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Swobodniewypowiadasię,
stosującpoprawnie
zbudowanezdania
złożone.Potrafibez
wcześniejszego
przygotowania
zredagować
wielozdaniową,logiczną
wypowiedźnapodany
temat.Stosujewmowie
pauzy,zróżnicowane
tempo,intonację,wyraża
własneemocje
iuczucia.Posiadabardzo
bogatesłownictwo
czynne.Piękniedeklamuje
wiersze.

Wypowiadasięchętnie,
stosującpoprawnie
zbudowanezdania
rozwinięte.Potrafi
zredagować
kilkuzdaniową,logiczną
wypowiedźnapodany
temat.Stosujewmowie
pauzy,odpowiednią
intonację,tempo,często
wyrażawłasneemocjei
uczucia.Posiadabogate
słownictwoczynne.
Płynniedeklamuje
wiersze.

Wypowiadaswojemyśliw
sposóbdośćwolny,ale
uporządkowany.Buduje
rozwiniętezdania.Po
uprzednim przygotowaniu
potrafizredagować3-4-
zdaniowąlogiczną
wypowiedźnapodany
temat.Stosujewmowie
dłuższepauzy.Posiada
wystarczającyzasóbsłów.
Dośćpłynnierecytuje
wiersze.

Wolnobudujeswoją
wypowiedźwformiezdań
pojedynczych
rozwiniętych,niezawsze
poprawnąpodwzględem
stylistycznym.Wypowiada
się
wsposóbmonotonny,
stosujedłuższepauzy.
Budujezdania
pouprzedniejpracy
zbiorowej.Posiadamały
zasóbsłów.Niezawsze
płynnierecytujewiersze.

Wypowiadasię
zapomocąpojedynczych
nierozwiniętychzdań.Ma
trudności
wzrozumieniu
przedstawionejtreści.
Przypomocynauczyciela
wypowiadasiędość
chaotycznie.Posiada
ubogiesłownictwo
czynne.Popełnialiczne
błędy
wmówieniuwierszana
pamięć(nierecytuje).

Wypowiedziswobodnesą
niegramatyczne,
przerywane,
kilkuwyrazowe.Wykazuje
trudności
wzrozumieniutreści
przedstawionejna
ilustracjilubwtekście.
Nawetprzypomocy
nauczycielaniejest
wstaniewypowiedziećsię
napodanytemat.Nieuczy
siępamięciowowierszy,
niepotrafirecytować.
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Głośno,płynnie,
wyraziście,
zodpowiedniąintonacją
czytanowytekst,rozumie
jegotreść
pojednorazowym
przeczytaniu.Biegleczyta
zpodziałem narole.Z
łatwościąstosujesiędo
znakówinterpunkcyjnych.
Sprawnieodszukuje
iwskazujewtekście
potrzebneinformacje.
Doskonalezna
samodzielnieprzeczytane
lektury.Interesujesię
czytelnictwem.

Głośno,płynnie,
wyraziście,
zodpowiedniąintonacją
czytaprzygotowany
wcześniejtekst,rozumie
jegotreść.Czytacichoze
zrozumieniem.Potrafi
czytać
zpodziałem narole.
Stosujesiędoznaków
interpunkcyjnych.
Odszukujeiwskazuje
wtekściepotrzebne
informacje.
Znasamodzielnie
przeczytanelektury.

Opracowanytekstczyta
poprawnie,wdobrym
tempie.Niema
problemów
zezrozumieniem tekstu.
Przyczytaniunowego
tekstuskupiasię
nastronietechnicznej.
Opracowanytekst
poprawnieczyta
zpodziałem narole.
Odszukujeiwskazuje
wtekścieproste
informacje.Poznał
większośćtreści
wymaganychlektur.

Opracowanytekstczyta
zazwyczajpoprawnie,
wwolnym tempie,
dokonującsyntezy
dłuższychwyrazów.Nowy
tekstczytagłoskamilub
sylabami.Koncentracja
natechnicznejstronie
czytaniautrudnia
rozumienietekstu.
Czytaniezpodziałem
narolesprawiatrudność.
Wskazujewtekście
niektórepotrzebne
informacje.Maproblem z
przeczytaniem całości
lektury.

Maproblemy
zodczytaniem
opracowanychwcześniej
prostychwyrazów.Nie
rozumietreściczytanego
nagłostekstu.
Niepotraficzytać
zpodziałem narole.Nie
korzystaztekstupodczas
omawianiajegotreści.
Czytajedyniepoczątkowe
stronylektur.Nie
interesujesię
czytelnictwem.

Dokonujesyntezy
wyrazów,alepo
poprzedniejanalizie,
głoskuje,makłopoty
zezrozumieniem treści.
Czytaniedokładnie,
zmieniaformęwyrazów,
przestawia,przekręca
litery.Niepodejmujesię
czytaniaksiążek.
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Posługujesiękomputerem w
szerokim zakresie.Potrafi
wszechstronniekorzystaćz
poznanychnarzędziedytora
graficznegoPaintoraz
doskonaleposługiwaćsię
edytorem tekstuMSWord.
Zapisujeefektyswojejpracy
wewskazanym miejscu.
Programujeprostesytuacjei
historyjkiwedługpomysłów
własnychiopracowanych
wspólniezinnymi.Zawsze
stosujesiędozasad
bezpiecznegokorzystaniaz
komputera,dajeprzykład
innym.

Sprawnieposługujesię
mysząiklawiaturą,
uruchamiawybrane
programyipłytyCD.
Potrafiwłaściwie
korzystaćzpoznanych
narzędziedytora
graficznegoPaintoraz
posługiwaćsięedytorem
tekstuMSWord.
Przygotowującsiędo
programowaniasprawnie
wykonujepolecenia
zgodnie
zlistąkroków.Zawsze
stosujesiędozasad
bezpiecznego
korzystania
zkomputera.

Dobrzeopanował
umiejętnośćposługiwania
sięmyszkąiklawiaturą.
Znaiwłaściwie
wykorzystujenarzędzia
edytoragraficznegoPaint.
Potrafiuruchomićedytor
tekstuMSWord,posiada
dobrąumiejętność
posługiwaniasięnim.
Przygotowującsię
doprogramowania
poprawniewykonuje
poleceniazgodniezlistą
kroków.Stosujesię
dozasadbezpiecznego
korzystania
zkomputera.

W podstawowym zakresie
opanowałumiejętność
posługiwaniasięmyszkąi
klawiaturą.Potrafi
uruchomićedytor
graficznyPaint
zikonyorazedytortekstu
MSWord.Posługujesię
programamiczęsto
korzystajączpomocy.
Przygotowującsię
doprogramowaniawolno
iniezawszepoprawnie
wykonujepolecenia
zgodniezlistąkroków.Nie
zawszestosujesiędo
zasadbezpiecznego
korzystania
zkomputera.

W słabym stopniu
posługujesięmyszką.
Zawszezpomocą
nauczycielauruchamia
programy.Niezna
wszystkichomawianych
narzędziprogramu
graficznegoPaint,bardzo
słaboradzisobiez
obsługąedytoratekstu.
Przygotowującsiędo
programowaniama
problem
zwykonywaniem poleceń
zgodniezlistąkroków.
Częstoniestosujesiędo
zasadbezpiecznego
korzystaniazkomputera.

Niepotrafiposługiwaćsię
myszkąiklawiaturą.
Ukierunkowanyprzez
nauczycielamatrudnościz
obsługąedytorów.Niezna
wszystkichomawianych
narzędziprogramu
graficznegoPaint,nieradzi
sobiezobsługąedytora
tekstu
izzadaniami
przygotowującymido
programowania.Często
niestosujesiędozasad
bezpiecznegokorzystania
zkomputera.
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Piszepłynnie,kształtniew
szybkim tempie.Stosuje
się
dopoznanychzasad
ortograficzno–
gramatycznych.Zna
pisownię
nieopracowanych
wyrazów.Samodzielnie
redagujespójną,logiczną
wypowiedźpisemną
wielozdaniową.

Zachowujepoprawny
kształtliter.Piszew
szybkim tempie.
Bezbłędniestosuje
poznanezasady
ortograficznei
gramatyczne.Buduje
zazwyczajzłożonezdania.
Samodzielniepisze5,6
zdańnadanytemat.

Naogółzachowujekształt
liter.Pisze
wśrednim tempie.
Poprawniestosuje
poznanezasady
ortograficznei
gramatyczne.Buduje
prosteizłożonezdania.
Samodzielniepisze3,4
zdanianadanytemat.

Piszemało
proporcjonalnie,
wwolnym tempienie
zawszestosującpoznane
zasadyortograficzne
igramatyczne.Buduje
prostezdania.
Samodzielnieukłada
krótkąwypowiedź.

Pismomaniekształtne,
nieproporcjonalne,bardzo
wolnejestjegotempo
pisania.Niestosuje
poznanychzasad
ortograficznych
igramatycznych.Błędnie
konstruujenawetproste
zdania.Tworzykrótką
wypowiedźzpomocą
nauczyciela.

Pismomaniekształtne,
nieczytelne.Podczas
przepisywaniapopełnia
licznebłędy.Niezna
iniestosujezasad
ortograficznych
igramatycznych.Nie
potrafiułożyćprostych
zdańnawetprzypomocy
nauczyciela
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Posiadarozległą,
imponującąwiedzę
natematotaczającego
środowiskaspołecznego.
Bezwzględnieprzestrzega
zasadbezpieczeństwa–
jestdlainnychwzorem.
Doskonalezna
istosujezasadywspółżycia
wrodzinie
ispołecznościszkolnej.Zna
symbolenarodowePolskii
sąsiadujących
zniąpaństw.Rozumieswą
przynależnośćnarodową.
RozpoznajesymboleUnii
Europejskiej,rozumie
znaczeniejejistnienia.

Posiadabogatąwiedzę
natematotaczającego
środowiska.Przestrzega
zasaddotyczących
bezpieczeństwa
własnegoiinnych.Znai
stosujezasady
współżyciawgrupie
społecznej.Znasymbole
narodowe.Rozumieswą
przynależnośćnarodową.
Potrafiwy-mienić
państwasąsiadującez
Polską;znaichsymbole;
rozpoznajeflagę
ihymnUniiEuropejskiej,
rozumieznaczenieUE.

Posiadadośćbogatawiedzę
natematotaczającego
świata.Zazwyczaj
przestrzegazasad
dotyczącychbezpiecznego
zachowaniasięwróżnych
sytuacjach.Wie,jakie
obowiązujązasady
współżycia
wrodzinie
ispołecznościszkolnej
izazwyczajjeprzestrzega.
Znasymbolenarodowe,wie,
wjakim mieszkaregionie.
Zna
irozpoznajesymboleUnii
Europejskiej.

Posiadapodstawową
wiedzęnatemat
otaczającegośrodowiska.
Niezawszeprzestrzega
zasaddotyczących
bezpieczeństwa,atakże
zasadwspółżycia
rodzinnegoiszkolnego.
Częstomylipojęciai
symboledotyczące
własnegokraju,znanazwę
własnejmiejscowości.Ma
problem zezrozumieniem
pojęciaUniiEuropejskiej.

Posiadabardzoskromną
wiedzęootaczającym
świecie.Nieprzestrzega
zasaddotyczących
bezpieczeństwa.Nie
przestrzegazasad
współżyciawrodzinie
ispołecznościszkolnej.Myli
pojęciaisymbolenarodowe,
zpomocąnauczyciela
jedyniewymienianazwę
własnejmiejscowości.Nie
rozumiepojęciaUnii
Europejskiej.

Nieprzyswoił
podstawowychterminówi
umiejętnościzzakresu
wiedzyootaczającym
środowiskuspołecznym.
Cechujegoignorancja
wstosunkudo
najbliższegootoczenia.
Nieinteresujesiężyciem
społecznościszkolnej.Nie
przestrzegazasad
dotyczących
bezpieczeństwa.

EDUKACJAPRZYRODNICZA

6PUNKTOW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT
Uczeńposiadarozległą,
imponującąwiedzęnatemat
otaczającejprzyrody.
Gromadzilicznemateriały
wzbogacającejegowiedzę,
chętniedzielisięwiedząz
innymi.
Zwłasnejinicjatywy
prowadzidoświadczenia
przyrodnicze,wyciąga
wnioski;wyróżniasię
szerokimiumiejętnościami
praktycznymi.Cechujego
dużawrażliwośćnaprzyrodę.

Uczeńposiadabogatą,
usystematyzowaną
wiedzęnatemat
otaczającegoświata
przyrody.Gromadzi
materiaływzbogacające
jegowiedzę.Prowadzi
doświadczenia
przyrodnicze,potrafije
omówić;posiadaliczne
umiejętnościpraktyczne.
Cechujegowrażliwośćna
przyrodę.

Uczeńposiadadośćbogata
wiedzęnatemat
otaczającegoświata.
Czasamiprzygotowuje
dodatkowemateriały
dotyczącedanegotematu.
Prowadzidoświadczenia
przyrodnicze,posiadawiele
umiejętnościpraktycznych
wokreślonychzakresach
treściprogramowych.
Cechujegowrażliwość
naprzyrodę.

Uczeńposiadapodstawową
wiedzę
natematotaczającej
przyrody.Nieprzejawia
szczególnychzainteresowań
przyrodniczych.Rzadko
przygotowujedodatkowe
materiałydotyczące
wskazanegotematu.
Czasamiprowadzi
doświadczeniaprzyrodnicze;
wykazujesięśrednimi
umiejętnościami
praktycznymi.

Uczeńdysponujeniewielkim
zakresem wiedzyoświecie
przyrodniczym.
W niewielkim stopniujest
zainteresowanypraktycznym
doświadczaniem przyrody.
Wykazujeniewielką
wrażliwośćnazjawiska
otaczającegoświata.

Uczeńnieprzyswoił
podstawowejwiedzyoraz
umiejętnościzzakresu
wiedzyootaczającym
środowiskuprzyrodniczym.
Cechujegoignorancja
wstosunkudoświata
przyrody.

EDUKACJAMATEMATYCZNA
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Zapisujeiporównuje
liczbywzakresie100
iwiększym.Biegledodaje
iodejmujewzakresie100
zprzekroczeniem progu
dziesiątkowego.
Bieglemnożyidzieli
wzakresie50iwiększym.
Posługujesiękolejnością
wykonywaniadziałań.

Zapisujeiporównuje
wszystkieliczby
wzakresie50.Poprawnie
dodaje
iodejmuje
wzakresiedo50bez
przekraczania
izprzekraczaniem progu
dziesiątkowego.
Poprawnieisprawnie
mnożyidzieli
wzakresie30.

Zapisujeiporównuje
liczbywzakresie50.
Popełniapojedyncze
błędywdodawaniu
iodejmowaniu
wzakresie50bez
przekraczania
izprzekraczaniem progu
dziesiątkowego.
Zazwyczajpoprawnie
mnożyidzieli
wzakresie30.

Czasamidokonuje
błędnychporównańliczb
wzakresie50.
W dodawaniu
iodejmowaniupopełnia
częstobłędyrachunkowe.
W mnożeniuidzieleniuw
zakresie30zdarzamusię
wielepomyłek;dobrze
radzisobie
wmniejszym zakresie.

Częstodokonujebłędnych
porównańliczbwzakresie
50.
W dodawaniui
odejmowaniu
wzakresie50bez
przekraczania
izprzekraczaniem progu
dziesiątkowegopopełnia
wielebłędów
rachunkowych.
W mnożeniu
idzieleniuwzakresie30
pojawiająsięliczne
pomyłki.

Najczęściejdokonuje
błędnychporównańliczb
wzakresie50.Popełnia
licznebłędy
wdodawaniu
iodejmowaniu
wzakresie50bez
przekraczaniaprogu
dziesiątkowego,nie
potrafiobliczać
zprzekraczaniem progu
dziesiątkowego.Nie
potrafimnożyćidzielićw
zakresie30.
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Samodzielnierozwiązuje
złożone,zadania
tekstowe.Potrafiułożyć
zadaniedopodanej
sytuacji,schematulub
formułymatematycznej.

Samodzielnierozwiązuje
proste
izłożonezadania
tekstowe.Sprawnie
potrafidokonaćanalizy
zadania,ułożyć
odpowiedź,atakżezadać
pytanie.

Zwyklesamodzielnie
rozwiązujeproste
izłożonezadania
tekstowe.Potrafi
poprawniezazwyczaj
dokonaćanalizyzadania,
ułożyćodpowiedź,zadać
pytanie.

Czasem wymagapomocy
przyrozwiązywaniu
prostychzadań
tekstowych.
Zpomocądokonuje
analizyzadania
iukładaodpowiedź,ma

problem zzadaniem
pytania.

Typowezadaniatekstowe
rozwiązujewyłączniez
pomocąnauczyciela.
Częstonierozumietreści
zadań.

Niepotrafirozwiązać
typowego,
jednodziałaniowego
zadaniatekstowego
nawetzpomocą
nauczyciela.Nierozumie
treścizadań.
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Madoskonałąorientację
przestrzenną.Sprawnie
dokonujewszelkich
pomiarów,posługujesię
wszystkimidostępnymi
jednostkamimierzenia
długości,masy,objętości,
czasu,temperatury.
Stosujewyrażenia
dwumianowane.Zna
liczbyrzymskieodI
doconajmniejXX.i

doskonalesięnimi
posługuje.

Mabardzodobrą
orientacjęprzestrzenną.
Sprawniedokonuje
pomiarówdługości,masy,
czasuorazobliczeń
pieniężnychposługując
siępodstawowymi
jednostkami.Znaliczby
rzymskieodIdoXII
iposługujesięnimi.

Potrafidobrzeorientować
sięwprzestrzeni.
Zazwyczajpoprawnie
dokonujepomiarów
długości,masy,czasu
orazobliczeńpieniężnych
posługującsię
podstawowymi
jednostkami.Znaliczby
rzymskieodIdoXII.

Czasaminieradzisobie
zewskazywaniem
kierunków
wprzestrzeni,atakże
rozumieniem ichokreśleń.
Maproblemy
zwłaściwym
dokonywaniem pomiarów,
mylijednostkimierzenia.
Znawiększośćliczb
rzymskichodI-XII.

Najczęściejnieradzisobie
zewskazywaniem
kierunków
wprzestrzeni,myliich
określenia.Maproblemyz
właściwym
dokonywaniem pomiarów,
błędniestosujejednostki
mierzenia.Niezna
większościliczb
rzymskichodIdoXII.

Nieradzisobie
zewskazywaniem
kierunków
wprzestrzeni,nie
przyswoiłichokreśleń.
Niepotrafidokonywać
pomiarów,nieposługuje
sięjednostkami
mierzenia.Nieznaliczb
rzymskichodIdoXII.

EDUKACJAMUZYCZNA
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Wyróżniasię
zaangażowaniem
wewszelkieformy
aktywnościmuzycznej.
Ujawniaszczególne
zdolnościwokalne,
samodzielnieitwórczoje
rozwija.Potraficzysto
zaśpiewaćpiosenki,
odtwarzająccałośćich
tekstów.Układa
akompaniament,
proponujewłasne
rozwiązaniarytmiczne.
Biegleposługujesię
terminamistosowanymi
wmuzyce.

Chętnieuczestniczy
wewszelkichformach
zajęćmuzycznych.Potrafi
bardzoładnieśpiewać
piosenki.Wyrażamuzykę
ruchem.Potrafi
rytmicznierecytować
teksty,dokonywać
zapisówrytmicznych
wzakresiepoznanych
wartości.Właściwie
określa
wwysłuchanychutworach
ichnastrój.

Chętnieuczestniczy w
zajęciachmuzycznych.
Potrafiładniezaśpiewać
piosenki,znaprawie
całośćtekstów.Wyraża
muzykęruchem.Potrafi
rytmicznierecytować
prosteteksty.Dokonuje
zapisówrytmicznych
wzakresiegłównych
wartości.Potrafiokreślić
wwysłuchanychutworach
ichnastrój.

Chętnieśpiewapiosenki
zbiorowo
iindywidualnie,
leczzniekształcaczęstoich
melodię.Nieopanował
niektórychfragmentów
tekstówpiosenek.Potrafi
rytmicznierealizować
prosteikrótkieteksty.
Posiadaniepełną
znajomośćzapisu
rytmicznego.Zwyklepotrafi
określić
wwysłuchanychutworach
ichnastrój.

Śpiewa,znacznie
zniekształcającmelodię.Nie
opanował
wcałościtekstówpiosenek.
Madużeproblemyz
rytmicznąrecytacjąprostych
ikrótkichtekstów.Posiada
słabąznajomośćzapisu
rytmicznego.
Makłopoty
zokreślaniem nastroju
utworówmuzycznych.

Niepotrafizaśpiewać
poznanychpiosenek,nie
uczysiętekstów
piosenek.Niepotrafi
rytmicznierealizować
prostychikrótkich
tekstówanidokonywać
zapisówrytmicznych.Nie
określa
wwysłuchanychutworach
ichnastroju.

EDUKACJAPLASTYCZNA

6PUNKTÓW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT
Wyróżniasięwyjątkowym
zaangażowaniem w
działalnośćplastyczną.
Przejawiawybitne
uzdolnieniaplastycznei
samodzielniejerozwija.
Wykonujewyjątkowe
prace
zwykorzystaniem
ciekawychtechnik.
Osiągasukcesywkon-
kursachplastycznych
naróżnychszczeblach.
Zawszewzorowoprzy-
gotowujesiędozajęć.

Chętniepodejmujesię
działalnościplastycznej.Z
łatwościąprzedstawia
zjawiska
iwydarzeniarzeczywiste
ifantastyczne.Potrafi
posługiwaćsięmateria-
łamiinarzędziami
plastycznymi.Poszukuje
nowychtechnik
plastycznych.Osiąga
sukcesy
wkonkursach.Zawsze
przygotowujesię
dozajęć.

Chętniepodejmujesię
działalnościplastycznej.
Potrafiposługiwaćsię
dostępnymimateriałami
inarzędziami
plastycznymi.Jegoprace
plastyczneuwzględniają
kształt,proporcje,
wielkość,barwę.
Najczęściejwłaściwie
przygotowujesiędo
zajęć.

Podejmujesiędziałalności
plastycznej,leczczęstonie
kończyprac.Potrafi
posługiwaćsięmateriałami
inarzędziamiplastycznymi.
Jegowytworyuwzględniają
kształt,wielkość,barwę,
leczsąmałoestetyczne.
Niezawszeprzygotowuje
siędozajęć.

Niechętniepodejmujesię
działalnościplastycznej,
częstoniedoprowadzapracy
dokońca.Jegowytworysą
małopomysłoweizwykle
nieestetyczne.Wkłada
niewielewysiłku
wpoprawnewykonanieprac.
Częstonieprzygotowujesię
dozajęć.

Niechętniepodejmujesię
działalnościplastycznej,
niedoprowadzapracy
dokońca.Wkładabardzo
małowysiłku
wpoprawneiestetyczne
wykonanieprac.Nie
przygotowujesiędo
zajęć.

ZAJĘCIATECHNICZNE

6PUNKTÓW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT
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Zdużym
zaangażowaniem
uczestniczy
wzajęciach.Interesujesię
zagadnieniami
technicznymi.Wykonuje
pracewedługinstrukcji,
przedstawiawłasne
pomysłyrozwiązań.
Realizujeswojeprojekty,
twórczowspółpracującz
grupą.Wytworysą
staranne
ipomysłowe.
Bezpiecznie
iumiejętnieposługujesię
różnyminarzędzia-mi
pomiarowymi
idostępnymi
urządzeniami.

Chętnieiaktywnie
uczestniczy
wzajęciach.Interesujesię
zagadnieniami
technicznymi.Wykonuje
pracewedługinstrukcji,
aleteżpodejmujepróby
przedstawianiawłasnych
rozwiązańtechnicznych.
Realizujeswojeprojekty,
współpracujączgrupą.
Wytworysąstaranne
iinteresujące.
Bezpiecznie
iumiejętnieposługujesię
prostyminarzędziami
idostępnymi
urządzeniami.

Chętnieuczestniczy
wzajęciach.Interesujesię
wybranymizagadnieniami
technicznymi.Wykonuje
pracewedługinstrukcji,
realizujepomysły
rozwiązańtechnicznych
rówieśników,także
współpracujączgrupą.
Bezpiecznie
iumiejętnieposługujesię
prostyminarzędziami
idostępnymi
urządzeniami.
Jegowytworysą
starannieipoprawnie
wykonane.

Zwyklechętnieuczestniczy
wzajęciach
iwykonujeprace
techniczne.Czasaminie
rozumieprostychrysunków
technicznych;pracawedług
instrukcjiniekiedysprawia
mutrudności.
Współpracujączgrupą,nie
zawszepotrafi
współrealizowaćprojekt.
Wytworysąpoprawne,ale
małostaranne.Czasamiw
niewłaściwysposób
posługujesięprostymi
narzędziami
idostępnymiurządzeniami.

Częstoniechętnie
uczestniczywzajęciach
technicznych.Nierozumie
prostychrysunków
technicznych;pracawedług
instrukcjisprawiamu
trudności.Podejmuje
działalnośćtechniczną,ale
częstoniedoprowadzapracy
dokońca.Wytworysą
poprawne,alemało
staranne.Zazwyczajw
niewłaściwysposób
posługujesięprostymi
narzędziamiidostępnymi
urządzeniami;zachowaniem
zagrażabezpieczeństwu
innychosób.

Niejestzainteresowany
zagadnieniami
związanymiztechniką.W
niewłaściwy
izagrażający
bezpieczeństwusposób
korzystazdostępnych
narzędzipracy
iurządzeń.Najczęściej
niepodejmujesię
działalnościtechnicznej,
częstoniedoprowadza
pracy dokońca.
Wkładabardzomało
wysiłku
wpoprawne
iestetycznewykonanie
prac.

WYCHOWANIEFIZYCZNE

6PUNKTÓW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT
Uczeńzdużym
zaangażowaniem
uczestniczywzajęciach,
bardzosprawnyfizycznie.
Wyróżniasiędoskonałą
znajomościągier
zespołowych
izabaw.Interesujesię
sportem,samodzielnie
rozwijawłasneuzdolnienia
idoskonalisprawność
motoryczną.Reprezentuje
klasę
lubszkołęwzawodach
sportowych.Zawszedbao
wyglądihigienęosobistą
orazowłaściwe
odżywianiesię.

Aktywnieichętnie
uczestniczywzajęciach,
sprawnyfizycznie.Zna
istosujeregułygier
zespołowychizabaw.
Przestrzegazasadzdrowej
rywalizacji.Opanował
technikiposługiwaniasię
sprzętem sportowym.Dba
owyglądihigienęosobistą
orazowłaściwe
odżywianiesię.

Starasięaktywnie
uczestniczyć
wzajęciach.Dośćsprawny
fizycznie.Zazwyczaj
przestrzegazasadgier
zespołowychisportowej
rywalizacji;popełnia
drobnebłędytechniczne.
Potrafiposługiwaćsię
sprzętem sportowym.
Starasiędbaćowyglądi
higienęosobistąorazo
właściweodżywianiesię.

Niechętniebierzeudział
wgrachizabawach
zespołowych.Reprezentuje
przeciętnąsprawność
fizyczną.Wykazuje
umiarkowanepostępyw
usprawnianiuciała.Nie
zawszeprzestrzegazasady
zdrowejrywalizacji.Często
niewłaściwieposługujesię
sprzętem sportowym.
Czasaminiedbaowyglądi
higienęosobistąorazo
właściweodżywianiesię.

Reprezentujeniską
sprawnośćfizycznąinie
starasięjejpoprawić.Rzadko
bierzeudział
wgrachizabawach
zespołowych.Nie
przestrzegazasadyzdrowej
rywalizacji.Zazwyczaj
niewłaściwieposługujesię
sprzętem sportowym.Bardzo
częstonieprzygotowujesię
dozajęć.Niedbaowyglądi
higienęosobistąorazo
właściweodżywianiesię.

Reprezentujebardzoniską
sprawnośćfizycznąinie
starasięjejpoprawić.Nie
przestrzegazasadgier
zespołowychisportowej
rywalizacji.Swoim
zachowaniem powoduje
zagrożeniedlasiebie
idlakolegów.Notorycznie
nieprzygotowujesię
dozajęć.Niedba
owyglądihigienę
osobistąoraz
owłaściweodżywianie
się.


