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Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiàgni´cia ucznia przewidziane programem nauczania. Miarà tych osiàgni´ç sà normy jakoÊciowe zawarte w poziomach wymagaƒ: koniecznym, podstawowym, rozszerzajàcym i dope∏niajàcym. Wymagania edukacyjne stanowià dok∏adny wykaz wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci, które uczeƒ powinien opanowaç po omówieniu poszczególnych tematów z podr´cznika. Prezentowane poziomy wymagaƒ opracowano
dla ka˝dego tematu lekcji omawianego w klasie I gimnazjum na podstawie
podr´cznika „Puls ˝ycia 1”. Pomogà one nauczycielowi w obiektywnej ocenie pracy i post´pów ucznia w szkole. Wymagania edukacyjne opracowa∏a
pani El˝bieta Mazurek.
Wymagania edukacyjne w formie elektronicznej znajdà Paƒstwo na Płycie
Nauczyciela oraz na stronie internetowej naszego wydawnictwa www.nowaera.pl.

Kryteria oceniania nale˝y
dostosowaç do poziomu
ucznia.

Poziomy wymagaƒ
Poziom wymagaƒ koniecznych (K) obejmuje wiadomoÊci i umiej´tnoÊci, które umo˝liwiajà uczniowi Êwiadomy udzia∏ w lekcji, a tak˝e wykonywanie przez ucznia prostych zadaƒ zwiàzanych z ˝yciem codziennym.
Poziom wymagaƒ podstawowych (P) okreÊla wiadomoÊci i umiej´tnoÊci wa˝ne i najbardziej uniwersalne,
stosunkowo ∏atwe do opanowania i u˝yteczne w ˝yciu
codziennym oraz niezb´dne do kontynuowania nauki
na wy˝szych poziomach.
Poziom wymagaƒ rozszerzajàcych (R) dotyczy wiadomoÊci i umiej´tnoÊci trudniejszych, wspierajàcych
tematy podstawowe. Sà one przydatne, ale nie niezb´dne na danym etapie kszta∏cenia. PoÊrednio mogà
byç u˝yteczne w pozaszkolnej dzia∏alnoÊci ucznia.

Poziom wymagaƒ dope∏niajàcych (D) zak∏ada opanowanie pe∏nego zakresu treÊci kszta∏cenia. OkreÊla
wiadomoÊci i umiej´tnoÊci trudne do przyswojenia,
z∏o˝one oraz o charakterze problemowym. Wymagania te sà zaliczane najcz´Êciej do wy˝szych kategorii
celów kszta∏cenia.
Oceniajàc wiedz´ i umiej´tnoÊci ucznia, nale˝y pami´taç o uwzgl´dnianiu jego indywidualnych mo˝liwoÊci.
Trzeba te˝ wziàç pod uwag´ jego zaanga˝owanie
w prac´ na lekcji oraz na zaj´ciach dodatkowych.

Stopnie szkolne
Stopieƒ dopuszczajàcy
Na wystawienie uczniowi stopnia dopuszczajàcego
pozwala przyswojenie przez niego treÊci koniecznych.
Taki uczeƒ z pomocà nauczyciela jest w stanie nadrobiç braki w podstawowych umiej´tnoÊciach.

Stopieƒ dostateczny
Stopieƒ dostateczny mo˝e otrzymaç uczeƒ, który
opanowa∏ wiadomoÊci podstawowe i z niewielkà pomocà nauczyciela potrafi rozwiàzaç podstawowe problemy. Analizuje równie˝ podstawowe zale˝noÊci,
próbuje porównywaç, wnioskowaç i zajmowaç okreÊlone stanowisko.

Stopieƒ dobry
Stopieƒ dobry mo˝na wystawiç uczniowi, który przyswoi∏ treÊci rozszerzajàce, w∏aÊciwie stosuje
terminologi´ przedmiotowà, aktywnie uczestniczy
w zaj´ciach oraz stosuje wiadomoÊci w sytuacjach

typowych w/g wzorów znanych z lekcji i podr´cznika,
a tak˝e rozwiàzuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod. Ponadto samodzielnie pracuje z podr´cznikiem i materia∏ami êród∏owymi.

Stopieƒ bardzo dobry
Uczeƒ mo˝e otrzymaç ocen´ bardzo dobrà je˝eli opanowa∏ treÊci dope∏niajàce. Taki uczeƒ umie samodzielnie interpretowaç zjawiska oraz broniç swych
poglàdów.

Stopieƒ celujàcy
Stopieƒ celujàcy mo˝e otrzymaç uczeƒ, który opanowa∏ treÊci dope∏niajàce oraz posiada wiedz´ wykraczajàcà poza program nauczania dla danej klasy.
Uczeƒ potrafi selekcjonowaç i hierarchizowaç wiadomoÊci oraz z powodzeniem bierze udzia∏ w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pod okiem nauczyciela prowadzi te˝ w∏asne prace badawcze.
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