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Swobodniewypowiada
się,stosującspójne
logicznie,poprawnie
zbudowanezdania
złożone.Częstozadaje
pytaniaiprezentuje
własnezdanie.Stosuje
zróżnicowanetempo,
intonację.Dyskutuje.
Posiadabardzobogate
słownictwoczynne.
Piękniedeklamuje
wiersze.

Wypowiadasięchętnie,
stosującpoprawnie
zbudowanezdania
rozwinięte.Chętnie
prezentujewłasnezdanie,
zadajepytania.Potrafi
skonstruować
kilkuzdaniową,logiczną
wypowiedźnapodany
temat;opowiadawg
planu.Stosujewmowie
odpowiedniąintonację,
tempo.Posiadabogate
słownictwoczynne.
Płynniedeklamuje
wiersze.

Wypowiadasięchętnie,
poprawnie.Buduje
rozwiniętezdania.
Prezentujewłasnezdanie,
zadajepytania.Po
uprzednim przygotowaniu
potrafiskonstruować3-4-
zdaniowąlogiczną
wypowiedźnapodany
temat.Posiada
wystarczającyzasóbsłów.
Dośćpłynnierecytuje
wiersze.

Wypowiadasię
wsposóbmonotonny,za
pomocą2-3zdań
pojedynczych
rozwiniętych,niezawsze
poprawnych
podwzględem
stylistycznym.Buduje
zdaniapouprzedniejpracy
zbiorowej.Posiadamały
zasóbsłów.Wygłasza
wierszeniedbająco
właściwąichrecytację.

Wolnobudujeswoją
wypowiedźwformie2-3
zdańnierozwiniętych.Ma
trudności
wzrozumieniu
przedstawionejtreści.
Przypomocynauczyciela
wypowiadasiędość
chaotycznie.Posiada
ubogiesłownictwo.
Popełnialicznebłędy
wmówieniuwiersza(nie
recytuje).

Swobodnewypowiedzisą
kilkuwyrazowe,
przerywane.Wykazuje
dużetrudności
wzrozumieniutreści
przedstawionejna
ilustracjilubwtekście.
Nawetprzypomocy
nauczycielaniejest
wstaniewypowiedziećsię
napodanytemat.Nieuczy
siępamięciowowierszy,
niepotrafirecytować.

C
Z

Y
T

A
N

IE

Głośno,płynnie,
wyraziście,
zuwzględnieniem
interpunkcjiiintonacji
czytakażdynowytekst,
rozumiejegotreść,
wyciągawnioski.Biegle
czytazpodziałem narole.
Sprawnieodszukujei
wskazuje
wtekściepotrzebne
informacje.Doskonalezna
samodzielnieprzeczytane
lektury.Przejawiaduże
zainteresowania
czytelnicze

Głośno,płynnie,
zodpowiedniąintonacją,
zuwzględnieniem
interpunkcji,
zezrozumieniem czyta
przygotowanywcześniej
tekst;wyciągawnioski.
Potrafiprzeczytać
zpodziałem narole.
Odszukujeiwskazuje
wtekściepotrzebne
informacje.Zna
samodzielnieprzeczytane
lektury.Interesujesię
czytelnictwem.

Opracowanytekstczyta
poprawnie,wdobrym
tempie.Naogółzrozumie
treść
iwyciągawnioski.
Opracowanytekst
poprawnieczyta
zpodziałem narole.
Odszukujeiwskazuje
wtekścienajważniejsze
informacje.Poznał
większośćtreści
wymaganychlektur.

Opracowanytekstczyta
wolno,niezawsze
poprawnie;dokonuje
syntezydłuższych
wyrazów.Koncentracjana
technicznejstronie
czytaniautrudnia
rozumienietekstu.
Czasamigubisiępodczas
czytania
zpodziałem narole.
Wskazaniewtekście
informacjisprawiamu
wieletrudności.Ma
problem
zprzeczytaniem całości
lektury.

Maproblemy
zodczytaniem
opracowanychwcześniej
tekstów;zwyklenie
rozumieichtreści.Nie
potraficzytaćzpodziałem
narole.Niekorzystaz
tekstupodczas
omawianiajegotreści.
Czytajedyniepoczątkowe
stronylektur.Nie
interesujesię
czytelnictwem.

Dokonujesyntezy
wyrazów,alepo
poprzedniejanalizie,
głoskuje,nierozumie
treścitekstu.Czyta
niedokładnie,zmienia
formęwyrazów,
przestawia,przekręca
litery.Niepodejmujesię
czytaniaksiążek.
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Piszepłynnie,wyjątkowo
kształtnie,estetycznie,w
szybkim tempie.
Samodzielnieredaguje
spójną,logiczną,
wielozdaniowąwypowiedź
pisemną.Podejmujesię
twórczościliterackiej.
Stosujesiędopoznanych
zasadortograficznych
igramatycznych.Zna
pisownię
nieopracowanych
wyrazów.

Zachowujepoprawny
kształtliter.Pisze
estetycznie,wszybkim
tempie.Budujezłożone
zdania,stosującwłaściwie
dobranesłownictwo.
Samodzielnieukładamin.
5zdańnazadanytemat.
Bezbłędniestosuje
poznanezasady
ortograficzne
igramatyczne.

Naogółzachowujekształt
liter.Piszewśrednim
tempie.Budujeprostei
złożonezdania.
Samodzielniepisze3,4
zdanianadanytemat.
Poprawniestosuje
poznanezasady
ortograficzne
igramatyczne.

Piszemało
proporcjonalnie,
wwolnym tempie.Buduje
prostezdania.
Samodzielnieukłada
krótką2-zdaniową
wypowiedź.Niezawsze
stosujepoznanezasady
ortograficzne
igramatyczne.

Pismomaniekształtne,
nieproporcjonalne,mało
estetyczne.Bardzowolne
jesttempopisania.
Błędniekonstruujenawet
prostezdania.Niepotrafi
stworzyćlogicznej
wypowiedzi.Zazwyczaj
niestosujepoznanych
zasadortograficznych
igramatycznych.

Pismomaniekształtne,
nieczytelne,nieestetyczne.
Niepotrafiułożyć
prostychzdańnawetprzy
pomocynauczyciela.
Podczasprzepisywania
ipisaniazesłuchu
popełnialicznebłędy.Nie
znainiestosujezasad
gramatycznych.

EDUKACJAMATEMATYCZNA
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Bezbłędniezapisuje,
odczytujeiporównuje
liczbywzakresie1000
iwiększym.Biegledodaje
iodejmuje
wzakresie100
iwiększym.Bezbłędnie
podajezpamięci
wszystkieiloczyny
wzakresie100
iwiększym.Dzieli
wzakresie100
zapomocąwielu
sposobów.Bezbłędnie
rozwiązuje
równaniajednodziała-
niowezniewiadomą

Poprawniezapisuje
cyframi,odczytuje
iporównujeliczby
wzakresie1000.
Sprawniedodaje
iodejmujewzakresie100.
Podajezpamięciiloczyny
wzakresie100.Dzieliw
zakresie100
zapomocąwielu
sposobów.Sprawnie
rozwiązujerównania
jednodziałaniowe.

Najczęściejpoprawnie
zapisujecyframi
iodczytujeliczby
wzakresie1000.
Porównujeliczby
wzakresie1000.
Dodajeiodejmuje
wzakresie100.
Podajezpamięci
większośćiloczynów
wzakresie100.Zazwyczaj
poprawnierozwiązuje
równania
jednodziałaniowe
zniewiadomą.

Niezawszepoprawnie
zapisujecyframi,
odczytujeiporównuje
liczbywzakresie1000.
Dodająciodejmując
wzakresie100czasami
popełniabłędy.Często
niepoprawniemnoży
idzieliwzakresie100.
Rozwiązującrównania
jednodziałaniowe
zniewiadomąpopełnia
błędy.

Popełniabłędyprzy
zapisywaniucyframi,
odczytywaniu
iporównywaniuliczb
wzakresie1000.Dodaje
iodejmujeorazmnoży
idzieliwzakresie100
popełniająclicznebłędy.
Rozwiązujerównania
jednodziałaniowe
zniewiadomąpopełniając
licznebłędy.

Niepotrafizapisywać
cyframi,odczytywać,
porównywaćliczb
wzakresie1000.
Nieradzisobie
zdodawaniem
iodejmowaniem
zakresie100.Niezna
tabliczkimnożenia.Nie
rozwiązujerównań
jednodziałaniowych
zniewiadomą.
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Układaibezbłędnie
rozwiązujezłożone
zadaniatekstowe
zzastosowaniem
poznanychdziałań.Podaje
rozwiązania
niestandardowe.Sprawnie
rozwiązujezadania
nietypowe
iocharakterzelogicznym.

Sprawnierozwiązuje
iukładazadaniatekstowe
proste
izłożone.Rozwiązuje
zadanianietypowe
iocharakterzelogicznym.

Zazwyczajpoprawnie
rozwiązuje
iukładazadaniatekstowe
proste
izłożone,atakżezadania
nietypowe.

Niezawszepoprawnie
rozwiązujeprostezadania
tekstowe.

Popełnialicznebłędy,
rozwiązujączadania
tekstowewymagające
jednegodziałania.

Niepotrafirozwiązać
prostegozadania
tekstowego.
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Samodzielnie
ibezbłędniedokonuje
pomiarówiobliczeń
użytecznychwżyciu.
Zapisujewynikipomiarów,
stosujejednostkimiar
wpostaciwyrażeń
dwumianowanych.
Bezbłędnieodczytuje
każdewskazanie
zegara.Wykonuje
obliczeniazegarowe
(godzinyiminuty).
prawnieodczytuje
izapisujeliczby
wsystemierzymskim odI
doXIIiwięcej.
Rozpoznaje,nazywa,
charakteryzuje,rysuje
różnefigury
geometryczne;dokonuje
obliczeńwzakresie
obwodów.

Sprawniedokonuje
pomiarówiobliczeń
użytecznychwżyciu.
Zapisujewynikipomiarów,
stosujewszystkie
jednostkimiar.Sprawnie
odczytujewskazania
zegarówwsystemach12-
i24-godzinnym,dokonuje
obliczeńzegarowych.
Sprawnieodczytujei
zapisujeliczbywsystemie
rzymskim odIdoXII.
Wykonujeproste
obliczeniazegarowe.
Rozpoznajeinazywa
poznanefigury
geometryczne;oblicza
obwodytrójkątów,
kwadratów
iprostokątów.

Dokonujepomiarów
iobliczeńużytecznych
wżyciu.Zapisujewyniki
pomiarów,stosuje
jednostkimiar.
Odczytujewskazania
zegarówwsystemach12-
i24-godzinnym,zwykle
radzisobie
zdokonywaniem obliczeń
zegarowych.Odczytujei
zapisujeliczbywsystemie
rzymskim odIdoXII.Na
ogółpoprawnie
rozpoznajeinazywa
poznanefigury
geometryczne;zwykle
poprawnieobliczaobwody
trójkątów,kwadratówi
prostokątów.

Popełniabłędy,
dokonującpomiarów
iobliczeńużytecznych
wżyciuorazzapisując
wynikipomiarów
istosującjednostkimiar.
Popełniabłędy,odczytując
wskazaniazegaróww
systemach12-i24-
godzinnym.Popełnia
błędyprzy
odczytywaniu
izapisywaniuliczb
wsystemierzymskim odI
doXII.Częstomyli
poznanefigury
geometryczne,makłopoty
pomiarem długości
odcinkóworazz
obliczaniem obwodów.

Matrudności
zdokonywaniem
pomiarówizapisem
obliczeńużytecznych
wżyciu.Popełnialiczne
błędy,odczytując
wskazaniazegaróww
systemach12-i24-
godzinnym.
Popełnialicznebłędy
przyodczytywaniu
izapisywaniuliczb
wsystemierzymskim odI
doXII.Najczęściejmyli
poznanefigury
geometryczne,maduże
problemyzpomiarem
długościodcinkóworazz
obliczaniem obwodów.

Niedokonujepomiarów
iobliczeńużytecznych
wżyciu.Nieodczytuje
wskazańzegarów
wsystemach12-i24-
godzinnym.Popełnia
licznebłędyprzy
odczytywaniui
zapisywaniuliczb
wsystemierzymskim
odIdoXII.Mylipoznane
figurygeometryczne,nie
radzisobiezpomiarem
długościodcinków
izobliczaniem obwodów.
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Posiadawiedzę
iumiejętnościwykraczające
pozaprogram klasyIII.
Biegleposługujesię
zdobytymiwiadomościami
iumiejętnościami.
Gromadzimateriały
wzbogacającewiedzę.
Zwłasnejinicjatywy
prowadziobserwacje
iprzeprowadza
doświadczenia
przyrodnicze,analizujejei
wiążeprzyczynę
zeskutkiem.

Posiadabogatąwiedzę
natematotaczającego
świata.Potrafidostrzec
zależnościmiędzy
elementamiprzyrody.
Zdobyteumiejętności
zawszestosuje w
praktyce.Przejawia
zainteresowania
przyrodnicze.Samodzielnie
obserwuje
iprowadziproste
doświadczenia
przyrodnicze,analizujejei
wiążeprzyczynęze
skutkiem.

Posiadapodstawową
wiedzęnatemat
otaczającegośrodowiska.
Potrafidostrzec
podobieństwairóżnice
międzyposzczególnymi
elementamiprzyrody.
Zdobyteumiejętnościstara
sięstosować
wpraktyce.Cechujego
wrażliwośćnaprzyrodę.
Obserwujeiprowadzi
prostedoświadczenia
przyrodnicze,analizuje
jeiwiążeprzyczynę
zeskutkiem.

Posiadawybiórcząwiedzę
natematotaczającego
świata.Zdobyte
umiejętnościniezawsze
stosujewpraktyce.Nie
przejawiaszczególnych
zainteresowań
przyrodniczych.Obserwujei
prowadzi
prostedoświadczenia
przyrodniczeipróbuje
jeanalizować.

Posiadaniewystarczającą
wiedzęośrodowisku
przyrodniczym.Zdobyte
umiejętnościrzadkostosuje
wpraktyce.
Nieprzejawia
zainteresowańotaczającą
przyrodą.Zpomocą
nauczycielaobserwujei
prowadziproste
doświadczenia
przyrodnicze.

Nieprzyswoił
podstawowychwiadomości
iumiejętnościzzakresu
wiedzyprzyrodniczej.
Odznaczasiębrakiem
zainteresowań
przyrodniczych.Nie
przeprowadzaobserwacjii
doświadczeń.

EDUKACJASPOŁECZNA
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Posiadarozległą,wiedzęna
tematotaczającego
środowiskaspołecznego.
Doskonaleznaistosuje
zasadywspółżycia
wrodzinieispołeczności
szkolnej.Bezwzględnie
przestrzegazasad
bezpieczeństwa,jestdla
innychwzorem.Utożsamia
sięzwłasnym narodem i
MałąOjczyzną.Zna
symbolenarodowei
najważniejszewydarzenia
historyczne.Rozumie
znaczenieUniiEuropejskiej,
znakrajeUE.

Uczeńposiadabogatą
wiedzęnatemat
otaczającegośrodowiska
społecznego.
Przestrzegazasad
dotyczących
bezpieczeństwawłasnegoi
innych.Znaistosuje
zasadywspółżycia
wrodzinieispołeczności
szkolnej.Znasymbole
narodoweinajważniejsze
wydarzeniahistoryczne.
RozumiepojęcieUnii
Europejskiej,znanazwy
krajówUE.

Posiadadośćbogatą
wiedzęnatemat
otaczającegoświata.
Zazwyczajprzestrzega
zasaddotyczących
bezpiecznegozachowania
sięwróżnychsytuacjach.
Wie,jakieobowiązują
zasadywspółżycia
wrodzinieispołeczności
szkolnejizwykleje
przestrzega.Znasymbole
narodowei
najważniejszewydarzenia
historyczne.Znapojęcie
UniiEuropejskiej,znanazwy
wybranychkrajówUE.

Posiadapodstawową
wiedzęnatemat
otaczającegośrodowiska.
Niezawszeprzestrzega
zasaddotyczących
bezpieczeństwa,atakże
zasadwspółżycia
rodzinnegoiszkolnego.
Częstomylipojęcia
isymboledotyczące

własnegokraju,znanazwę
własnejmiejscowości.Nie
wpełnirozumiepojęciaUnii
Europejskiej.

Posiadabardzoskromną
wiedzęootaczającym
świecie.Nieprzestrzega
zasaddotyczących
bezpieczeństwa.Nie
przestrzegazasad
współżyciawrodzinie
ispołecznościszkolnej.

Mylipojęciaisymbole
narodowe.Maproblem
zezrozumieniem

Nieprzyswoił
podstawowychterminówi
umiejętnościzzakresu
wiedzyootaczającym
środowiskuspołecznym.
Cechujegoignorancja
wstosunku
donajbliższegootoczenia.
Nieinteresujesiężyciem
społecznościszkolnej.Nie
przestrzegazasad
dotyczących
bezpieczeństwa.
Nieznasymboli
narodowych.Nierozumie
pojęciaiznaczeniaUnii
Europejskiej.

INFORMATYKA
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Biegleposługuje
sięmysząiklawiaturą.
Sprawnieposługujesię
wybranymiprogramamii
gramiedukacyjnymi,
rozwijającswoje
zainteresowania.Biegle
nawigujepostronach
internetowych
wokreślonym zakresie.
Zwłasnejinicjatywy
tworzyiodtwarza
animacjeiprezentacje.
Biegleposługuje
sięedytorem
tekstuigrafiki.
Programujeproste
sytuacjeihistoryjki
wedługpomysłów
algorytmów
iopracowanychwspólnie
zinnymi.

Posługujesięmyszą
iklawiaturą.Posługujesię
wybranymi
programamiigrami
edukacyjnymi,rozwijając
swoje
zainteresowania.
Sprawniewyszukuje
wybraneprzez
nauczycielastrony
internetowe,nawigujepo
stronach
wokreślonym zakresie.
Tworzyiodtwarza
animacjeiprezentacje.
Sprawnieposługuje
sięedytorem tekstu
igrafiki.Podejmujepróby
programowaniaprostych
sytuacji
ihistoryjekwedług
algorytmuipomysłów
własnych.

Posługujesięmyszą
iklawiaturą.Posługujesię
wybranymi
programamiigrami
edukacyjnymi,
rozwijającswoje
zainteresowania.
Przeglądawybrane
przeznauczyciela
stronyinternetowe,
nawigujepostronach
wokreślonym zakresie.
Tworzyiodtwarzaproste
animacje
iprezentacje.
Tworzyteksty
iwykonujerysunki
zapomocąwybranego
edytoragrafiki.Podejmuje
próbyprogramowania
prostychsytuacji
ihistoryjekwedług
algorytmów.

Posługujesięmyszą
iklawiaturą.Posługujesię
wybranymi
programamiigrami
edukacyjnyzpomocą
nauczyciela.Przegląda
wybraneprzez
nauczycielastrony
internetowe,zpomocą
nauczycielanawigujepo
stronach
wokreślonym zakresie
orazodtwarzaanimacjei
prezentacje.Tworzy
tekstyiwykonujerysunki
zapomocąwybranego
edytoragrafikizpomocą
nauczyciela.Czasami
podejmujepróby
programowaniaprostych
sytuacjiwedług
wskazówek.

Posługujesięmyszą
iklawiaturą.
Posługujesię
wybranymi
programamiigrami
edukacyjnyze
znacznąpomocą
nauczyciela.Przegląda
wybraneprzez
nauczycielastrony
internetowe,zeznaczną
pomocąnawigujepo
stronachwokreślonym
zakresie.Tworzyteksty
iwykonujerysunki
zapomocąwybranego
edytoragrafikize
znacznąpomocą
nauczyciela.Niechętnie
podejmujepróby
programowania.

Posługujesięmyszą
iklawiaturą.Posługujesię
wybranymi
programamiigrami
edukacyjnyzeznaczną
pomocąnauczyciela.Nie
radzisobiesamodzielnie
zprzeglądaniem
stroninternetowych,
zeznacznąpomocą
nawigujepostronach
wokreślonym zakresie.
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Znazagrożenia
wynikające
zkorzystania
zkomputera,Internetu
imultimediów,
uświadamiainnych.
Zawszestosujesię
doograniczeń
dotyczących
korzystaniazkomputera.
Ma
świadomość
niebezpieczeństw
wynikających
zanonimowości
kontaktówipodawania
swojegoadresu
wInternecie.

Znazagrożenia
wynikające
zkorzystania
zkomputera,Internetu
imultimediów.
Stosujesiędoograniczeń
dotyczących
korzystania
zkomputera.Ma
świadomość
niebezpieczeństw
wynikających
zanonimowości
kontaktówipodawania
swojegoadresu
wInternecie.

Znazagrożenia
wynikające
zkorzystania
zkomputera,Internetu
imultimediów.
Zazwyczajstosujesiędo
ograniczeńdotyczących
korzystania
zkomputera.
Mawiedzę
oniebezpieczeństwach
wynikających
zanonimowości
kontaktówipodawania
swojegoadresu.

Znazagrożenia
wynikające
zkorzystania
zkomputera,Internetu
imultimediów,alenie
zawszestosujesię
doograniczeń
dotyczącychkorzystania
zkomputera.Niezawsze
maświadomość
niebezpieczeństw
wynikających
zanonimowości
kontaktówipodawania
swojegoadresu.

Znaniektórezagrożenia
wynikające
zkorzystania
zkomputera,Internetu
imultimediów.Nie
stosujesiędoograniczeń
dotyczących
korzystania
zkomputera.
Wymagaciągłego
przypominania
ozagrożeniach
wynikających
zanonimowości
Internetu.

Nierozumie
potrzebystosowania
ograniczeń
dotyczących
korzystania
zkomputera.
Niezdajesobie
sprawy
zzagrożeń
wynikających
zanonimowości
Internetu
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EDUKACJAPLASTYCZNA

6PUNKTÓW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT

Wyróżniasięwyjątkowym
zaangażowaniem w
szerokopojętądziałalność
plastyczną.
Przejawiawybitnezdolności
plastyczne,samodzielniei
twórczojerozwija.
Wykonujewyjątkowo
interesująceprace
plastyczne
zwykorzystaniem
ciekawychtechnik
plastycznych.Osiąga
sukcesywkonkursach
plastycznychnaróżnych
szczeblach.Zawsze
wzorowoprzygotowujesię
dozajęć.

Chętniepodejmujesię
działalnościplastycznej.
Praceuwzględniająkształt,
fakturę,proporcje,
wielkość,barwę,walor.Bez
trudnościprzedstawia
zjawiskaiwydarzenia.
Potrafiposługiwaćsię
wszystkimimateriałami
inarzędziamiplastycznymi.
Poszukujenowychtechnik
plastycznych.Osiąga
sukcesywkonkursach.
Zawszeprzygotowujesię
dozajęć.

Chętniepodejmujesię
działalnościplastycznej.
Praceuwzględniająkształt,
fakturę,proporcje,wielkość,
barwę.Potrafiprzedstawić
zjawiska
iwydarzenia.Potrafi
posługiwaćsięwszystkimi
materiałami
inarzędziamiplastycznymi.
Przygotowujesię
dozajęć.

Niezawszechętnie
uczestniczywzajęciach.
Praceuwzględniająkształt,
wielkość,barwę.Przy
pomocynauczyciela
przedstawiazjawiska
iwydarzenia.Potrafi
posługiwaćsięmateriałami
inarzędziamiplastycznymi,
aleniezawszedbao
estetykęswoichprac.

Niechętniepodejmujesię
działalnościplastycznej,
częstoniedoprowadza
pracydokońca.Wkłada
małowysiłku
wpoprawnewykonanie
prac.Wytworysą
pozbawioneszczegółów,
małopomysłoweizwykle
nieestetyczne.Częstonie
potrafizorganizować
swojegowarsztatupracy.

Częstoniepodejmujesię
działalnościplastycznej.Nie
doprowadzapracy
dokońca.Wkładabardzo
małowysiłku
wpoprawneiestetyczne
wykonanieprac.Niepotrafi
zorganizowaćswojego
warsztatupracy,nie
przygotowujesię
dozajęć.

ZAJĘCIATECHNICZNE

6PUNKTÓW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT

Zdużym zaangażowaniem
uczestniczywzajęciach.
Wykonujepracewedług
instrukcjiistosując
poznanątechnologię.
Przedstawiatwórcze
pomysłyrozwiązań,
opracowujewłasnysposób
działania.Realizujeswoje
projekty,kierującgrupą.
Bezpiecznieposługujesię
prostyminarzędziami
pomiarowymiidostęp-nymi
urządzeniami.

Zzaangażowaniem
uczestniczywzajęciach.
Wykonujepracetechniczne
wedługinstrukcjiistosując
poznanątechnologię.
Przedstawiatwórcze
pomysłyrozwiązań
technicznych.Realizuje
własneprojekty/prace,
współdziałającwgrupie.
Umiejętnieibezpiecznie
posługujesięprostymi
narzędziamipomiarowymii
dostęp-nymiurządzeniami.

Zchęciąuczestniczy
wzajęciach.Wykonuje
pracetechnicznewedług
instrukcjiistosując
poznanątechnologię.Stara
sięprzedstawiaćnowe
pomysłyrozwiązań
technicznych.Realizuje
własneprojekty/prace,
współdziałającwgrupie.
Bezpiecznieposługujesię
prostyminarzędziami
idostępnymiurządzeniami.

Niezawszezchęcią
uczestniczywzajęciach.Z
pomocąnauczyciela
wykonujepracetechniczne
wedługinstrukcjiistosując
poznanątechnologię.
Próbujerealizowaćpomysły
rówieśników
wzakresierozwiązań
technicznych.Często
zpomocąposługujesię
prostyminarzędziami
idostępnymiurządzeniami.

Niechętnieuczestniczy
wzajęciach.Zpomocą
nauczycielawykonuje
kolejneczynności,dobiera
materiały,narzędzia.
Niestaranniewykonuje
pracetechniczne.Wymaga
pomocywumiejętnym
ibezpiecznym posługiwaniu
sięprostyminarzędziami
idostępnymiurządzeniami.

Najczęściejniewyraża
chęciuczestnictwa
ipodejmowania
samodzielnejdziałalności
technicznej.Nieznainie
potrafistosowaćzasad
bezpiecznegoposługiwania
sięprostyminarzędziami
idostępnymiurządzeniami.
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EDUKACJAMUZYCZNA

6PUNKTÓW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT

Wyróżniasięaktywnością
izaangażowaniem
wewszelkieformyedukacji
muzycznej.Ujawnia
szczególnezdolności,
samodzielniejerozwija.
Czystoodtwarzamelodię
piosenek,znacałość
tekstów.Układa
irealizujewłasny
akompaniamentitematy
rytmiczneiwokalne.
Rozpoznajeiomawia
utworymuzyczne.Posiada
biegłąznajomośćform
zapisudźwięku.

Chętnieuczestniczywe
wszelkichformachzajęć
muzycznych.Potrafibardzo
ładnieśpiewaćpiosenkii
prawidłowoodtworzyćich
teksty.Wyrażamuzykę
ruchem
igestem treśćmuzycznąi
pozamuzyczną.Rytmicznie
recytujeteksty,dokonuje
zapisówrytmicznychw
zakresiepoznanych
wartości.Właściwieokreśla
wwysłuchanychutworach
ichnastrój.

Chętnieuczestniczy
wzajęciachmuzycznych.
Potrafiładniezaśpiewać
piosenki,znaprawiecałość
tekstów.Przedstawia
ruchem treśćmuzyczną
ipozamuzyczną.Realizuje
prosteschematyrytmiczne,
posiadaznajomośćzapisu
rytmicznego.Potrafi
określić
wwysłuchanychutworach
ichnastrój.

Niezawszechętnie
uczestniczywzajęciach
muzycznych.Śpiewa
piosenkizbiorowo
iindywidualnie,
leczzniekształcaczęstoich
melodię.Nieopanował
niektórychfragmentów
tekstówpiosenek.Realizuje
najprostszeschematy
rytmiczne,posiadaniepełną
znajomośćzapisu
rytmicznego.Zwyklepotrafi
określić
wwysłuchanychutworach
ichnastrój.

Niechętnieuczestniczy
wzajęciachmuzycznych.
Śpiewa,znacznie
zniekształcającmelodię.
Nieopanowałwcałości
tekstówpiosenek.Maduże
problemy
zrytmicznąrealizacją
prostychikrótkich
schematów,posiadasłabą
znajomośćzapisu
rytmicznego.Makłopoty
zokreślaniem nastroju
utworówmuzycznych.

Niewykazujeżadnego
zainteresowaniazajęciami
muzycznymi.Niepotrafi
zaśpiewaćpoznanych
piosenekanirytmicznie
recytowaćtekstów.Nie
radzisobie
zrytmicznąrealizacją
prostychikrótkich
schematów.Nieokreślaw
wysłuchanychutworachich
nastroju.

WYCHOWANIEFIZYCZNE

6PUNKTÓW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT
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Wyjątkowosprawnie
wykonujećwiczenia
gimnastyczne.Zdużym
zaangażowaniem bierze
udziałwzabawach,mini
grachzespołowychigrach
terenowych,
zawodachsportowych,
respektujereguły
ipodporządkowujesięim.
Zawszezachowujesię
właściwie
wsytuacjachzwycięstwai
porażki.Reprezentuje
klasę
lubszkołęwzawodach
sportowych.

Sprawniewykonuje
ćwiczeniagimnastyczne.
Chętniebierzeudział
wzabawach,minigrach
zespołowychigrach
terenowych,zawodach
sportowych,respektuje
reguły
ipodporządkowujesięim.
Zachowujesięnależyciew
sytuacjachzwycięstwai
radzisobiezporażkami

Poprawniewykonuje
ćwiczenia
gimnastyczne.
Bierzeudział
wzabawach,minigrach
zespołowychigrach
terenowych,zawodach
sportowych,respektuje
reguły
ipodporządkowujesięim.
Wie,jaknależyzachować
się
wsytuacjach
zwycięstwairadzisobiez
porażkamiwmiarę
swoichmożliwości.

Poprawniewykonuje
prostećwiczenia
gimnastyczne.
Uczestniczy
wzabawach,minigrach
igrachterenowych,
zawodachsportowych,nie
zawszerespektuje
reguły
ipodporządkowujesię
decyzjom sędziego.
Zazwyczajwie,jak
zachowaćsię
wsytuacjachzwycięstwai
radzi
sobiezporażkami
wmiaręswoich
możliwości.

Niechętnieiniedbale
wykonujeproste
ćwiczenia
gimnastyczne.
Niewykazuje
zaangażowania
uczestnicząc
wzabawach,minigrach
zespołowychigrach
terenowych,zawodach
sportowych,najczęściej
nierespektujereguł
iniepodporządkowujesię

im.Częstonieradzisobie
zporażką.

Najczęściejunika
wykonywaniaćwiczeń
gimnastycznych.Nie
uczestniczy
wzabawach,minigrach
igrachterenowychorazw
zawodachsportowych.
Nieradzisobiezporażką.
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Zawszeprzestrzega
zasadhigieny
iwłaściwiesięodżywia.
Rozumie,dlaczegonie
możnasamodzielnie
zażywaćlekarstw
istosowaćśrodków
chemicznychniezgodnie
zprzeznaczeniem.
Zawszeprzestrzega
zasadbezpiecznego
zachowaniasię
wtrakciezajęć
ruchowych.

Przestrzegazasad
higienyiwłaściwie
sięodżywia.Rozumie,
dlaczegoniemożna
samodzielnie
zażywaćlekarstw
istosowaćśrodków
chemicznychniezgodniez
przeznaczeniem.
Zawszeprzestrzega
zasadbezpiecznego
zachowaniasię
wtrakciezajęć
ruchowych.

Rozumie,żenależy
przestrzegaćzasad
higienyiwłaściwiesię
odżywiać.Wie,żenie
możnasamodzielnie
zażywaćlekarstw
istosowaćśrodków
chemicznychniezgodnie
zprzeznaczeniem.
Przestrzegazasad
bezpiecznego
zachowaniasię
wtrakciezajęć
ruchowych.

Niezawszeprzestrzega
zasadhigienyi
właściwegoodżywiania.
Wie,żeniemożna
samodzielniezażywać
lekarstwistosować
środkówchemicznych
niezgodnie
zprzeznaczeniem.
Niezawszeprzestrzega
zasadbezpiecznego
zachowaniasię
wtrakciezajęć
ruchowych.

Częstonieprzestrzega
zasadhigienyi
właściwegoodżywiania.
Nierozumie,dlaczegonie
możnasamodzielnie
zażywaćlekarstw
istosowaćśrodków
chemicznychniezgodniez
przeznaczeniem.
Zazwyczajnieprzestrzega
zasad
bezpiecznegozachowania
się
wtrakciezajęć
ruchowych.

Częstonieprzestrzega
zasadhigienyi
właściwegoodżywiania.
Niewie,żeniemożna
samodzielniezażywać
lekarstwistosować
środkówchemicznych
niezgodnie
zprzeznaczeniem.
Nieprzestrzegazasad
bezpiecznegozachowania
się
wtrakciezajęć
ruchowych.


