
Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 
Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szklonego im. M. Reja w Bielsku-Białej 
 

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III 

 

Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  

1. opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania  

2. w sposób twórczy wykonuje zadania  

3. jest dociekliwy i konsekwentnie dąży do rozwiązania problemu  

4. samodzielnie formułuje problemy i podejmuje działania  

5. wykazuje szczególne zainteresowanie treścią zajęć  

6. osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych  

7. nie popełnia błędów  

8. jego wypowiedzi ustne i pisemne są  dojrzałe językowo i stylistycznie, świadczą o dogłębnym 

zrozumieniu tematu  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  

1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  

2. wykazuje się znajomością i rozumieniem wprowadzanych pojęć  

3. pracuje samodzielnie i starannie  

4. jasno i logicznie rozumuje  

5. potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązania różnych problemów  

6. sporadycznie popełnia błędy  

7. jego wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne językowo i stylistycznie, wyczerpują temat, 

zawierają bogate słownictwo  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  

1. opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  

2. wykazuje się częściową znajomością i rozumieniem wprowadzanych pojęć  

3. logicznie rozumuje, ale nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania  

4. samodzielnie rozwiązuje typowe zadania  

5. potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności  do rozwiązania zadań praktycznych  

6. czasem popełnia błędy  

7. jego wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne językowo i stylistycznie  

Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  

1. częściowo opanował wiadomości i umiejętności określone programem  nauczania  

2. zna i rozumie podstawowe pojęcia  

3. samodzielnie rozwiązuje niektóre typowe zadania  

4. zadania wykonuje nie zawsze starannie, często z pomocą nauczyciela,  

5.  popełnia błędy  

6. jego wypowiedzi ustne i pisemne są na ogół poprawne językowo i stylistycznie, ale posługuje się 

ubogim słownictwem 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  

1. opanował jedynie w niewielkim zakresie podstawowe wiadomości i umiejętności określone 

programem  nauczania  

2. zna niektóre podstawowe pojęcia  

3. większość zadań rozwiązuje z pomocą nauczyciela  

4. samodzielnie wykonuje jedynie proste zadania w typowych sytuacjach  

5. jego czas pracy jest nadmiernie wydłużony, a zadania są wykonane niestarannie  

6. bardzo często popełnia błędy  

7. jego wypowiedzi ustne i pisemne są mało poprawne językowo i stylistycznie  

 Ocenę1 otrzymuje uczeń, który:  

1. nie opanował wiadomości i umiejętności  określonych programem nauczania. 

  

 


