Kryteria oceniania w klasie III
w roku szk. 2020/21
Uwagi:
W przypadku konieczności wprowadzenia zdalnego nauczania kryteria zostaną zmodyfikowane.
EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa III )
Ocena

stopień
wybitny
6
punktów

stopień
wysoki
5
punktów

stopień
średni
4
punkty

stopień
zadowalający
3
punkty

stopień
niski
2
punkty

Mówienie
Uczeń posiada bardzo bogaty
zasób słów. Układa dłuższe
wielozdaniowe wypowiedzi,
bezbłędne pod względem
logicznym i gramatycznym.

Osiągnięcia ucznia
Czytanie – początkowa nauka
Czyta pełnymi zdaniami, ze
zrozumieniem i w bardzo dobrym
tempie proste teksty. Płynnie czyta
nowy tekst. Uwzględnia znaki
przestankowe.

Uczeń tworzy kilkuzdaniowe
spójne wypowiedzi, poprawne
pod względem gramatycznym
i logicznym, uwzględniające
związki
przyczynowo
–
skutkowe.

Uczeń czyta wyrazami i pełnymi
zdaniami, w dobrym tempie, ze
zrozumieniem i uwzględnieniem
znaków przestankowych.

Uczeń wypowiada się pełnymi
zdaniami,
tworzy
kilkuzdaniowe
wypowiedzi,
czasem
popełnia
błędy
gramatyczne
i
logiczne.
Zazwyczaj
dostrzega
związki
przyczynowo – skutkowe.

Uczeń czyta wyrazami, w miarę
płynnie, na ogół ze zrozumieniem,
nie zawsze uwzględniając znaki
przestankowe.

Uczeń
wypowiada
się
pojedynczymi zdaniami, cicho
i niewyraźnie. Do wypowiedzi
na ogół potrzebuje zachęty.
Często
popełnia
błędy
gramatyczne i logiczne, nie
zawsze dostrzega związki
przyczynowo – skutkowe.

Uczeń
czyta
wyrazami,
a
trudniejsze wyrazy sylabami, w
nierównym tempie. Ma trudności
ze
zrozumieniem
czytanego
tekstu. Nie przestrzega znaków
przestankowych.

Uczeń
wypowiada
się
niechętnie,
pojedynczymi
zdaniami,
najczęściej
po
zadanym pytaniu. Popełnia w
wypowiedziach liczne błędy
gramatyczne i logiczne.

Uczeń
czyta
sylabami,
a
trudniejsze wyrazy głoskuje, w
wolnym tempie, często bez
zrozumienia, cicho i niewyraźnie.
Nie
przestrzega
znaków
przestankowych.

Pisanie
Bezbłędnie przepisuje tekst pisany
i drukowany. Bez błędów pisze
z pamięci i ze słuchu. Zeszyty i
ćwiczenia
prowadzi
bardzo
estetycznie. Pisze samodzielnie, w
bardzo dobrym tempie. Samodzielnie
tworzy logiczne, kilkuzdaniowe
wypowiedzi,
poprawne
pod
względem,
gramatycznym,
ortograficznym i formalnym.
Przepisuje
tekst
pisany
i drukowany. Bez błędów pisze
z pamięci i ze słuchu. Zeszyty i
ćwiczenia prowadzi estetycznie.
Pisze samodzielnie, w dobrym
tempie.
Samodzielnie
tworzy
logiczne, kilkuzdaniowe wypowiedzi,
poprawne
pod
względem
gramatycznym, ortograficznym i
formalnym.
Litery i cyfry pisze poprawnie,
kształtnie, mieści je w liniaturze.
Prawidłowo łączy litery w wyrazach.
Przepisuje tekst pisany i drukowany
popełniając nieliczne błędy. Pisze
z pamięci i ze słuchu zazwyczaj
bezbłędnie. Estetycznie prowadzi
zeszyty.
Samodzielnie
tworzy
kilkuzdaniowe wypowiedzi, na ogół
poprawne pod względem logicznym,
gramatycznym, ortograficznym i
formalnym.
Zna litery i poprawnie odtwarza ich
kształt,
lecz
ma
kłopoty z
prawidłowym ich łączeniem, często
nie mieści ich w liniaturze. W pisaniu
z pamięci i ze słuchu popełnia liczne
błędy. Zeszyty i ćwiczenia prowadzi
niezbyt
estetycznie.
W
przepisywaniu popełnia liczne błędy.
Według schematu tworzy krótkie
wypowiedzi, często niepoprawne pod
względem
logicznym,
gramatycznym, ortograficznym lub
formalnym.
Zna litery (czasami je myli), często
niepoprawnie odtwarza ich kształt,
niepoprawnie je łączy i nie mieści ich
w liniaturze. W pisaniu z pamięci i ze
słuchu popełnia liczne błędy. Zeszyty
i ćwiczenia prowadzi nieestetycznie.
Pisze mało czytelnie. Z pomocą
tworzy krótkie wypowiedzi, często
jednozdaniowe i niepoprawne pod
względem
logicznym,
gramatycznym, ortograficznym lub

nie opanował
1
punkt

Uczeń nie podejmuje próby
wypowiedzi
nawet
po
zachęceniu.

Niechętnie
podejmuje
próby
czytania,
potrafi
tylko
przegłosować wyrazy, lecz nie
składa ich w całość.

formalnym.
Niepoprawnie odwzorowuje litery i
cyfry (często je myląc) nie są one
kształtne i nie mieszczą się
w liniaturze. Nie potrafi przepisać
tekstu, w pisaniu z pamięci i ze
słuchu popełnia bardzo dużo błędów.
Nie
tworzy
pisemnych
form
wypowiedzi.

Braki zadań z edukacji polonistycznej są odnotowane w e- dzienniku zapisem „bz” i będą uwzględnione w ocenie
opisowej.

EDUKACJA MATEMATYCZNA ( klasa III )
Ocena

stopień
wybitny
6
punktów

stopień
wysoki
5
punktów

stopień
średni
4
punkty

stopień
zadowalający
3
punkty

stopień
niski
2
punkty

nie opanował
1
punkt

Liczenie
Uczeń sprawnie i samodzielnie
dodaje i odejmuje oraz mnoży
i dzieli w pamięci w poznanym
zakresie liczbowym. Poprawnie
posługuje się pojęciem liczby w
poznanych aspektach. Stosuje
poznane własności liczb.

Osiągnięcia ucznia
Zadania tekstowe
Uczeń samodzielnie rozwiązuje
typowe i nietypowe złożone
zadania z treścią.

Umiejętności praktyczne
Uczeń samodzielnie mierzy, waży
przedmioty, odmierza pojemności
płynów,
dokonuje
obliczeń
zegarowych, kalendarzowych i
pieniężnych. Sprawnie posługuje
się
wyrażeniami
dwumianowanymi.
Oblicza
obwody figur geometrycznych.

Uczeń sprawnie, z reguły
w pamięci dodaje i odejmuje
oraz mnoży i dzieli w
wymaganym
zakresie
liczbowym. Stosuje poznane
własności liczb.

Uczeń samodzielnie rozwiązuje
proste zadania tekstowe i typowe
złożone zadania z treścią.

Uczeń samodzielnie mierzy, waży
przedmioty, odmierza pojemności
płynów,
dokonuje
obliczeń
zegarowych, kalendarzowych i
pieniężnych. Oblicza obwody
figur
geometrycznych.
Prawidłowo
posługuje
się
poznanymi jednostkami.

Uczeń sprawnie dodaje i
odejmuje, mnoży i dzieli w
wymaganym
zakresie
liczbowym,
głównie
na
konkretach, czasem w pamięci,
na ogół bezbłędnie. Nie zawsze
stosuje
poznane
własności
działań.

Uczeń samodzielnie rozwiązuje
proste zadania tekstowe oraz
z pomocą złożone zadania z treścią.

Uczeń
zazwyczaj
poprawnie
mierzy,
waży
przedmioty,
odmierza pojemności płynów,
dokonuje obliczeń zegarowych,
kalendarzowych i pieniężnych.
Oblicza
obwody
figur
geometrycznych.
Prawidłowo
posługuje
się
poznanymi
jednostkami.

Uczeń
ma
trudności
w
dodawaniu,
odejmowaniu,
mnożeniu
i dzieleniu w poznanym zakresie
liczbowym.
Liczy
na
konkretach, popełniając błędy.
Rzadko
stosuje
poznane
własności działań.

Uczeń podczas rozwiązywania
zadań tekstowych ma trudności
z zapisem formuły matematycznej
i zredagowaniem odpowiedzi.

Uczeń nie zawsze poprawnie
mierzy,
waży
przedmioty,
odmierza pojemności płynów,
dokonuje obliczeń zegarowych,
kalendarzowych i pieniężnych.
Nie zawsze oblicza obwody figur
geometrycznych. Nie zawsze
prawidłowo
posługuje
się
poznanymi jednostkami.

Uczeń liczy na konkretach. Ma
duże trudności w dodawaniu,
odejmowaniu,
mnożeniu
i
dzieleniu w poznanym zakresie
liczbowym. Popełnia liczne
błędy w obliczeniach. Nie
stosuje poznanych własności
działań.

Uczeń nie potrafi samodzielnie
dokonać
analizy
zadania
tekstowego,
wymaga
pomocy
nauczyciela na kolejnych etapach
rozwiązywania.

Uczeń nieprawidłowo mierzy,
waży
przedmioty,
odmierza
pojemności płynów, dokonuje
obliczeń
zegarowych,
kalendarzowych i pieniężnych.
Nieprawidłowo oblicza obwody
figur
geometrycznych.
Nieprawidłowo posługuje się
poznanymi jednostkami.

Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży
i dzieli wyłącznie na konkretach,
w wolnym tempie. Zazwyczaj
podaje błędny wynik. Nie zna
własności działań.

Uczeń nie rozwiązuje, nawet
z pomocą prostego zadania z
treścią.

Uczeń nie potrafi mierzyć, ważyć
przedmioty,
odmierzać
pojemności płynów, dokonywać
obliczeń
zegarowych,
kalendarzowych
i pieniężnych. Nie potrafi obliczać
obwodów figur geometrycznych.
Nie posługuje się poznanymi
jednostkami.

Braki zadań z edukacji polonistycznej są odnotowane w e- dzienniku zapisem „bz” i będą uwzględnione w ocenie
opisowej.

EDUKACJA PRZYRODNICZO - SPOŁECZNA ( klasa III )
Ocena

stopień
wybitny
6
punktów

stopień
wysoki
5
punktów

stopień
średni
4
punkty

stopień
zadowalający
3
punkty

stopień
niski
2
punkty

nie opanował
1
punkt

Osiągnięcia ucznia
Uczeń posiada bogatą wiedzę przyrodniczą, wykazuje zainteresowanie zdobywaniem nowych wiadomości,
często wybiegających poza program szkoły. Chętnie dzieli się tymi wiadomościami z innymi. Bardzo dobrze
rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w środowiskach typowych (park, las, pole uprawne, sad,
ogród), zna i wymienia sposoby przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku; z zaangażowaniem i z
powodzeniem prowadzi proste hodowle i uprawy; wymienia, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku;
zna i wymienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka; zna i unika zagrożeń ze
strony zwierząt; rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne; wie i stosuje zasady zachowania się w sytuacji
zagrożenia. Jest uważnym i zaangażowanym obserwatorem i przyjacielem otaczającego świata.
Charakteryzuje najczęściej wykonywane zawody; wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a
Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe, (flaga, godło, hymn narodowy); rozpoznaje flagę i
hymn Unii Europejskiej. Wskazuje kierunki świata. Orientuje się na mapie.
Uczeń bardzo dobrze rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w środowiskach typowych (park, las,
pole uprawne, sad, ogród), zna i wymienia sposoby przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku; z
zaangażowaniem i z powodzeniem prowadzi proste hodowle i uprawy; wymienia, jaki pożytek przynoszą
zwierzęta środowisku; zna i wymienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka; zna i
unika zagrożeń ze strony zwierząt; rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne; wie i stosuje zasady
zachowania się w sytuacji zagrożenia. Jest uważnym i zaangażowanym obserwatorem i przyjacielem
otaczającego świata.
Charakteryzuje najczęściej wykonywane zawody; wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a
Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe, (flaga, godło, hymn narodowy); rozpoznaje flagę i
hymn Unii Europejskiej. Zna kierunki świata. Orientuje się na mapie.
Uczeń dobrze rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w środowiskach typowych, (park, las, pole uprawne, sad
i ogród), na ogół orientuje się w sposobach przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku,
prawidłowo prowadzi proste hodowle i uprawy, wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, nie
zawsze wymienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, zna zagrożenia ze strony
zwierząt, rozpoznaje podstawowe zjawiska atmosferyczne, wie, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.
Zna najczęściej wykonywane zawody, wie, jakiej jest narodowości, rozpoznaje symbole narodowe (flaga,
godło, hymn narodowy). Zan, ale nie zawsze poprawnie wskazuje kierunki świata. Orientuje się na mapie w
poznanym zakresie.
Uczeń rozpoznaje niektóre rośliny i zwierzęta żyjące w środowiskach typowych, (park, las pole uprawne, sad
i ogród), nie zawsze wymienia sposoby przystosowania niektórych zwierząt do poszczególnych pór roku,
prowadzi proste hodowle i uprawy, wybiórczo wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, wie o
niektórych zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, wie o niektórych zagrożeniach
ze strony zwierząt, wymienia niektóre zjawiska atmosferyczne. Nie zawsze przestrzega zasad dotyczących
higieny i dbałości o własne zdrowie. Rozpoznaje niektóre zawody, wymienia niektóre symbole narodowe.
Myli kierunki świata. Nie zawsze orientuje się na mapie.
Uczeń myli rośliny i zwierzęta żyjące w środowiskach typowych, (park, las, pole uprawne, sad
i ogród), z pomocą wymienia sposoby przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku, jest mało
zaangażowany w prowadzenie prostych hodowli i upraw, myli, jaki pożytek przynoszą zwierzęta
środowisku, często lekceważy zagrożenia ze strony zwierząt, z pomocą wyjaśnia zjawiska atmosferyczne.
Często nie dba o zdrowie i higienę własną oraz środowiska. Otaczający go świat nie wzbudza w nim
większego zainteresowania. Rozpoznaje tylko nieliczne zawody. Myli symbole narodowe. Nie zna
kierunków świata. Z pomocą orientuje się na mapie.
Uczeń nie orientuje się jakie rośliny i zwierzęta żyją w środowiskach typowych, (park, las, pole uprawne, sad
i ogród), nie potrafi wymienić sposobów przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku, nie prowadzi
prostych hodowli o upraw, nie wie, jakie pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, nie wie o zagrożeniach
dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, nie wie o zagrożeniach ze strony zwierząt, nie rozumie
zjawisk atmosferycznych, nie dba o zdrowie, higienę własną oraz środowiska. Otaczający go świat nie
wzbudza w nim żadnego zainteresowania, nie wypowiada się na ten temat. Nie rozpoznaje zawodów, nie zna
symboli narodowych. Nie zna kierunków świata. Nie orientuje się na mapie.

EDUKACJA PLASTYCZNO - TECHNICZNA ( klasa III )
Ocena
stopień
wybitny
6
punktów
stopień
wysoki
5
punktów
stopień
średni
4
punkty
stopień
zadowalający
3
punkty
stopień
niski
2
punkty
nie opanował
1
punkt

Osiągnięcia ucznia
Uczeń tworzy z dużym zaangażowaniem oryginalne prace plastyczno – techniczne, wykorzystując
różnorodne formy i techniki, samodzielnie posługuje się znanymi narzędziami, zwraca szczególną uwagę na
staranność wykonywanej pracy. Wykazuje twórczą inwencję podczas działania, zawsze utrzymuje ład i
porządek
w miejscu pracy.
Uczeń chętnie wykonuje prace plastyczno – techniczne, wykorzystując różnorodne formy i techniki,
samodzielnie posługuje się znanymi narzędziami, zwraca szczególną uwagę na staranność wykonywanej
pracy. Wykazuje twórczą inwencję podczas działania, zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.
Uczeń wykonuje prace plastyczno – techniczne zgodne z tematem, stara się wykorzystać różne formy i
techniki, jest zaangażowany w pracę, nie zawsze dba o staranność i estetykę pracy. Na ogół utrzymuje ład i
porządek w miejscu pracy.
Uczeń nie zawsze z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczno – techniczne na podany temat, z reguły
schematyczne, wykazuje małe zaangażowanie w pracę, nie dba o estetykę oraz ład i porządek w miejscu
pracy.
Uczeń niechętnie podejmuje się wykonywania prac plastyczno – technicznych na podany temat, wymaga
dodatkowego ukierunkowania i zachęty ze strony nauczyciela. Nie zwraca uwagi na staranność i dokładność
pracy. Nie dba o ład i porządek w miejscu pracy.
Uczeń nie podejmuje prób wykonywania prac plastyczno – technicznych na podany temat, pomimo
ukierunkowania i zachęty ze strony nauczyciela. Nie dba o ład i porządek w miejscu pracy.

Przy ocenie ucznia na zajęciach plastyczno - technicznych bierze się pod uwagę głównie wkład pracy i
zaangażowanie ucznia w wykonywaną czynność.

EDUKACJA MUZYCZNA ( klasa III )
Ocena
stopień
wybitny
6
punktów
stopień
wysoki
5
punktów
stopień
średni
4
punkty
stopień
zadowalający
3
punkty
stopień
niski
2
punkty
nie opanował
1
punkt

Osiągnięcia ucznia
Uczeń z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach muzycznych, zna i śpiewa poznane piosenki.
Bezbłędnie odtwarza wzory rytmiczne. Gra na instrumentach perkusyjnych, twórczo ilustruje ruchem
muzykę. Tworzy proste melodie do nowych zdań, z zainteresowaniem wsłuchuje się w prezentowane utwory.
Uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, zna i śpiewa poznane piosenki. Bezbłędnie odtwarza
wzory rytmiczne. Gra na instrumentach perkusyjnych, twórczo ilustruje ruchem muzykę. Tworzy proste
melodie do nowych zdań, z zainteresowaniem wsłuchuje się w prezentowane utwory.
Uczeń dość chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, zna, ale nie zawsze chętnie śpiewa poznane
piosenki. Na ogół odtwarza rytmy. Gra na instrumentach perkusyjnych, ilustruje ruchem według schematu
muzykę. Na ogół nie potrafi samodzielnie tworzyć melodii do podanego zdania. Nie zawsze z
zainteresowaniem wsłuchuje się w prezentowaną muzykę.
Uczeń z małym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach muzycznych, niechętnie uczy się nowych
piosenek. Ma problemy z odtwarzaniem rytmów. W niewłaściwy sposób posługuje się instrumentem
perkusyjnym, niechętnie ilustruje ruchem muzykę. Na ogół nie potrafi samodzielnie tworzyć melodii do
podanego zdania. Na ogół nie jest zainteresowany słuchaniem muzyki.
Uczeń bardzo niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, na ogół nie uczy się nowych piosenek. Ma
duże problemy z odtwarzaniem rytmów. W niewłaściwy sposób posługuje się instrumentem muzycznym,
niechętnie ilustruje ruchem muzykę. Nie potrafi samodzielnie tworzyć melodii do podanego zdania. Na ogół
nie jest zainteresowany słuchaniem muzyki.
Uczeń nie uczestniczy w zajęciach muzycznych, pomimo zachęty ze strony nauczyciela. Nie uczy się
nowych piosenek. Nie odtwarza rytmów. Nie potrafi posługiwać się instrumentem muzycznym, nie ilustruje
ruchem muzykę. Nie tworzy melodii do podanego zdania. Nie interesuje się słuchaniem muzyki.

Przy ocenie ucznia na zajęciach muzycznych bierze się pod uwagę głównie wkład pracy i zaangażowanie ucznia
w wykonywaną czynność.

WYCHOWANIE FIZYCZNE ( klasa III )
Ocena

stopień
wybitny
6
punktów
stopień
wysoki
5
punktów
stopień
średni
4
punkty

Osiągnięcia ucznia
Uczeń aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w grach zespołowych i zabawach sportowych.
Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i obowiązującego regulaminu. Wyjątkowo sprawnie opanował
umiejętności chwytania piłki, rzucania nią do celu i na odległość, toczenia i kozłowania, pokonywania
przeszkód naturalnych i sztucznych, wykonywania ćwiczeń równoważnych.
Uczeń aktywnie uczestniczy w grach zespołowych i zabawach sportowych. Zawsze przestrzega zasad
bezpieczeństwa i obowiązującego regulaminu. Bardzo dobrze opanował umiejętności chwytania piłki,
rzucania nią do celu i na odległość, toczenia i kozłowania, pokonywania przeszkód naturalnych i sztucznych,
wykonywania ćwiczeń równoważnych.
Uczeń zazwyczaj aktywnie uczestniczy w grach zespołowych i zabawach sportowych. Na ogół przestrzega
zasad bezpieczeństwa i obowiązującego regulaminu. Na dobrym poziomie opanował umiejętności chwytania
piłki, rzucania nią do celu i na odległość, toczenia i kozłowania, pokonywania przeszkód naturalnych i
sztucznych, wykonywania ćwiczeń równoważnych.

stopień
zadowalający
3
punkty

Uczeń nie zawsze aktywnie uczestniczy w grach zespołowych i zabawach sportowych. Często nie przestrzega
zasad bezpieczeństwa i obowiązującego regulaminu. Słabo opanował umiejętności chwytania piłki, rzucania
nią do celu i na odległość, toczenia i kozłowania, pokonywania przeszkód naturalnych i sztucznych,
wykonywania ćwiczeń równoważnych.

stopień
niski
2
punkty

Uczeń bardzo niechętnie uczestniczy w grach zespołowych i zabawach sportowych. Nie przestrzega zasad
bezpieczeństwa i obowiązującego regulaminu. W niskim stopniu opanował umiejętności chwytania piłki,
rzucania nią do celu i na odległość, toczenia i kozłowania, pokonywania przeszkód naturalnych i sztucznych,
wykonywania ćwiczeń równoważnych.

nie opanował
1
punkt

Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Stwarza zagrożenie dla siebie i innych. Nie
opanował umiejętności chwytania piłki, rzucania nią do celu i na odległość, toczenia i kozłowania,
pokonywania przeszkód naturalnych i sztucznych, wykonywania ćwiczeń równoważnych.

Przy ocenie ucznia na zajęciach wychowania fizycznego bierze się pod uwagę przede wszystkim jego
zaangażowanie i włożony wysiłek w wykonywane zadanie.
Braki stroju na zajęciach wychowania fizycznego są odnotowywane w e- dzienniku zapisem „bs” i będą
uwzględnione w ocenie opisowej.

EDUKACJA INFORMATYCZNA ( klasa III )

poziom wybitny 6 punktów

Osiągnięcia ucznia
Uczeń zna i samodzielnie stosuje podstawowe funkcje poznanych programów
komputerowych. Sprawnie obsługuje komputer.

poziom wysoki 5 punktów

Uczeń zna i stosuje podstawowe funkcje poznanych programów komputerowych.
Sprawnie obsługuje komputer.

poziom średni 4 punkty

Uczeń korzysta z podstawowych funkcji komputera oraz poznanych programów
komputerowych.

poziom zadawalający 3 punkty

Uczeń na ogół z pomocą nauczyciela korzysta z podstawowych funkcji komputera oraz
poznanych programów komputerowych.

poziom niski 2 punkty

Uczeń wyłącznie z pomocą nauczyciela korzysta z podstawowych funkcji komputera
oraz poznanych programów komputerowych.

nie opanował 1punkt

Uczeń nie korzysta z podstawowych funkcji komputera oraz poznanych programów
komputerowych.

Ocena

Punktowane sprawdziany i prace pisemne oceniane będą wg następującej skali:
Ocena

Wartość % poprawności

6 punktów

100%

5 punktów

99% - 90%

4 punkty

89% - 75%

3 punkty

74% - 50%

2 punkty

49% - 30%

1 punkt

29% - 0%

