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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH  I-III 

Szkoły Podstawowej im. Antoniego Abrahama w Połczynie 

 

 Podstawa prawna 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

 oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

Nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzebrozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 Ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępóww opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnychwynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 

nauczania. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które jest dokumentowane w dzienniku elektronicznym dla danego oddziału 

oraz w arkuszach ocen. 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach  

w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji 

o postępach,     zachowaniu, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, 

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby 

edukacyjne ucznia, 
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W klasach I-III szkoły podstawowej przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć 

uczniów: 

1. kontrola ciągła poprzez obserwację pracy ucznia, jego zachowania i zaangażowania, analiza 

przyrostu wiedzy oraz osiąganych sprawności i umiejętności; 

2. samokontrola - zeszyty przedmiotowe, prace pisemne, zeszyty ćwiczeń, , inscenizacje, praca 

w grupie, inne formy; 

3. kontrola doraźna poprzez sprawdziany, testy, zadania domowe. 

4. Oceny ze sprawdzianów przelicza się w następujący sposób:  

Przedział procentowy ocena 

100 % - 99 %               6 

98% - 96% 6- 

95% - 94% 5+ 

93% - 91% 5 

90% - 88% 5- 

87% - 86 % 4+ 

85% - 76 %               4 

75% - 71% 4- 

70% - 63 % 3+ 

62% - 54 % 3 

53% -  51% 3- 

50 % - 44 % 2+ 

43 % - 36% 2 

35% - 33% 2- 

32 % - 30% 1+ 

 do 29% 1 

 

 

W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny  klasyfikacyjne  

z zachowania są ocenami opisowymi.  
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Ocena opisowa informuje o indywidualnych postępach ucznia w: 

 mówieniu i słuchaniu, 

 czytaniu i pisaniu, 

 umiejętnościach matematyczno – przyrodniczych, 

 umiejętnościach polonistyczno – społecznych, 

 umiejętnościach plastycznych, 

 umiejętnościach muzycznych, 

 umiejętnościach technicznych, 

 umiejętności komputerowych. 

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania 

przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

 w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

możliwości i potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 

nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

Kryteria oceniania uczniów klas I-III w zakresie poszczególnych edukacji: 

 

Edukacja polonistyczna 

Czytanie 

6- czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w 

toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych; 

5- płynnie czyta różne teksty i rozumie je; 

      4 - poprawnie czyta teksty i rozumie je; 

      3 -  czyta krótkie teksty drukowane i pisane z potknięciami, częścioworozumie tekst; 

      2 - czyta w bardzo wolnym tempie z licznymi potknięciami, słabo rozumieczytany tekst 

      1 - nie czyta poprawnie tekstu, nie rozumie treści 

 

 

Mówienie 

6- wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka 

mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu; 
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5 - samorzutnie wypowiada się pełnymi rozwiniętymi zdaniami na temat; 

4 - poprawnie wypowiada się na określony temat; 

3 - wypowiada się prostymi, pojedynczymi zdaniami, popełnia błędygramatyczne; 

2 - wypowiada się niechętnie, pojedynczymi wyrazami, z pomocąnauczyciela; 

1 -  nie potrafi wypowiedzieć się na temat 

 

Słuchanie 

6- słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach 

życiowych, okazuje szacunek wypowiadającej się osobie; 

5- zawsze słucha z uwagą wypowiedzi; 

4- słucha wypowiedzi  innych; 

3- słucha wypowiedzi, ale nie zawsze skupia na nich uwagę; 

2- rzadko słucha wypowiedzi innych; 

1- nie słucha  

 

Pisanie 

6- pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza 

właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst; 

5-  pisze czytelnie i starannie bez błędu, potrafi samodzielnie ułożyć izapisać kilkuzdaniową 

wypowiedź; 

4 - pisze czytelnie z nielicznymi błędami, samodzielnie układa krótkiewypowiedzi  

na zadany temat; 

3 - pisze czytelnie, mało starannie, popełnia błędy, pod kierunkiemnauczyciela redaguje  

krótkie zdania; 

2 - pismo mało czytelne, liczne błędy , pisze tylko z pomocą nauczyciela; 

1 - mimo pomocy nauczyciela nie redaguje zdań, nie opanowałpodstawowych umiejętności w 

zakresie pisania. 
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Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego 

Uczeń na 6 zawsze: 

1. wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski 

 i spółgłoski;  

2. rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych 

 i pisemnych;  

3. przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze 

w złożone;  

4. rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;  

5. rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu 

bliskoznacznym; 

6.  łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone;  

7. odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, 

zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem. 

Uczeń na 5: 

1. wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski 

 i spółgłoski;  

2. rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych 

 i pisemnych;  

3. przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze 

w złożone;  

4. rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;  

5. rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu 

bliskoznacznym; 

6.  łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone;  

7. odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, 

zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem. 

Uczeń na 4 dobrze: 

1. wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski 

 i spółgłoski;  

2. rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych 

 i pisemnych;  
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3. przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze 

w złożone;  

4. rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;  

5. rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu 

bliskoznacznym; 

6.  łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone;  

7. odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, 

zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem. 

Uczeń na 3 poprawnie: 

1. wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski 

 i spółgłoski;  

2. rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych 

 i pisemnych;  

3. przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze 

w złożone;  

4. rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;  

5. rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu 

bliskoznacznym; 

6.  łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone;  

7. odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, 

zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem. 

Uczeń na 2 rzadko: 

1. wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski 

 i spółgłoski;  

2. rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych 

 i pisemnych;  

3. przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze 

w złożone;  

4. rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie; Dziennik 

Ustaw – 36 – Poz. 356 26 ; 

5. rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu 

bliskoznacznym; 

6.  łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone;  
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7. odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, 

zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem. 

Uczeń na 1 nigdy nie: 

1. wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski 

 i spółgłoski;  

2. rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych 

 i pisemnych;  

3. przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze 

w złożone;  

4. rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie; Dziennik 

Ustaw – 36 – Poz. 356 26 ; 

5. rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu 

bliskoznacznym; 

6.  łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone;  

7. odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, 

zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem. 

 

Osiągnięcia w zakresie samokształcenia 

Uczeń na 6 zawsze: 

1. podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność 

ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;  

2. korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników 

 i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania;  

3. wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji. 

Uczeń na 5: 

1. podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność 

ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;  

2. korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników 

 i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania;  

3. wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji. 

Uczeń na  4 dobrze: 
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1. podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność 

ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;  

2. korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników 

 i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania;  

3. wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji. 

 

Uczeń na 3 poprawnie: 

1. podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność 

ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;  

2. korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników 

 i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania;  

3. wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji. 

Uczeń na 2 rzadko: 

1. podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność 

ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;  

2. korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników 

 i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania;  

3. wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji. 

Uczeń na 1 nigdy nie: 

1. podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność 

ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;  

2. korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników 

 i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania;  

3. wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji. 

 

Edukacja matematyczna 

6 - posiada wiedzę i umiejętności objęte programem  nauczania,samodzielnie i twórczo 

rozwiązuje problemy matematyczne; 

5 - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązaniuproblemów teoretycznych 

lub praktycznych; 
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4 - potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu prostychproblemów 

teoretycznych lub praktycznych; 

3 - potrafi wykonywać proste zadania i polecenia, popełnia błędy; 

2 - tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania, popełnia licznebłędy; 

1 - nie wykonuje poleceń nawet o niewielkim stopniu trudności. 

 

Edukacja społeczna 

Uczeń na 6 zawsze: 

1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;  

2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;  

3. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, 

grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 

4. wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi; 

5. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić  

o pomoc; 

6. wie, jakiej jest narodowości, gdzie mieszka, zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn 

narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

Uczeń na 5: 

1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;  

2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;  

3. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, 

grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 

4. wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi; 

5. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić  

o pomoc; 

6. wie, jakiej jest narodowości, gdzie mieszka, zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn 

narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

Uczeń na  4 dobrze: 

1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;  

2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;  

3. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, 

grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 
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4. wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi; 

5. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić  

o pomoc; 

6. wie, jakiej jest narodowości, gdzie mieszka, zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn 

narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

Uczeń na 3 poprawnie: 

1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;  

2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;  

3. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, 

grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 

4. wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi; 

5. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić  

o pomoc; 

6. wie, jakiej jest narodowości, gdzie mieszka, zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn 

narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

Uczeń na 2 rzadko: 

1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;  

2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;  

3. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, 

grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 

4. wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi; 

5. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić  

o pomoc; 

6. wie, jakiej jest narodowości, gdzie mieszka, zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn 

narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

Uczeń na 1 nigdy nie: 

1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;  

2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;  

3. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, 

grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 

4. wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi; 

5. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić  

o pomoc; 
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6. wie, jakiej jest narodowości, gdzie mieszka, zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn 

narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

Edukacja przyrodnicza 

6 - posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania ,dokonuje samorzutnych 

obserwacji i wyciąga prawidłowe wnioski; 

5 - posiada duży zasób wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowiskulokalnym; 

4 - dobrze opanował wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowiskulokalnym; 

3 - wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej  opanował w stopniu 

dostatecznym; 

2 - posiada poważne braki wiadomości o najbliższym otoczeniu, obserwacji dokonuje tylko pod 

kierunkiem nauczyciela; 

1 - nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności. 

 

Edukacja plastyczna 

6 - z dużym zaangażowaniem, na wysokim poziomie artystycznym, twórczo wykorzystuje 

zdobyte wiadomości, poszukuje własnych oryginalnych rozwiązań; 

5 - starannie i dokładnie wykonuje zadania określone przez nauczyciela, potrafi samodzielnie 

wykorzystać zdobyte wiadomości; 

4-  poprawnie wykonuje zadania zaproponowane przez nauczyciela; 

3 - mało wysiłku wkłada w wykonanie zadań, nie w pełni opanowałwiadomości; 

2 - niedbale wykonuje zadania, ma poważne braki w podstawowychwiadomościach. 

 

Edukacja muzyczna 

6 – z dużym zaangażowaniem, na wysokim poziomie artystycznym, twórczowykorzystuje 

zdobyte wiadomości, poszukuje własnych oryginalnychrozwiązań; 

5 - starannie i dokładnie wykonuje zadania określone przez nauczyciela,potrafi samodzielnie 

wykorzystać zdobyte wiadomości; 

4 - poprawnie wykonuje zadania zaproponowane przez nauczyciela; 

3 - mało wysiłku wkłada w wykonanie zadań, nie w pełni opanowałwiadomości; 
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2 -  niedbale wykonuje zadania, ma poważne braki w podstawowychwiadomościach. 

 

Edukacja techniczna 

6 – z dużym zaangażowaniem, na wysokim poziomie artystycznym, twórczowykorzystuje 

zdobyte wiadomości, poszukuje własnych oryginalnychrozwiązań; 

5 - starannie i dokładnie wykonuje zadania określone przez nauczyciela,potrafi samodzielnie 

wykorzystać zdobyte wiadomości; 

4 - poprawnie wykonuje zadania zaproponowane przez nauczyciela; 

3 - mało wysiłku wkłada w wykonanie zadań, nie w pełni opanowałwiadomości; 

2 -  niedbale wykonuje zadania, ma poważne braki w podstawowychwiadomościach. 

 

Edukacja informatyczna 

6- biegle posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym, rozwiązuje problemy, 

programuje wizualnie, tworzy rysunki, dokumenty tekstowe; 

5- posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym, rozwiązuje problemy, 

programuje wizualnie, tworzy rysunki, dokumenty tekstowe; 

4- dobrze posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym, rozwiązuje problemy, 

programuje wizualnie, tworzy rysunki, dokumenty tekstowe; 

3- poprawnie posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym, rozwiązuje 

problemy, programuje wizualnie, tworzy rysunki, dokumenty tekstowe; 

2- rzadko posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym, rozwiązuje problemy, 

programuje wizualnie, tworzy rysunki, dokumenty tekstowe; 

1- nie  posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym, nie rozwiązuje 

problemów, nie programuje wizualnie, nie tworzy rysunków ani dokumentów tekstowych 

Wychowanie fizyczne 

6- jest bardzo sprawny fizycznie, zawsze zdyscyplinowany i zaangażowany; 

5- sprawnie i chętnie wykonuje zadania, przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

4- poprawnie wykonuje zadania, jest zdyscyplinowany; 

3- mało wysiłku wkłada w wykonywanie zadań; 
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2- niedbale i niechętnie wykonuje zadania, mało zdyscyplinowany. 

 

Indywidualizacja: 

W pracy z uczniem na zajęciach nauczyciel uwzględnia: 

- wskazania poradni pedagogiczno – psychologicznej; 

- własne obserwacje; 

- wskazania lekarza specjalisty; 

Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia(indywidualizacja): 

- dostosowanie czasu trwania zadań do możliwości skupienia uwagi ucznia; 

- częste monitorowanie pracy ucznia i przywoływanie jego uwagi; 

- dopilnowanie ucznia, aby sprawdził wykonaną pracę; 

- podział sprawdzianów na mniejsze partie; 

- dostosowanie miejsca pracy do potrzeb ucznia; 

- ograniczenie (zmniejszenie) wielkości przepisywanego fragmentu; 

- formułowanie konkretnych oczekiwań w stosunku do ucznia; 

- zezwalanie na dokończenie w domu niektórych prac; 

- zwracanie uwagi i nagradzanie wysiłku ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


