
1. Kryteria przyznawania ocen w klasach I-III:  

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, jeżeli wspaniale opanował pełen zakres wiadomości i 

umiejętności określonych programem nauczania. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł 

informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie 

wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo - skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, 

zawodach sportowych. 

 2) stopień bardzo dobry (5) uczeń otrzymuje, jeżeli bardzo dobrze opanował pełen zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

 3) stopień dobry (4) uczeń otrzymuje, jeżeli opanował wiadomości określone programem nauczania 

w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej. Poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;  

4) stopień dostateczny (3) uczeń otrzymuje, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań 

zawartych w podstawie programowej. Może mieć braki w opanowaniu podstawy programowej, ale 

nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy do dalszej nauki. 

Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  

5) stopień dopuszczający (2) uczeń otrzymuje, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie 

programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego 

wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy 

rozpoczętych działań;  

6) stopień niedostateczny (1) uczeń otrzymuje, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania 

nawet o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie 

stara się, niszczy prace.  


