
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne
w kształceniu zintegrowanym zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
szkół podstawowych. W klasach I-III z zakresu edukacji wczesnoszkolnej ocenie podlegają
postępy uczniów w następujących obszarach:

 edukacja polonistyczna, 
 edukacja matematyczna,
 edukacja przyrodnicza, 
 edukacja społeczna, 
 edukacja muzyczna, 
 edukacja plastyczna, 
 edukacja informatyczna, 
 edukacja techniczna, 
 wychowanie fizyczne. 

2. Ocenianiu podlegają: 
 wypowiedzi ustne, 
 technika i tempo czytania, 
 liczenie, 
 karty pracy, 
 pisanie z pamięci i ze słuchu, 
 zeszyty ćwiczeń, 
 zeszyty przedmiotowe, 
 zadania domowe, 
 wytwory pracy dziecka, 
 śpiewanie piosenek, 
 aktywność na lekcji, 
 zadania dodatkowe, 
 praca w grupie, 
 kartkówki, 
 sprawdziany.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w
klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Sposób oceniania jest adekwatny do
danego rodzaju działań.

Nauczyciele klas I- III oceniają wg skali: 

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, 
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 osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i innych.
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.    

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. 

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. 

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. 

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. 

4. Nieobecność w szkole.
4.1 Uczeń  nieobecny  w  szkole  musi  uzupełnić  powstałe  zaległości  (w  ćwiczeniach,
zeszytach itd.).
4.2 Uczeń  nieobecny  tylko  w  dniu  sprawdzianu  lub  kartkówki  pisze  ją  w  najbliższym
terminie. 
4.3 Uczeń ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian lub kartkówkę w ciągu dwóch tygodni
od powrotu do szkoły (nie dotyczy 4.2). 
4.4 Jeśli  uczeń nie  przystąpi  do pisania pracy w wyznaczonym terminie,  nauczyciel  ma
prawo do przeprowadzenia go na najbliższej lekcji, na której uczeń jest obecny.
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EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Uczeń:
 uważnie  słucha  czytanych  krótkich  tekstów  w  celu  zapamiętania,  a  następnie  jak

najwierniejszego odtworzenia ich treści,
 zachowuje  kulturę słuchania – cierpliwe wysłuchuje wypowiedzi do końca,
 wypowiada własne zdanie w dyskusji,
 opowiada treści obrazków i historyjek obrazkowych,
 nadaje tytuły pojedynczym obrazkom i historyjkom,
 opowiada własnymi słowami treści krótkich tekstów czytanek, baśni, legend,
 układa opowiadania twórcze,  np. podawanie innego zakończenia utworu, dalszych losów

bohatera,
 systematycznie wzbogaca słownictwo bierne i czynne,
 układa zdania na temat różnych przedmiotów jako przygotowanie do opisu,
 pisuje przedmioty z otoczenia lub przedstawione na obrazku,
 wygłasza z pamięci wiersze i krótkie fragmenty prozy,
 czyta i  rozumie sensu uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i

napisów,
 dalej doskonali umiejętność poprawnego czytania głośnego, indywidualnego i zbiorowego,
 wdraża  się  do  uwzględniania  znaków  przestankowych:  kropki,  przecinka,  pytajnika  i

wykrzyknika,
 odczytuje dialogi z podziałem na role,
 czyta ze zrozumieniem zdania, krótkie opowiadania,
 wyszukuje w tekście podane wyrazy, zwroty, fragmenty,
 stara się samodzielnie czytać lektury,
 korzysta z biblioteki szkolnej, wykazuje zainteresowanie prasą dziecięcą,
 doskonali  kształt  i  czytelności  pisma:  poprawnie  łączy  litery  w  wyrazach,  zachowuje

proporcje  liter  wielkich  i  małych,  poprawnie  rozmieszcza  litery  i  wyrazy  w  liniaturze;
zachowuje odstępy między wyrazami w zdaniu,

 przepisuje wyrazy i krótkie zdania; uzupełniania tekst,
 układa wyrazy i zdania z rozsypanek sylabowych i wyrazowych,
 pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy oraz krótkie teksty z określoną trudnością ortograficzną

omówioną wcześniej na zajęciach,
 zbiorowo i indywidualnie układa oraz zapisuje krótkie zdania na dany temat,
 formułuje i zapisuje pytania dotyczące treści obrazków, przeczytanych tekstów,
 zna alfabet,  posługuje się znajomością alfabetu podczas porządkowania wyrazów według

kolejności pierwszej litery,
 rozpoznaje zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące,
 rozpoznaje litery, głoski i sylaby w wyrazie; wyrazy w zdaniu, spółgłoski i samogłoski. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń:
 doskonali umiejętność wyznaczania kierunków na kartce papieru i w przestrzeni,
 porównuje dwa lub trzy przedmioty według wybranej cechy,
 porównuje liczby i porządkuje je w ciągach rosnących lub malejących – w zakresie 100,
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 nazywa i stosuje znaki: >, <, = przy porównywaniu liczb,
 wskazuje w liczbie cyfry dziesiątek i cyfry jedności, 
 zapisuje liczby trzycyfrowe cyframi,
 dodaje  (odejmuje)  liczby  jednocyfrowej  do  (od)  liczby  dwucyfrowej  bez  przekroczenia

progu dziesiątkowego, np. 20 + 4, 42 + 5, oraz 23 – 3, 54 – 3, 60 – 5,
 dodaje  (odejmuje)  liczby  jednocyfrowej  do  (od)  dwucyfrowej  z  przekroczeniem  progu

dziesiątkowego, np.  26 + 8, 81– 9,
 dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego, np. 20 + 30,

21 + 30, 21 + 35 oraz 60 – 20, 42 – 30, 95 – 43,
 dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego, np. 26 + 38,

42 – 15,
 mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia do 50. 
 wykonuje dodawanie i  odejmowanie na liczbach trzycyfrowych bez przekraczania progu

dziesiątkowego,
 rozwiązuje  proste  zadania  tekstowe:  wykonuje  rysunek  do  zadani  tekstowego,  układa  i

zapisuje pytanie i odpowiedź,
 rozróżnia figury z grupy wielokątów: trójkąty, czworokąty, pięciokąty, sześciokąty,
 rysuje  odcinki  o  podanej  długości;  mierzy  długość  wskazanych  odcinków,  porównuje

długość mierzonych odcinków,
 tworzy zbiory przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem,
 zapisuje daty,
 odczytuje godziny i minuty w systemie 12-godzinnym (co 5 minut),
 dokonuje prostych obliczeń zegarowych,
 dokonuje prostych obliczeń wagowych,
 odmierza płyny naczyniami i używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra,
 dokonuje prostych obliczeń, w których występują pełne litry,
 odczytuje wskazania termometru, 
 oblicza różnice temperatur,
 rozwiązuje proste zadania na różnorodne obliczenia pieniężne, 
 zna monety i banknoty będące w obiegu o nominałach do 100 zł. 

EDUKACYJA PRZYRODNICZA

Uczeń:
 obserwuje wzrost i rozwój roślin,
 prowadzi kalendarz pogody,
 wykonuje proste eksperymenty przyrodnicze,
 zna podstawowe kierunki świata,  wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość, Warszawę,

Wisłę, rzeki,
 rozróżnia  i  podaje  nazwy warzyw  (marchew,  pietruszka,  burak,  sałata,  kapusta,  cebula,

kalafior,  dynia,  fasola,  pomidor);  wymienianie  nazw  ich  części  (korzeń,  liście,  łodyga,
kwiat, owoc) oraz wskazuje części jadalne;

 zna wartości odżywcze warzyw i różne sposoby ich przechowywania  (suszenie, kiszenie,
zamrażanie, przesypywanie piaskiem), przetwory (soki, sałatki, przeciery); 

 rozpoznaje  i  podaje  nazwy  drzew  owocowych  (jabłoń,  grusza,  śliwa,  brzoskwinia)  i
krzewów owocowych (agrest, malina, porzeczka); zna sposoby przechowywania owoców; 
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 rozpoznaje po liściach i owocach wybrane drzewa liściaste oraz drzewa iglaste,
 zna warunki konieczne do życia roślin (światło, woda, powietrze, tlen); 
 rozumie konieczności ochrony środowiska naturalnego: oszczędzania wody, elektryczności,

zbierania  surowców  wtórnych,  segregowania  odpadów;  bierze  czynny  udział  w  akcji
„Sprzątanie świata”. 

 potrafi samodzielnie zapisać swój adres. 

EDUKACYJA SPOŁECZNA

Uczeń:
 rozpoznaje herb Warszawy i swojego miasta,
 zdobywa wiedzę o przynależności do Unii Europejskiej,
 zna polskie legendy i rocznice ważniejszych wydarzeń historycznych
 zdobywa informacje o życiu wielkich Polaków,
 uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej.,
 zna wybrane zwyczaje i tradycje polskie,
 szanuje cudzą własność i wytwory pracy koleżanek lub kolegów,
 wie, jak należy się zachować w sytuacji niebezpiecznej,
 właściwie reaguje na sygnały alarmowe, sytuacje zagrożenia ze strony innych ludzi.
 przestrzega zasad współpracy w grupie; zgodnie współpracuje z rówieśnikami,
 akceptuje różnice między ludźmi, przejawia szacunek dla ich odmienności,
 wykazuje poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, lokalnej,
 przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole,  na ulicy. 

EDUKACJA MUZYCZNA

Uczeń:
 rozpoznaje  brzmienie  instrumentów niemelodycznych  i  melodycznych  (fletu,  fortepianu,

skrzypiec); zna elementarną budowę tych instrumentów. 
 rozpoznaje głosy ludzkie: sopran i bas. 
 zbiorowo i indywidualne śpiewa poznane piosenki,
 inscenizuje piosenki,
 zna tańce regionalne (krakowiak),
 wypowiada krótkie teksty ze zmianą tempa, dynamiki, artykulacji i intonacji głosu,
 recytuje rytmicznie sylaby, słowa, zdania,
 swobodnie interpretuje ruchem piosenki i utwory instrumentalne,
 gra na dostępnych mu instrumentach perkusyjnych i przedmiotach akustycznych,
 zapisuje dźwięki na pięciolinii.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Uczeń:
 wypowiada się w różnorodnych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.,
 podejmuje różnorodne działania związane z edukacją plastyczno-techniczną,
 rozróżnia barwy ciepłe i  zimne,
 przedstawia  sceny  inspirowane  przeżyciami,  marzeniami,  porą  roku,  opowiadaniem,
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utworem literackim i muzycznym, oglądanym filmem,
 dba o zagospodarowanie całej płaszczyzny kartki,
 posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt, barwa, faktura,
 przedstawia różnymi środkami i technikami plastycznymi barwne kompozycje,
 wykonuje przedmioty użyteczne: kukiełki, maskotki, ozdoby,
 właściwie organizuje swoje stanowisko pracy przed i po zakończeniu działania,
 rozpoznaje  wybrane  dziedziny  sztuki:  architekturę,  malarstwo,  rzeźbę,  grafikę  i  krótko

wypowiada się na ich temat. 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Uczeń: 
 zna  zasady  właściwego  zachowania  w  pracowni  komputerowej  i  zasady  pracy  na

komputerze,
 rozpoznaje i nazywa elementy podstawowego zestawu komputerowego,
 uruchamia komputer, edytor tekstu, edytor grafiki,
 uruchamia programy z menu Start,
 korzysta w oknie programu z przycisków: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij,
 tworzy i nazywa nowe foldery,
 sprawnie posługuje się myszą komputerów,
 zapisuje dokumenty w komputerze we wskazanym miejscu,
 nadaje pracy nazwę – korzysta z polecenia Zapisz jako… i Zapisz,
 posługuje  się  poznanymi  narzędziami  edytora  grafiki  zgodnie  z  ustalonymi  zasadami  –

tworzy, projektuje proste rysunki,
 korzysta z Kalkulatora komputerowego,
 zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
 otwiera stronę internetową o podanym adresie,
 korzysta  z  edytora  tekstowego:  pisze  polskie  znaki  diakrytyczne,  przenosi  wyrazy  do

nowego wiersza,  stosuje  w tekście  wyróżnienia:  Pogrubienie,  Podkreślenie  i  Kursywę –
zmienia kolor czcionki, pisze wielkie litery,  wstawia: kropkę (.), przecinek (,), wykrzyknik
(!), znak zapytania (?), zapisuje tytuły w cudzysłowie, zmienia rozmiar czcionki, kopiuje i
wkleja  tekst,  tworzy listę  punktowaną  i  numerowaną,  wyrównuje  tekst  i  zmienia  kolor
strony,  usuwa tekst za pomocą klawiszy: Delete, Backspace.

EDUKACJA TECHNICZNA

Uczeń:
 planuje i organizuje pracę podczas montażu wytworów technicznych,
 odpowiednio przygotowuje miejsce pracy,
 ustala kolejność wykonywanych czynności (mierzenie, wycinanie, klejenie, ozdabianie itp.),
 wykonuje  zaplanowane  wytwory  z  pojedynczych  materiałów  (wycinanki,  ozdoby

choinkowe), z gotowych elementów (modele do sklejania),
 oszczędnie gospodaruje materiałami,
 dba o ład i porządek w miejscu pracy. 
 rozróżnia materiały przydatne  do majsterkowania:  przyrodnicze (trawy,  owoce i  nasiona

roślin, patyki, kamyki itp.); drewniane; papiernicze (papier biały, kolorowy, szary, gazetowy,
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śniadaniowy; karton, tektura, bibułka gładka, karbowana); włókiennicze (sznurki, tasiemki,
skrawki  materiałów  bawełnianych,  wełnianych,  jedwabnych);  tworzywa  sztuczne,
plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

 bezpiecznie posługuje się takimi narzędziami, jak:  nożyczki, igła itp.
 zna z historię wybranych wynalazków, np. od pióra gęsiego do długopisu; od łuczywa do

żarówki. 
 zna rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, samoloty, helikoptery, statki,

łodzie), wytwórczych (narzędzia i przyrządy), informatycznych (telefon, komputer, MP3). 
 zna wybrane zawody, głównie związanymi z techniką. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczeń:
 bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych,
 dba o higienę osobistą,
 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych,
 dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć ruchowych odpowiednio na

świeżym powietrzu i w pomieszczeniu,
 bierze aktywny udział w rozgrzewce przed wykonywaniem ćwiczeń fizycznych,
 wykazuje  zrozumienie,  że  każdy  człowiek  ma  inne  możliwości  w  zakresie  sprawności

fizycznej,
 bierze  aktywny  udział  w  zabawach  i  grach  ruchowych:  orientacyjno-porządkowych,

bieżnych, rzutnych, skocznych,
 wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyrządów i na przyrządzie,
 systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej i motorycznej. 
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