
Po ziom wy ma gaƒ ko niecz nych (K) obej mu je wia do -
mo Êci i umie j´t no Êci, któ re umo˝ li wia jà ucznio wi Êwia-
do my udzia∏ w lek cji, a tak ̋ e wy ko ny wa nie przez ucz -
nia pro stych za daƒ zwià za nych z ˝y ciem co dzien nym. 

Po ziom wy ma gaƒ pod sta wo wych (P) okre Êla wia do -
mo Êci i umie j´t no Êci wa˝ ne i naj bar dziej uni wer sal ne,
sto sun ko wo ∏a twe do opa no wa nia i u˝y tecz ne w ˝y ciu
co dzien nym oraz nie zb´d ne do kon ty nu owa nia na uki
na wy˝ szych po zio mach. 

Po ziom wy ma gaƒ roz sze rza jà cych (R) do ty czy wia do -
mo Êci i umie j´t no Êci trud niej szych, wspie ra jà cych 
te ma ty pod sta wo we. Sà one przy dat ne, ale nie nie -
zb´d ne na da nym eta pie kszta∏ ce nia. Po Êred nio mo gà
byç u˝y tecz ne w po zasz kol nej dzia ∏al no Êci ucznia. 

Po ziom wy ma gaƒ do pe∏ nia jà cych (D) za k∏a da opa no -
wa nie pe∏ ne go za kre su tre Êci kszta∏ ce nia. Okre Êla
wia do mo Êci i umie j´t no Êci trud ne do przy swo je nia,
z∏o ̋ o ne oraz o cha rak te rze pro ble mo wym. Wy ma ga -
nia te sà za li cza ne naj cz´ Êciej do wy˝ szych ka te go rii
ce lów kszta∏ ce nia. 

Oce nia jàc wie dz´ i umie j´t no Êci ucznia, na le ̋ y pa mi´ -
taç o uwzgl´d nia niu je go in dy wi du al nych mo˝ li wo Êci.
Trze ba te˝ wziàç pod uwa g´ je go za an ga ̋ o wa nie
w pra c´ na lek cji oraz na za j´ ciach do dat ko wych.

Sto pieƒ do pusz cza jà cy
Na wy sta wie nie ucznio wi stop nia do pusz cza jà ce go
po zwa la przy swo je nie przez nie go tre Êci ko niecz nych.
Ta ki uczeƒ z po mo cà na uczy cie la jest w sta nie nad ro -
biç bra ki w pod sta wo wych umie j´t no Êciach.

Sto pieƒ do sta tecz ny
Sto pieƒ do sta tecz ny mo ̋ e otrzy maç uczeƒ, któ ry
opanowa∏ wiadomoÊci podstawowe i z nie wiel kà po -
mo cà na uczy cie la po tra fi roz wià zaç pod sta wo we pro -
ble my. Ana li zu je rów nie˝ pod sta wo we za le˝ no Êci,
pró bu je po rów ny waç, wnio sko waç i zaj mo waç okre -
Êlo ne sta no wi sko.

Sto pieƒ do bry
Sto pieƒ do bry mo˝ na wy sta wiç ucznio wi, któ ry przy-
swoi∏ treÊci rozszerzajàce, w∏a Êci wie sto su je 
ter mi no lo gi´ przed mio to wà, ak tyw nie uczest ni czy
w za j´ ciach oraz sto su je wia do mo Êci w sy tu acjach 

ty po wych w/g wzo rów zna nych z lek cji i pod r´cz ni ka,
a tak ̋ e roz wià zu je ty po we pro ble my z wy ko rzy sta -
niem po zna nych me tod. Po nad to sa mo dziel nie pra cu -
je z pod r´cz ni kiem i ma te ria ∏a mi êró d∏o wy mi.

Sto pieƒ bar dzo do bry
Uczeƒ mo ̋ e otrzy maç oce n´ bar dzo do brà je ̋ e li opa -
no wa∏ tre Êci do pe∏ nia jà ce. Ta ki uczeƒ umie sa mo -
dziel nie in ter pre to waç zja wi ska oraz bro niç swych
po glà dów.

Sto pieƒ ce lu jà cy
Sto pieƒ ce lu jà cy mo ̋ e otrzy maç uczeƒ, któ ry opa no -
wa∏ tre Êci do pe∏ nia jà ce oraz po sia da wie dz´ wy kra -
cza jà cà po za pro gram na ucza nia dla da nej kla sy.
Uczeƒ po tra fi se lek cjo no waç i hie rar chi zo waç wia do -
mo Êci oraz z po wo dze niem bie rze udzia∏ w kon kur -
sach i olim pia dach przed mio to wych. Pod okiem na -
uczy cie la pro wa dzi te˝ w∏a sne pra ce ba daw cze. 

2 Wymagania edukacyjne

Wy ma ga nia edu ka cyj ne to ocze ki wa ne osià gni´ cia ucznia prze wi dzia ne pro -
gra mem na ucza nia. Mia rà tych osià gni´ç sà nor my ja ko Êcio we za war te w po -
zio mach wy ma gaƒ: ko niecz nym, pod sta wo wym, roz sze rza jà cym i do pe∏ nia -
jà cym. Wy ma ga nia edu ka cyj ne sta no wià do k∏ad ny wy kaz wia do mo Êci
i umie j´t no Êci, któ re uczeƒ po wi nien opa no waç po omó wie niu po szcze gól -
nych te ma tów z pod r´cz ni ka. Prezentowane po zio my wy ma gaƒ opra co wa no
dla ka˝ de go te ma tu lek cji oma wia ne go w kla sie I gim na zjum na pod sta wie
pod r´cz ni ka „Puls ˝y cia 1”. Po mo gà one na uczy cie lo wi w obiek tyw nej oce -
nie pra cy i po st´ pów ucznia w szko le. 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.

Kry te ria oce nia nia na le ̋ y 
do sto so waç do po zio mu
ucznia. 

Poziomy wy ma ga ƒ

Stopnie szkolne
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