Klasa III
Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena.
Wymagania zostały opracowane zgodnie z :
1)Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych( Dz.U. z 2015 r, poz.843).
2)Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych( Dz. U., z2017 poz. 1651).
-3)Statutem Szkoły Podstawowej w Klikuszowej

ELEMENTY SYSTEMU OCENIANIA W EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ:
A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.
1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie
rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania w edukacji
wczesnoszkolnej jest:
-

poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju

-

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie

-

doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od
indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności.

-

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniuna szkolna w edukacji
wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych z procesem kształcenia i
wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych
funkcji zaliczamy:

-

funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia;

-

funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;

-

funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.

B. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.
1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.
2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:
-

edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne
i pisemne/, gramatykę i ortografię.

-

edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie
podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/,
umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii i umiejętności
praktycznych z tego zakresu

-

edukacji społeczno - przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i
środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji

-

edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i
rzeźby, działalność plastyczno - techniczna,

-

edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki

-

wychowanie fizyczne.: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny osobistej, gry i
zabawy ruchowe

-

edukacji językowej /j. angielski/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz
krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań,
wypowiadanie się

-

zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera,
posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji

3. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności :
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
- 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.

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w kl. III

1. Roczna ocena zachowania w klasie III ma charakter opisowy.
2. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając :
- opinię innych nauczycieli ucznia,
- opinię nie dydaktycznych pracowników szkoły,
- opinię kolegów i koleżanek,
- samoocenę ucznia.
3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas
zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań pozaszkolnych
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :
- oceny z zajęć edukacyjnych,
- promocje do klasy programowo wyższej.
5. Kryteria oceny bieżącej zachowania znajdują się w Statucie Szkoły.
6.W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje w
dzienniku elektronicznym / Notatki o uczniach. Pod koniec każdego miesiąca nauczyciel ocenia
zachowanie ucznia .
C.Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia.
1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi
oceniania.
2. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących
metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:
- sprawdziany
- testy kompetencji
- podręczniki
- zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń
- bieżącą obserwację ucznia.
3.
W systemie oceniania bierzemy również pod
uwagę:
- prace domowe
- wytwory pracy ucznia
- prace średnio i długoterminowe udział w konkursach
D. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:
- w dzienniku lekcyjnym
- na wytworach pracy ucznia
- w zeszycie ucznia i ćwiczeniach
2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach III oprócz oceny opisowej stosuje się:
- pochwały ustne
- symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6
3. Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:
- Ocena celująca (cel) – 6
- Ocena bardzo dobra (bdb) – 5

- Ocena dobra (db) – 4
- Ocena dostateczna (dst) – 3
- Ocena dopuszczająca (dop) –2
- Ocena niedostateczna (ndst) – ) 1
4.W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie +(plus) i – (minus)
5 Wprowadza się wpis”0”, Symbol ten nie jest oceną, jedynie informacją dotyczącą przypadku,
gdy uczeń nie przystąpił do pisemnej formy sprawdzianu. Gdy uczeń uzupełni zaległości w ciągu
2 tygodni, nauczyciel stawia ocenę zamiast „0”
6. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę:
%
Ocena
100
6 (celująca)
99-90 5 (bardzo dobra)
89-75 4 (dobra)
74-50 3 (dostateczna)
49-30 2 (dopuszczająca)
29 -0 1 (niedostateczna)
7. Dyktanda- ocenia się ilość błędów ortograficznych, literowych i interpunkcyjny
Ilość błędów
0-1
2
3-4
5
6-7
8 i więcej

Ocena
6 (celująca)
5 (bardzo dobra)
4 (dobra)
3 (dostateczna)
2 (dopuszczająca)
1 (niedostateczna)

UWAGA: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są
dostosowane do aktualnych możliwości ucznia.

E Sposoby informowania rodziców o postępach swoich dzieci.
1.Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują wymagania programowe, zgodnie z którymi
nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informacje o postępach
swoich dzieci .
2. Na zakończenie każdego semestru, rodzice otrzymują informację o postępach ucznia w
formie karty osiągnięć ucznia lub oceny opisowej z wyjątkiem pierwszego półrocza klasy
pierwszej.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.
-

Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie.

F. Kryteria oceniania uczniów w klasie III.

Edukacja polonistyczna
1) czytanie
celujący (cel): czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst
literacki i odpowiedzieć na każde pytanie z nim związane
bardzo dobry (bdb): czyta wyraziście zdaniami tekst dla klasy trzeciej, potrafi przeczytać ze
zrozumieniem tekst literatury popularnej i prawidłowo odpowiedzieć na pytania z nim związane
dobry (db): czyta poprawnie zdaniami tekst dla klasy trzeciej, z nielicznymi błędami, potrafi
przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na pytania z nim związane
dostateczny (dst): czyta wyrazami, nie zawsze jednak potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w
zdania, w wolnym tempie czyta cicho tekst ze zrozumieniem, nie zawsze potrafi odpowiedzieć na
pytania związane z tekstem
dopuszczający (dop): czyta sylabami, popełnia liczne błędy, zniekształca wyrazy, potrafi w
wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z
nim związane, wyróżnia postacie, nie zawsze wydarzenia
niedostateczny (ndst): ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, zniekształca je,
nie kończy czytanego cicho tekstu, nie udziela odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym
tekstem
2) pisanie
celujący (cel): bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu, zna i zawsze stosuje poprawnie zasady
ortograficzne, potrafi samodzielnie, poprawnie pod względem językowym ułożyć zdanie złożone,
ciąg zdań, tworzy swobodne teksty
bardzo dobry (bdb): poprawnie zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu, zna i stosuje
zasady ortograficzne w zakresie opracowanego słownictwa, potrafi samodzielnie ułożyć poprawne
pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, ciąg zdań pojedynczych
dobry (db): poprawnie zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu, popełniając nieliczne błędy,
zna, ale nie zawsze stosuje zasady ortograficzne w zakresie opracowanego słownictwa, potrafi
samodzielnie ułożyć poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze
dostateczny (dst): zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu popełniając błędy, zna, ale
zazwyczaj nie stosuje zasad ortograficznych w zakresie opracowanego słownictwa, nie potrafi
samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania pojedynczego
dopuszczający (dop): w pisaniu ze słuchu i z pamięci popełnia liczne błędy, najczęściej nie potrafi
wykorzystać podanych zasad ortograficznych w zakresie opracowanego słownictwa, zdanie
pojedyncze konstruuje z pomocą nauczyciela
niedostateczny (ndst): w pisaniu ze słuchu i z pamięci popełnia bardzo dużo bledów
ortograficznych, gubi i przestawia litery, nie zna zasad ortograficznych w zakresie opracowanego

słownictwa, nie potrafi ułożyć zdania pojedynczego, nawet z pomocą nauczyciela
3) mówienie
celujący (cel): stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym,
posługuje sie bogatym słownictwem, wypowiada sie w uporządkowanej formie, potrafi wyrazić
swoja opinie na każdy temat
bardzo dobry (bdb): wypowiada sie zdaniami złożonymi, poprawnymi pod względem językowym
i logicznym, dokonuje selekcji treści, posługuje sie bogatym słownictwem, wypowiada się w
uporządkowanej formie
dobry (db): wypowiada sie zdaniami złożonymi, poprawnymi pod względem językowym
dostateczny (dst): wypowiada sie krótko zdaniami prostymi, popełnia błędy językowe i logiczne,
często powtarza te same wyrazy, nie kończy wypowiedzi
dopuszczający (dop): wypowiada sie zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i
logicznych, posiada ubogi zasób słownictwa
niedostateczny (ndst): często nie udziela odpowiedzi na zadane pytanie, nie potrafi poprawnie
skonstruować zdania
II. Edukacja matematyczna
1) działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia
celujący (cel): biegle i poprawnie dodaje i odejmuje w dowolnym zakresie, mnoży i dzieli
poprawnie i biegle w dowolnym zakresie (potrafi mnożyć przez liczbę dwucyfrowa)
bardzo dobry (bdb): poprawnie, sprawnie i samodzielnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000,
mnoży i dzieli w zakresie 100
dobry (db): poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000, mnoży i dzieli w pamięci w zakresie
100, stosuje algorytmy działań pisemnych
dostateczny (dst): zna cztery podstawowe działania arytmetyczne i wykonuje je na ogół
poprawnie, czasami popełnia błędy; liczy powoli, mnoży i dzieli w zakresie 100 często na
konkretach
dopuszczający (dop): zna cztery podstawowe zadania arytmetyczne, czesto popełnia błędy: liczy
powoli,
na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie sto popełniając liczne błedy, u!ywa konkretów.
niedostateczny (ndst): nie posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego,
błędnie zapisuje w zakresie 1000, nie opanował pamięciowo tabliczki mnożenia i dzielenia w
zakresie 100, nie stosuje algorytmów działań pisemnych
2) zadania tekstowe

celujący (cel): samodzielnie rozwiązuje dowolna metoda złożone zadania wielodziałaniowe i
układa treści zadań do sytuacji !życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania
arytmetycznego
bardzo dobry (bdb): samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje każde proste zadania tekstowe oraz
złożone zadania dwudziałaniowe, układa treści zadań do sytuacji życiowej rysunku, schematu
graficznego i działania arytmetycznego
dobry (db): potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe, z pomocą nauczyciela zadania
złożone
dostateczny (dst): samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe
dopuszczający (dop): z pomocą rozwiązuje proste zadania tekstowe
niedostateczny (ndst): nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych, nawet po udzieleniu pomocy
przez nauczyciela
3) umiejętności praktyczne
celujący (cel): umiejętności praktyczne dotyczące pomiarów długości, objętości, masy, obliczeń
zegarowych, obliczeń pieniężnych i kalendarzowych, wykonuje samodzielnie i bezbłędnie
rozwiązuje złożone zadania tekstowe
bardzo dobry (bdb): prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy i zapisuje
wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek i prawidłowo dokonuje ich zamiany, dokonuje
obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych
dobry (db): dokonuje prostych pomiarów długości, masy i zapisuje wyniki za pomocą skrótów
poznanych jednostek; porównuje jednostki i prawidłowo dokonuje ich zamiany, dokonuje obliczeń
zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych
dostateczny(dst): z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy i zazwyczaj zapisuje
wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek porównuje jednostki i prawidłowo dokonuje ich
zamiany, obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych
dopuszczający (dop): odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem
pieniędzy, wycinkowo poznał skróty poznanych jednostek, z pomocą dokonuje pomiarów długości i
masy, często jednak popełnia błędy w pomiarach
niedostateczny (ndst): mimo pomocy nie dokonuje obliczeń zegarowych, pomiarów długości i
masy, nie zna skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy
III.Edukacja społeczno – przyrodnicza
celujący (cel):posiada rozległą wiedze o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoja
miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi doskonale posługuje

się mapa, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, opisywać a nawet, niektóre
wyjaśniać, potrafi być przewodnikiem po własnej miejscowości, posługuje sie mapa wskazuje na
niej większe miasta, rzeki, regiony
bardzo dobry (bdb): posiada dużą wiedzę o otaczającym środowisku, zna normy społeczne
(szacunek dla innych, poszanowanie cudzej własności, współpraca w grupie, dbanie o zdrowie i
bezpieczeństwo),zna potrzebne informacje, aby posługiwać sę mapą, potrafi zastosować wiedze o
otaczającym środowisku w praktyce, zawsze szanuje otaczające środowisko, zawsze przestrzega
normy społeczne, potrafi posługiwać sie mapą
dobry (db): posiada ogólna wiedze o otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, zna
niektóre normy społeczne i przeważnie je przestrzega, czasami potrafi zastosować wiedze o
otaczającym środowisku w praktyce, szanuje otaczające środowisko, zawsze przestrzega zasad
bezpieczeństwa
dostateczny (dst): częściowo orientuje sie w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym,
zna niektóre normy społeczne, zna zasady bezpieczeństwa i stara sie je przestrzegać, wymienia
najważniejsze zabytki swojej miejscowości
dopuszczający (dop): posiada wycinkowa wiedze o otaczającym środowisku, zna niektóre normy
społeczne, lecz na ogół ich nie przestrzega, rzadko wykazuje zainteresowanie o otaczającym
środowisku, nie zawsze potrafi zastosować wiedzy o środowisku w praktyce, rzadko przestrzega
znane normy społeczne
niedostateczny (ndst): nie orientuje sie w otaczającym środowisku, nie przestrzega określonych
norm społecznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie wykazuje zainteresowania
otaczającym środowiskiem
IV. Edukacja plastyczno – techniczna
celujący (cel): poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych, wykazuje twórcze myślenie w
realizacji tematu, wykonuje dodatkowe prace „dla chętnych”, zna symbole oraz znaki mające
charakter powszechnej informacji, poszukuje oryginalnych rozwiązań
bardzo dobry (bdb): wyraża swoje myśli za pomocą prac plastycznych, dba o dobór barw i
szczegóły wykonywanej pracy, podejmuje chętnie działania techniczne wykorzystując
doświadczenia, celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe, prace wykonuje
starannie, estetycznie zgodnie z tematem, dba o ład i porządek w miejscu pracy
dobry (db): prace plastyczne zazwyczaj wykonuje estetycznie, zgodnie z tematem, często dba o
dobór barw i szczegóły wykonywanej pracy, zazwyczaj potrafi zorganizować sobie warsztat pracy,
podejmuje działania techniczne, umie korzystać z prostej informacji technicznej, posługuje sie

prostymi narzędziami, nie zawsze prace wykonuje starannie
dostateczny (dst): nie zawsze chętnie podejmuje prace plastyczne, zazwyczaj prace wykonuje
schematycznie i niestarannie, rzadko dba o dobór barw i szczegóły pracy, nie zawsze chętnie
wykonuje prace techniczne, nie w pełni korzysta z prostej informacji technicznej, przeważnie prace
wykonuje niestarannie
dopuszczający (dop): prace plastyczne wykonuje mało estetycznie, schematycznie, niestarannie
prace nie zawsze zgodne z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły wykonywanej pracy,
niechętnie wykonuje prace techniczne, nie zawsze doprowadza prace do końca, nie dba o ład i
porządek w miejscu pracy
niedostateczny (ndst): nie podejmuje pracy, niszczy swoja prace
V. Edukacja muzyczna
celujący (cel): tworzy muzykę, potrafi śpiewać ze zmienną intonacją głosową, tańczy tance ludowe
i nowoczesne przed publicznością
bardzo dobry (bdb): chętnie śpiewa znane piosenki, potrafi zapisać na pięciolinii poznane dźwięki
– nuty zna wartości nut, wyróżnia elementy muzyki (głosy niskie, wysokie), rytmicznie recytuje
zdania, imiona, przysłowia, wie, jakie znaczenie ma muzyka w kulturze narodowej, potrafi
bezbłędnie wystukać podany rytm
dobry (db): umie zaśpiewać poznane piosenki, choć nie zawsze z właściwa intonacja, rozpoznaje
większość rytmów, czasami popełnia drobne błędy podczas zapisu nut na pięciolinii
dostateczny (dst): nie zawsze umie zaśpiewać poznane piosenki, czasami poprawnie wystukuje,
wyklaskuje krótkie rytmy, nie zawsze rozpoznaje w muzyce głosy niskie i wysokie, nie zawsze
dobrze rozpoznaje i nazywa wartości nut
dopuszczający (dop): niechętnie śpiewa poznane piosenki, myli wartości nut, nie zawsze radzi
sobie z wyklaskiwaniem, wystukiwaniem podanego rytmu
niedostateczny (ndst): nie potrafi śpiewać poznanych piosenek, nie rozpoznaje i nie naśladuje
głosów i dźwięków z otoczenia, nie zna wartości nut, nie potrafi wyklaskać, wystukać podanego
rytmu
VI. Wychowanie fizyczne :
celujący (cel): precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy (zwinność, płynność), reprezentuje klasę w
zawodach sportowych, zawsze przestrzega zasad bhp, troszczy sie o zdrowie własne i innych
bardzo dobry (bdb): potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne objęte programem, stosuje zdobyte
umiejętności i wiadomości w zabawach i grach, współdziała w grupie, potrafi dokonać samooceny

własnych umiejętności
dobry (db): czasami niezbyt precyzyjnie wykonuje ruchy (koordynacja), zazwyczaj chętnie
współdziała w grupie podczas zabaw i gier sportowych
dostateczny (dst): nie zawsze stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w grach i zabawach, nie
zawsze chętnie współdziała w grupie podczas zabaw i gier, niechętnie dokonuje własnej samooceny
dopuszczający (dop): ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń gimnastycznych,
niechętnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w zabawach i grach, niechętnie współdziała
w grupie
niedostateczny (ndst): odmawia wykonania poszczególnych ćwiczeń.
VII.

Zajęcia komputerowe

Celujący (cel) 6
Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje
czas pracy, jest zaangażowany i aktywny. Doskonale posługuje się wybranymi
narzędziami z Przybornika. Potrafi w pełni wykorzystać zdobyta wiadomości i
umiejętności. Samodzielnie i sprawnie wyszukuje potrzebne informacje na
stronach www.
Bardzo dobry (bdb) 5
Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się myszką.
Samodzielnie korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Zna zastosowanie
kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, usuwa, zmniejsza i powiększa, zapisuje pliki oraz
zmienia położenie przedmiotów.
Dobry (db) 4
Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad. Korzysta z
wybranych klawiszy na klawiaturze. Posługuje się narzędziami z Przybornika.
Nie ma większych problemów użyciem poznanych narzędzi oraz wykorzystuje
umiejętności kopiowania, usuwania, pomniejszania, powiększania, obracania
elementów. Pisze za pomocą klawiatury.
Dostateczny (dst) 3
Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo
zaangażowany w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów posługuje się
myszką. Ma czasami problem z użyciem poznanych narzędzi. Często potrzebuje
pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia przeglądarkę, z pomocą wyszukuje
informacje.

Dopuszczający (dop) 2
Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje pomocy posługując się
wybranymi narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera i zamyka program Word
ma problemy posługując się klawiszami. Popełnia liczne błędy zarówno w
zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania praktycznego.
Niedostateczny (ndst) 1
Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych
programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z
pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do
wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

G. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej
klasyfikacyjnej określa Statut Szkoły Podstawowej w Klikuszowej.
mgr Anna Wiktorowicz

