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1.  Ocenę Praca na medal (A) otrzymuje uczeń, który:  

▪ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania  

▪ korzysta z różnych źródeł wiedzy – wykazuje zainteresowanie treściami zajęć  

▪ jest dociekliwy, samodzielnie formułuje problemy i dąży do ich rozwiązania  

▪ zadania rozwiązuje samodzielnie, w sposób twórczy  

▪ podejmuje działania z własnej inicjatywy  

▪ osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i innych 

  

2. Ocenę Bardzo dobrze! (B) otrzymuje uczeń, który:  

▪ opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  

▪ wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć  

▪ potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania różnych problemów  

▪ zawsze pracuje samodzielnie i starannie  

▪ potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadanie  

 

3. Ocenę Dobrze pracujesz (C) otrzymuje uczeń, który:  

▪ w pełni opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym określone programem 

nauczania  

▪ często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć  

▪ starannie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania  

▪ w niewielkim stopniu korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych problemów  

▪ czasami popełnia błędy  

 

4. Ocenę Pracuj uważniej. Sprawdź czego nie umiesz. (D) otrzymuje uczeń, który:  

▪ opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  

▪ zazwyczaj samodzielnie lecz nie zawsze starannie rozwiązuje typowe zadania  

▪ często popełnia błędy  

▪ korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych problemów  

 

5. Ocenę Musisz pracować więcej i uzupełnić podstawowe wiadomości. (E) otrzymuje uczeń, 

który:  

▪ ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej  

▪ pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, często nie 

rozumie poleceń  

▪ pracuje niestarannie  

▪ często potrzebuje zachęty do działania, nie zawsze kończy pracę  

 

6. Ocenę Nie powiodło się, musisz skorzystać z dodatkowej pomocy. (F) otrzymuje uczeń, który:  

▪ nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne i najbardziej użyteczne  

▪ nie rozumie elementarnych pojęć  

▪ nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela 


