 
4 - Robi nieliczne błędy przy odczytywaniu wskazań zegarów w systemach 12(kl.I)- i 24- 
godzinnych, wyświetlających cyfry i z e wskazówkami. Po wyjaśnieniu nauczyciela poprawnie 
posługuje się pojęciami : godzina (kl.I), pół godziny, kwadrans, minuta. Z nielicznymi błędami 
wykonuje proste obliczenia zegarowe. 
 
3 - Robi częste błędy przy odczytywaniu wskazań zegarów w systemach 12 (kl.I)- i 24- 
godzinnych, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami. Często niewłaściwie używa pojęć: godzina 
(kl.I), pół godziny, kwadrans, minuta. Po wyjaśnieniu nauczyciela z błędami wykonuje obliczenia 
zegarowe.   
 
2 - Z wielka trudnością przy pomocy nauczyciela odczytuje wskazania zegarów w systemach 12 
(kl.I)- i 24- godzinnych, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami. Pomimo pomocy nauczyciela 
niewłaściwie posługuje się pojęciami: godzina (kl.I), pół godziny, kwadrans, minuta. Z wielką 
trudnością przy pomocy nauczyciela wykonuje proste obliczenia zegarowe.  



 
1 - Nawet przy pomocy nauczyciela nie odczytuje wskazań zegarów. Nie rozumie pojęć: 
godzina(kl.I),pół godziny, kwadrans, minuta. Nie wykonuje prostych obliczeń zegarowych.  
 
 
 
OBSZAR XI – WAGA: 
 

a) Ćwiczenia sprawdzające umiejętności praktyczne- waga 

6 - Biegle i sprawnie waży przedmioty, różnicuje je na cięższe i lżejsze. Prawidłowo używa 
określeń: kilogram (kl.I), pół kilograma, dekagram, gram (kl.III).Samodzielnie wykonuje łatwe 
obliczenia , używając tych miar( bez wyrażeń dwumianowanych). 
 
5 - Bezbłędnie waży przedmioty, różnicując je na cięższe i lżejsze. Poprawnie używa określeń: 
kilogram (kl.I), pół kilograma, dekagram, gram (kl.III). Bezbłędnie wykonuje łatwe obliczenia, 
używając tych miar( bez wyrażeń dwumianowanych). 
 

4 - Robi nieliczne błędy przy ważeniu przedmiotów. Po wyjaśnieniu nauczyciela różnicuje 
przedmioty na cięższe i lżejsze. Poprawnie używa określeń: kilogram(kl.I), pół kilograma, 
dekagram, gram (kl.III). Popełnia nieliczne błędy przy wykonywaniu obliczeń z użyciem tych 
miar( bez wyrażeń dwumianowanych). 
 

3 - Robi częste błędy przy ważeniu przedmiotów. Pomimo wyjaśnień nauczyciela nie różnicuje 
przedmiotów na cięższe i lżejsze. Niepoprawnie używa określeń: kilogram (kl.I), pół kilograma, 
dekagram, gram (kl.III). Z trudnością wykonuje obliczenia z użyciem tych miar ( bez wyrażeń 
dwumianowanych). 
 

2 - Z wielką trudnością przy pomocy nauczyciela waży przedmioty i różnicuje je na cięższe  
i lżejsze. Używa tylko pojęcia kilogram.  Tylko z pomocą nauczyciela wykonuje obliczenia  
z użyciem tych miar.  
 

1 - Tylko  przy pomocy nauczyciela  waży przedmioty,ale nie różnicuje na cięższe i lżejsze. Nie 
używa pojęcia kilogram (kl.I), pół kilograma, dekagram, gram(kl.III).Nie wykonuje obliczeń  
z użyciem tych miar.   
 

OBSZAR XII – PRACE DOMOWE: 

 

6 - Estetycznie i bezbłędnie wykonana praca domowa; bezbłędnie wykonane zadanie dodatkowe. 
 
5 - Bezbłędnie, ale ze skreśleniami i poprawkami  
 
4 - Nieliczne błędy w obliczeniach; dużo skreśleń i poprawek. 



3 - Mniej niż połowa zadań wykonana błędnie; liczne skreślenia i poprawki, pismo niekształtne. 
 
2 - Połowa i więcej zadań wykonana błędnie. 
 
1 - Brak pracy domowej. 
 

 

Inną z form aktywności, podlegającej ocenianiu jest aktywność na lekcji matematyki o raz 
udział w konkursach matematycznych / szkolnych i międzyszkolnych/. 

Uczeń po otrzymaniu 10 znaczków /uśmiechnięte słoneczka/ otrzymuje ocenę – celującą. 

Za udział w konkursie również otrzymuje –ocenę celującą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCENIANIE Z EDUKACJI PRZYRODNICZEJ 
 
 
 
 

OBSZAR I – SPRAWDZIANY 
 

a) kryteria oceny zgodnie ze Statutem Szkoły,  w zależności od   ilości uzyskanych punktów. 
 
6 (celujący) – 100% 
5 (bardzo dobry)-  99-90% 
4 (dobry) – 89-75% 
3 (dostateczny) – 74 – 50% 
2(dopuszczający) – 49 – 30% 
1( niedostateczny) – poniżej 29% 
 

OBSZAR II – KARTKÓWKI 

a) kryteria oceny zgodnie ze Statutem Szkoły,  w zależności od   ilości uzyskanych punktów. 

6 (celujący) – 100% 
5 (bardzo dobry)-  99-90% 
4 (dobry) – 89-75% 
3 (dostateczny) – 74 – 50% 
2(dopuszczający) – 49 – 30% 
1( niedostateczny) – poniżej 29% 
 
 
OBSZAR III – KARTY PRACY 
 

a) kryteria oceny zgodnie ze Statutem Szkoły,  w zależności od ilości uzyskanych punktów. 

6 (celujący) – 100% 
5 (bardzo dobry)-  99-90% 
4 (dobry) – 89-75% 
3 (dostateczny) – 74 – 50% 
2(dopuszczający) – 49 – 30% 
1( niedostateczny) – poniżej 29% 
 

OBSZAR IV – ODPOWIEDŹ USTNA: 

6 - odpowiedź ucznia jest wyczerpująca, zgodna z realizowanym zakresem materiału 
obowiązującym w danej klasie. Uczeń potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i zastosować je  
w praktyce. 
 

5 - Odpowiedź jest poprawna zgodna z realizowanym zakresem materiału obowiązującym w danej 
klasie. Uczeń potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i zastosować je w praktyce. 



 

4 - odpowiedź ucznia jest ogólna, ale zgodna z realizowanym zakresem materiału obowiązującym 
w danej klasie. Uczeń zazwyczaj wyciąga wnioski i stosuje je w praktyce. 
 
3 - odpowiedź ucznia jest chaotyczna, wymagająca uporządkowania wypowiedzi przez dodatkowe 
pytania  nauczyciela. Uczeń nie zawsze wyciąga wnioski i stosuje je w praktyce. 
 

2 - odpowiedź ucznia jest niezgodna z realizowanym zakresem materiału pomimo wskazówek  
i wyjaśnień nauczyciela. Uczeń wyciąga wnioski pod kierunkiem nauczyciela, nie stosuje ich  
w praktyce. 

1 - uczeń nie udziela odpowiedzi na pytania  pomimo wsparcia nauczyciela. Nie potrafi wyciągać 
wniosków i stosować ich w praktyce mimo pomocy nauczyciela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCENIANIE Z EDUKACJI SPOŁECZNEJ 
 
 

 
OBSZAR I – SPRAWDZIANY 
 

a) kryteria oceny zgodnie ze Statutem Szkoły,  w zależności od ilości uzyskanych punktów. 
 
6 (celujący) – 100% 
5 (bardzo dobry)-  99-90% 
4 (dobry) – 89-75% 
3 (dostateczny) – 74 – 50% 
2(dopuszczający) – 49 – 30% 
1( niedostateczny) – poniżej 29% 
 

OBSZAR II – KARTKÓWKI 

a) kryteria oceny zgodnie ze Statutem Szkoły,  w zależności od ilości uzyskanych punktów. 

6 (celujący) – 100% 
5 (bardzo dobry)-  99-90% 
4 (dobry) – 89-75% 
3 (dostateczny) – 74 – 50% 
2(dopuszczający) – 49 – 30% 
1( niedostateczny) – poniżej 29% 
 
 
OBSZAR III – KARTY PRACY 
 

a) kryteria oceny zgodnie ze Statutem Szkoły,  w zależności od ilości uzyskanych punktów. 

6 (celujący) – 100% 
5 (bardzo dobry)-  99-90% 
4 (dobry) – 89-75% 
3 (dostateczny) – 74 – 50% 
2(dopuszczający) – 49 – 30% 
1( niedostateczny) – poniżej 29% 
 

OBSZAR IV – ODPOWIEDŹ USTNA: 

6 – odpowiedź ucznia jest wyczerpująca, zgodna z realizowanym zakresem materiału 
obowiązującym w danej klasie. Uczeń potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i zastosować je  
w praktyce. 
 
5 - Odpowiedź jest poprawna zgodna z realizowanym zakresem materiału obowiązującym w danej 
klasie. Uczeń potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i zastosować je w praktyce. 
 



4 – odpowiedź ucznia jest ogólna, ale zgodna z realizowanym zakresem materiału obowiązującym 
w danej klasie. Uczeń zazwyczaj wyciąga wnioski i stosuje je w praktyce. 
 
3 – odpowiedź ucznia jest chaotyczna, wymagająca uporządkowania wypowiedzi przez dodatkowe 
pytania  nauczyciela. Uczeń nie zawsze wyciąga wnioski i stosuje je w praktyce. 
 
2 – odpowiedź ucznia jest niezgodna z realizowanym zakresem materiału pomimo wskazówek  
i wyjaśnień nauczyciela. Uczeń wyciąga wnioski pod kierunkiem nauczyciela , nie stosuje ich  
w praktyce. 
 
1 –   uczeń nie udziela odpowiedzi na pytania  pomimo wsparcia nauczyciela. Nie potrafi wyciągać 
wniosków i stosować ich w praktyce mimo pomocy nauczyciela.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCENIANIE Z EDUKACJI PLASTYCZNEJ 

 

 

 

OBSZAR I – DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA 

 

a) Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów - kontrola osiągnięć uczniów na lekcji plastyki  
odbywa się poprzez realizację zadań praktycznych.  

b) Kryteria oceniania - nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego 
zaangażowanie, wkład pracy,  aktywność, przygotowanie materiałów na zajęcia. Dzieci szczególnie 
uzdolnione, które biorą udział w konkursach plastycznych otrzymują dodatkowe oceny celujące. 

 

6 - uczeń wykonuje pracę plastyczną zgodnie z tematyką, stosując różnorodne materiały, narzędzia 
i techniki plastyczne, dbając o szczegóły i estetykę pracy. 

5 – uczeń wykonuje pracę plastyczną zgodnie z tematyką, stosując różnorodne materiały, narzędzia 
i techniki plastyczne, starając się dbać o szczegóły i estetykę pracy. 

4 –  uczeń wykonuje pracę plastyczną zgodnie z tematyką, stosując kilka wybranych  materiałów, 
narzędzi i technik plastycznych, nie zawsze dbając o  szczegóły i estetykę pracy. 

3 – uczeń wykonuje pracę plastyczną nie zawsze zgodną z tematyką, stosuje kilka wybranych 
materiałów, narzędzi i proste techniki plastyczne, nie dbając o szczegóły i estetykę pracy. 

2 – uczeń  niechętnie wykonuje pracę plastyczną, raczej niezgodne z tematyką, nie zawsze 
wykorzystuje potrzebne materiały, narzędzia , stosuje najprostsze techniki plastyczne, nie dba  
o szczegóły i estetykę pracy, często nie kończy pracy, niechętnie korzysta z pomocy nauczyciela. 

1 – uczeń nie wykonuje żadnych prac plastycznych nawet mimo zachęty nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 



OCENIANIE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

 

 

 

OBSZAR I – DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA 

a) Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów - kontrola osiągnięć uczniów na lekcji  odbywa się 
poprzez realizację zadań praktycznych (organizacja i bezpieczeństwo pracy oraz działalność 
konstrukcyjna)  

b) Kryteria oceniania - nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego 
zaangażowanie, wkład pracy, aktywność oraz znajomość zasad bezpieczeństwa. Technika jest 
przedmiotem artystycznym, gdzie o umiejętnościach decydują w dużym stopniu uzdolnienia, 
sprawność manualna, czujność na zachowanie bezpieczeństwa. 

 

6 – uczeń  wykonuje staranną, pomysłową i oryginalną pracę techniczną, dbając o szczegóły, 
wykonuje swoją pracę zgodnie z poleceniem nauczyciela, zachowuje wszelkie zasady 
bezpieczeństwa. 

 5 – uczeń   wykonuje staranną pracę techniczną, dbając o szczegóły, wykonuje swoją pracę 
zgodnie z poleceniem nauczyciela, zachowuje wszelkie zasady bezpieczeństwa. 

4 – uczeń wykonuje  pracę techniczną, nie zawsze dbając o szczegóły i estetykę, wykonuje swoją 
pracę zgodnie z poleceniem nauczyciela, nie zawsze zachowując  zasady bezpieczeństwa. 

3 – uczeń  wykonuje niestaranną  pracę techniczną, nie dbając o szczegóły, i nie zawsze jest to 
praca na temat określony przez nauczyciela, nie zawsze zachowuje zasady bezpieczeństwa, 
wskazane jest motywowanie do działania i pomoc nauczyciela. 

2 – uczeń  wykonuje niestaranną  pracę techniczną, niezgodnie z instrukcją, nie dbając o szczegóły, 
i nie zawsze jest to praca na temat określony przez nauczyciela, często nie zachowuje zasad 
bezpieczeństwa, wskazane jest udzielanie licznych wskazówek przy wykonywaniu pracy, 
niezbędna jest pomoc nauczyciela. 

1 – uczeń  nie wykonuje   pracy technicznej mimo pomocy nauczyciela, nie utrzymuje porządku, 
nie zachowuje bezpieczeństwa.  

 

 

 
 



OCENIANIE Z EDUKACJI MUZYCZNEJ 

 

 

 

Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego zaangażowanie, wkład pracy 
i aktywność. Ocena postawy, wysiłku i aktywności ucznia na lekcjach dokonywana z życzliwością  
i wyrozumiałością. Muzyka jest przedmiotem artystycznym, gdzie o umiejętnościach decydują  
w dużym stopniu uzdolnienia. Nie powinny one jednak stanowić same w sobie podstawy do 
oceniania ucznia. Dlatego też przy ocenie ucznia zwraca się uwagę na jego wkład pracy oraz 
indywidualne postępy . 

Ocenie bieżącej podlegają wiadomości i umiejętności w zakresie odbioru i tworzenia muzyki 
zawartych w podstawie programowej i planie wynikowym . 

 

OBSZAR I - ŚPIEW  

6 – uczeń śpiewa utwór z prawidłową intonacją, dynamiką, a capella, rytmicznie, znając tekst na 
pamięć ,śpiewa chętnie solo.  

5 – uczeń śpiewa utwór z prawidłową intonacją, rytmicznie, z pamięci, ale zdarzają mu się 
niewielkie pomyłki . 

4 – uczeń wykonuje utwór z kilkoma pomyłkami w tekście, ze słabą dynamiką i intonacją . 

3 – uczeń śpiewa utwór z wieloma pomyłkami z pomocą nauczyciela, popełniając  błędy w tekście i 
melodii.  

2 – uczeń śpiewa utwór z wieloma pomyłkami z dużą pomocą nauczyciela, z bardzo słabą 
znajomością tekstu, nierytmicznie . 

1 – uczeń odmówił wykonania utworu z powodu nieprzygotowania, nie zna tekstu piosenki na 
pamięć . 

         

OBSZAR II – GRA NA INSTRUMENTACH MELODYJNYCH I PERKUSYJNYCH.  

6 – potrafi zagrać z pamięci bez pomyłki proste melodie i akompaniamenty . 

5 – potrafi wykonać większość utworów i akompaniamentów z pamięci lub za pomocą nut . 

4 - uczeń potrafi wykonywać wskazaną melodię i akompaniament z niewielkimi pomyłkami . 

3 – uczeń potrafi z pomocą nauczyciela zagrać fragment wskazanej melodii, popełnia błędy przy 
akompaniamencie . 



2 – uczeń popełnia liczne błędy w zagraniu prostej melodii nawet za pomocą nauczyciela . 
Niechętnie wykonuje akompaniament do usłyszanego utworu. 

1 – uczeń mimo zachęty nauczyciela odmawia podjęcia próby gry, wykazuje niechęć i brak 
zainteresowania muzykowaniem.  

 

OBSZAR III – ZAANGAŻOWANIE I WKŁAD PRACY W DZIAŁANIE MUZYCZNE Z 
ZAKRESU TAŃCA I ĆWICZEŃ RYTMICZNYCH  

 

6 -  uczeń na lekcjach jest bardzo aktywny, inicjuje różne zadania taneczno-rytmiczne, wykonuje 
bezbłędnie podstawowe kroki i figury tańców ludowych , reprezentuje szkołę podczas występów 
muzycznych na forum szkoły i miasta. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce. 

5 -uczeń jest aktywny i w miarę sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  i 
umiejętnościami w praktyce .Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

4 - uczeń stara się być aktywny na lekcji ,zachęcany przez nauczyciela posługuje się zdobytymi 
wiadomościami i umiejętnościami w praktyce.  

3 - uczeń nie zawsze pracuje systematycznie, niezbyt chętnie podejmuje działania taneczno-
rytmiczne, przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych. 

2 - uczeń biernie uczestniczy w zajęciach, niechętnie podejmuje działania taneczno-rytmiczne, 
niechętnie angażuje się w zajęcia ,jest niesamodzielny, nie wykazuje zainteresowania pracą na 
lekcji. 

1 - uczeń biernie uczestniczy w zajęciach, nie podejmuje działań taneczno-rytmicznych, nie 
wykazuje żadnej chęci do poprawy oceny. 

 

OBSZAR IV – ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH POJĘĆ MUZYCZNYCH  
I UMIEJĘTNOŚCI ICH STOSOWANIA W PRAKTYCE ( odpowiedzi ustne, wykonywanie 
poleceń i ćwiczeń). 

 

6 -uczeń wykonał polecenia i ćwiczenia bezbłędnie, udzielił wyczerpującej wypowiedzi z zakresu 
materiału objętego sprawdzaniem.  

5 – wypowiedź ucznia jest pełna i wyczerpująca, uczeń wykonał polecenia i ćwiczenia bezbłędnie, 
z zakresu materiału objętego sprawdzaniem.  

 4 - uczeń wykonał polecenia i ćwiczenia z niewielkimi pomyłkami, udzielił  poprawnej odpowiedzi 
z zakresu materiału objętego sprawdzaniem.  



 3 - uczeń wykonał polecenia i ćwiczenia z wieloma błędami, udzielił mało wyczerpującej 
wypowiedzi z zakresu materiału objętego sprawdzaniem.  

2 - uczeń wykonał polecenia i ćwiczenia oraz udzielił odpowiedzi tylko z pomocą nauczyciela, z 
zakresu materiału objętego sprawdzaniem.  

1 - uczeń  nie wykonał polecenia i ćwiczenia, nie udzielił  odpowiedzi z zakresu materiału objętego 
sprawdzaniem mimo pomocy nauczyciela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



OCENIANIE Z ZAJĘĆ KOMUTEROWYCH 

 

 

 

OBSZAR I - Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem - obserwacja pracy ucznia przy 
komputerze podczas wykonywaniu ćwiczeń, zadań, poleceń. 

 
6 - Uczeń zna wcześniej omówione na lekcji zagrożenia dla zdrowia i własnego rozwoju 
wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się 
do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

5 - Uczeń wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do 
ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

4 - Uczeń wie jak trzeba  korzystać z komputera  by nie narażać swojego zdrowia i zawsze się do 
nich stosuje. 

3 - Uczeń wie jak trzeba korzystać z komputera  by nie narażać swojego zdrowia, lecz nie zawsze 
się do nich stosuje. 

2 - Uczeń posiada ogólna wiedzę na temat  tego jak trzeba korzystać z komputera  by nie narażać 
swojego zdrowia, lecz nie często się do nich stosuje. 

1 - Uczeń nie posiada wiedzy o tym jak trzeba korzystać z komputera  by nie narażać swojego 
zdrowia.  

 

OBSZAR II - Wykorzystanie poznanych programów Paint i Word  w zakresie podstawowym- 
wykonywanie zadań, ćwiczeń.  

 

6 - Uczeń  umie samodzielnie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, 
posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi. Potrafi w swoich pracach właściwie 
wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności. 

5 - Uczeń posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, 
uruchamia programy. Potrafi w swoich pracach w pełni wykorzystać poznane możliwości programu 
w którym pracuje. 

4 - Uczeń posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i  klawiatury, ze 
wskazówkami nauczyciela uruchamia programy. Wykonywane prace ucznia są poprawne. Umie 
wykorzystać w swoich pracach podawane informacje nauczyciela. 



3 -Uczeń z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z 
myszy i klawiatury, uruchamia programy. Wykonywane prace ucznia są poprawne , lecz nie widać 
w niej inwencji twórczej ucznia. 

2 -Uczeń pomimo pomocy nauczyciela ma trudności w podstawowym zakresie posługiwania się 
komputerem, uruchamianiem programów. Prace ucznia nie są wyczerpujące, nie potrafi 
wykorzystać w nich podanych przez nauczyciela wiadomości. Praca mało związana z tematem. 

1 - Uczeń nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem. Nie wykonuje 
najprostszych zadań. 

 
 

OBSZAR III - Korzystanie z Internetu – wykonywanie ćwiczeń, poleceń sprawdzających 
umiejętność korzystania z Internetu w zakresie obowiązującym w klasie II i 
III.  

 

6 - Uczeń zna wcześniej omówione na lekcji zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z 
Internetu. Bezwzględnie się do nich stosuje przeglądając wybrane przez nauczyciela strony 
internetowe, wyszukując informacje, samodzielnie nawiguje po stronach internetowych w 
określonym zakresie. 

5 - Uczeń wie jak trzeba korzystać z Internetu. Stosuje się do nich przeglądając wybrane przez 
nauczyciela strony internetowe, wyszukując informacje, samodzielnie nawiguje po stronach 
internetowych w określonym zakresie. 

4 - Uczeń wie jak trzeba  korzystać z Internetu. Na ogół stosuje się do nich przeglądając wybrane 
przez nauczyciela strony internetowe, wyszukując informacje, nie zawsze samodzielnie nawiguje 
po stronach internetowych w określonym zakresie. 

3 - Uczeń wie jak trzeba korzystać z Internetu. Nie zawsze stosuje się do nich przeglądając wybrane 
przez nauczyciela strony internetowe, wyszukując informacje, przy pomocy nauczyciela  nawiguje 
po stronach internetowych w określonym zakresie. 

2 - Uczeń posiada ogólna wiedzę na temat  tego jak trzeba korzystać z  Internetu. Niechętnie stosuje 
się do nich przeglądając wybrane przez nauczyciela strony internetowe, wyszukując informacje. 
Pomoc nauczyciela nie ułatwia nawigacji po stronach internetowych w określonym zakresie. 

1 - Uczeń nie posiada wiedzy o tym jak trzeba korzystać z Internetu. Nie przegląda wybrane przez 
nauczyciela strony internetowe, nie wyszukuje informacji, nie nawiguje po stronach internetowych 
w określonym zakresie. 

 

 



OCENIANIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I EDUKACJI 
ZDROWOTNEJ. 

 

 

OBSZAR I - INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE, WYKONYWANE 
ĆWICZENIA. 

 
a) Ćwiczenia w zakresie sprawności fizycznej. 
b) Ćwiczenia w zakresie treningu zdrowotnego. 
c) Uczestnictwo w grach i zabawach zespołowych, zajęciach sportowo – rekreacyjnych. 

6 – wykazuje ogromne zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń zgodnie z podaną instrukcją. 
Bierze aktywny udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, grach i zabawach zespołowych. 
5 – wykazuje zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń zgodnie z podaną instrukcją. Czynnie 
uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, grach i zabawach zespołowych. 
4 – zwykle wykazuje zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń zgodnie z podaną instrukcją. 
Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, grach i zabawach zespołowych. 
3 – czasami wykazuje zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń zgodnie z podaną instrukcją. 
Uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, grach i zabawach zespołowych. 
2 - wykazuje bardzo słabe zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń zgodnie z podaną instrukcją. 
Niechętnie uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, grach i zabawach zespołowych. 
1 – nie wykazuje zaangażowania w wykonywanie ćwiczeń zgodnie z podaną instrukcją. Nie bierze 
udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, grach i zabawach zespołowych. 
 

OBSZAR II - PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ  
( uczeń otrzymuje ocenę na koniec miesiąca) 
 
 

a) Wymagany strój sportowy (koszulka + spodenki sportowe, dresy w zależności od warunków 
pogodowych). 
 

6 – zdarza mu się nie więcej niż 1 raz w miesiącu być nie przygotowanym do zajęć. 
5 - zdarza mu się nie więcej niż 2 razy w miesiącu być nie przygotowanym do zajęć. 
4 - zdarza mu się 3 lub 4  razy w miesiącu być nie przygotowanym do zajęć. 
3 - zdarza mu się 5 lub 6 razy w miesiącu być nie przygotowanym do zajęć. 
2 – jego nieprzygotowanie do zajęć przekroczyło 50% ogólnej liczby godzin przeznaczonych na 
wychowanie fizyczne i edukacją zdrowotną. 
1 – uczeń jest stale nieprzygotowany do zajęć. 
 
 



OBSZAR III - POSTAWA SPORTOWA   
(uczeń otrzymuje oceną na koniec półrocza). 
 

a) Postawa wobec kolegów – stosowanie zasad „fair play”. Przestrzeganie zasad BHP. 
 
6 – uczeń zawsze przestrzega zasady „fair play” i zasad BHP. 
5 - uczeń przestrzega zasady „fair play”i zasad BHP. 
4– uczeń stara się  przestrzegać zasady „fair play” i zasad BHP. 
3 – uczeń nie zawsze przestrzega zasady „fair play” i zasad BHP. 
2 - uczeń bardzo często nie przestrzega zasady „fair play” i zasad BHP. 
1 - uczeń nie przestrzega zasady „fair play” i zasad BHP. 
 
 
OBSZAR IV - ZAJĘCIA NA BASENIE  
(ocena pełni rolę motywującą dotyczy klasy III. Oceny wystawia się 1 raz w miesiącu biorąc 
pod uwagę sugestie instruktora). 

 
6 – uczeń wykazuje ogromne zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń prowadzących do 
opanowania sportowych technik pływania i czyni bardzo duże postępy w nauce pływania. 
5 – wykazuje zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i czyni postępy w nauce pływania. 

 
 
OBSZAR V - UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH. 

6 – uczeń otrzymuje za każdorazowe reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiotowy system oceniania z edukacji wczesnoszkolnej opracowały: 

1. Małgorzata Janusz 

2. Barbara Szczebiot 

3. Agnieszka Bujwicka 

4. Dorota Surmacz 

5. Barbara Matyszczyk  

6. Renata Tołłoczko 

7. Teresa Werner 

8. Ewa Dziewiątkowska 

9. Urszula Szczebiot 

10. Ewa Rećko 

11. Alicja Subieta 

12. Justyna Horsztyńska – Szerejko 

13. Joanna Piskurewicz 

14. Małgorzata Rogowicz 

15. Anna Matuk 

16. Monika Majorek 
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