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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

Edukacji wczesnoszkolnej 

( klasy I – III) 

Szkoły Podstawowej  im. 72 Pułku Piechoty „ Radom” 

w Konopnicy. 

  

Przedmiotowe Zasady Oceniania w edukacji wczesnoszkolnej zostały opracowane na 

podstawie: 

 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977,  z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 3 sierpnia 2017 r.  

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych DZ.U Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1534 

3.Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1943, z późn. zm.2)). 

4. „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – I 

etap edukacyjny: klasy I –III”, zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego. 

5. Programu nauczania klasy I „ OTO JA „ Program edukacji wczesnoszkolnej”, Karina 

Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek 

6. Programu nauczania „Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3”, Jadwiga Hanisz 

wyd. WSIP 

7. Podręcznika „Nasza szkoła” wyd. WSiP 

8. Podręczniki seria „Oto ja” wyd. MAC 

9. Statutu szkoły. 

CELE OCENIANIA 

 

Ocenianie  ma na celu:  

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie,  

 pomoc uczniowi w planowaniu pracy i rozwoju oraz przekazanie informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się uczyć, 

 udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, 

 informowanie na bieżąco rodziców  o postępach ich dzieci, trudnościach oraz 

specjalnych uzdolnieniach,  

 umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno– 

wychowawczej,  

 dostarczenie informacji o możliwościach poprawy oceny, 
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 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 

Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia 

b) zachowanie ucznia 

 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich  

rodziców o:  

a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania; 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. Szczegółowe kryteria i sposób oceniania z poszczególnych edukacji zawarte są  

     w PZO.  

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala 

się według skali określonej w Statucie Szkoły. 

4. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna ma formę opisową. 

5. Sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia oraz innej 

szkolnej dokumentacji określa statut szkoły. 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi  

      i jego rodzicom. 

7. Na wniosek rodziców dziecka także inna szkolna dokumentacja dotycząca ucznia 

jest  im udostępniana  do wglądu. 

8. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych  ucznia,  w tym celu  

indywidualizuje     pracę z uczniem, który: 

a. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie  

        tego    orzeczenia,     

b. posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania– na podstawie  

tego orzeczenia, 
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c) posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – na podstawie tej 

opinii; 

d. nie posiada w/w orzeczeń lub opinii, ale który jest objęty pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

9. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

 

10. Uczeń jest klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli są podstawy do ustalenia 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 

11. Miesiąc przed śródrocznym oraz rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę klasy, który przekazuje 

informacje rodzicom  o przewidywanych dla niego śródrocznych oraz rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  poprzez wpis w dzienniku elektronicznym; 

(Załącznik nr 2.) 

 

12. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny klasyfikacyjnej.  

 

13. Uczeń może otrzymać niższą lub wyższą ocenę klasyfikacyjną od  przewidywanej. 

 

14. Odwołanie od przewidywanej oceny nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej.  

 

15. Wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców o przewidywanych  

ocenach  w formie pisemnej. Informacja ta jest potwierdzana przez rodziców podpisem. 

Sposób przekazania powyższej informacji rodzicom ucznia może być następujący: 

a. w rozmowie osobistej,  

b. za pośrednictwem ucznia,  

c. za pośrednictwem poczty (potwierdzenie wysłania lub odbioru), 

d. pisemna informacja wychowawcy przekazana przez ucznia, która podpisana 

    przez   rodziców wraca do dokumentacji wychowawcy. 
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16. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

 

 17.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalane są nie wcześniej niż  w   

      tygodniu poprzedzającym radę klasyfikacyjną i nie później niż 2 dni przed  

      radą   klasyfikacyjną 

 

 

POZIOMY 

 

1. Roczna i półroczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziomy z zajęć  edukacyjnych: 

 

a) poziom bardzo wysoki otrzymuje uczeń, który: 

opanował  w pełni wiadomości i  umiejętności określone w podstawie programowej i 

programie nauczania  przewidzianym dla danej klasy, proponuje nowatorskie sposoby 

rozwiązywania problemów praktycznych  i teoretycznych,  potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

 

b) poziom wysoki otrzymuje uczeń, który:   

      opanował   wiadomości i  umiejętności określone w podstawie programowej 

      i programie nauczania  przewidzianym dla danej klasy, sprawnie posługuje 

      się    zdobytymi wiadomościami; 

 

c) poziom średni otrzymuje uczeń, który:   

    opanował   wiadomości i  umiejętności określone w podstawie programowej  

    i programie nauczania  przewidzianym dla danej klasy,  poprawnie  

    stosuje  wiadomości,rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;  

    

b) poziom zadowalający otrzymuje uczeń, który:  

opanował podstawowę treści programową w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu się, braki nie przekreślają możliwości pogłębienia wiedzy i doskonalenia 
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umiejętności w ciągu dalszej nauki  rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela;   

 

c) poziom niski otrzymuje uczeń, który:   

w ograniczonym zakresie opanował podstawowe  wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej i programie nauczania ale braki te nie przeszkadzają w 

uzupełnieniu elementarnej  wiedzy i doskonaleniu podstawowych umiejętności w ciągu 

dalszej nauki, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne tylko o niewielkim 

stopniu trudności, często przy pomocy nauczyciela;  

  

d) poziom bardzo niski otrzymuje uczeń, który:                

     nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i  

     umiejętności  określonych w podstawie programowej i programie nauczanianie, a braki  

     w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy oraz nie jest w  

     stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.               

 

NARZĘDZIA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

1.Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza . 

   Klasyfikowanie śródroczne następuje po pierwszym półroczu. Klasyfikowanie 

   roczne (ocena opisowa roczna) następuje po drugim półroczu i polega na  

   podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym za  

   pomocą narzędzi: 

 

 Testy, sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

nauczyciel  zapisuje ich daty  w dzienniku.  Ich termin jest również ustalany z uczniami 

i zapisany w zeszytach kontaktów. Sprawdzian, test - to określenie stopnia opanowania 

materiału z zakresu części działu programowego. Sprawdzian, test powinien być 

poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem 

i zapisany w dzienniku. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do sprawdzianu. W 

przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu, z powodu  nieobecności, uczeń ma 

obowiązek napisać go w terminie  ustalonym  przez nauczyciela. 

 

 Kartkówki - niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 30 minut 

nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w 
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tym celu materiał opanowany z poszczególnych edukacji z dnia poprzedniego, lub z 

trzech ostatnich dni.  

 Ciche czytanie  

 Głośne czytanie 

 Przepisywanie  

 Pisanie z pamięci 

 Pisanie ze słuchu 

 Wypowiedzi ustne 

 Recytacja 

  Prowadzenie  zeszytów i ćwiczeń 

  Prace domowe. 

 Projekty edukacyjne, samodzielne zdobywanie wiedzy. 

 Dostrzeganie zjawisk przyrodniczych. 

 .Liczenie pamięciowe. 

 Wykonywanie i  zapisywanie działań matematycznych. 

 Układanie zadań.  

 Prowadzenie pomiarów 

 Obliczenia pieniężne i kalendarzowe. 

  Umiejętności geometryczne. 

 Stosowanie technik plastycznych i technicznych.. 

 Dokładość i estetyka wykonania prac plastycznych i technicznych..  

 Wiedza o sztuce.  

 Umiejętności wokalne.. 

 Czytanie i zapisywanie nut, gra na instrumentach, rozpoznawanie utworów 

muzycznych. 

 Sprawność  fizyczna. 

 Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych. 

  Aktywność. 

 Wkład pracy i zaangażowanie. 

 Konkursy. 
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USTALANIE OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Ocenie z poszczególnych edukacji  podlegają:   

    • umiejętności,   

    • wiadomości,   

    • wkład pracy w wykonane zadania, aktywność,  

    • postępy w opanowaniu wiadomości i rozwoju umiejętności.  

  

2. W klasie I, w okresie adaptacyjnym, nauczyciele stosują słowne pochwały i inne 

      symbole graficzne (buźki). Ich wzór określa zespół nauczycieli klas I - III  

i może on podlegać modyfikacji po uzgodnieniu pomiędzy wszystkimi nauczycielami 

edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem rodzice  zostają zapoznani na pierwszym zebraniu 

w danym roku szkolnym. (Ząłącznik nr 1) 

3. W klasach I- III w ocenianiu bieżącym obowiązuje sześciostopniowa skala ocen. 

      W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (+, -). 

       Plusy wzmacniają ocenę,  a minusy osłabiają. W ocenach bieżących znaki 

       (+, -) obowiązują w przedziale ocen 2-5.  

 

6 – celujący  

5 – bardzo dobry  

4 – dobry  

3 – dostateczny  

2 – dopuszczający  

1 – niedostateczny 

 

OPISY OCENY CYFROWEJ DLA UCZNIA 

 

1. Ocenianie symbolem cyfrowym łączone jest z komentarzem słownym, co uczeń zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć: 

 

 celujący - wyrażony cyfrą 6 - Super! Osiągasz doskonałe wyniki Posiadasz 

uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! 

  bardzo dobry - wyrażony cyfrą 5 - Brawo ! Bardzo dobrze pracujesz.  

              Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj! 
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 dobry - wyrażony cyfrą 4 - Dobrze ! Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. 

Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi Ci osiągać lepsze wyniki 

 dostateczny - wyrażony cyfrą 3 – Poćwicz ! Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby 

je zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna 

praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony. 

 dopuszczający - wyrażony cyfrą 2 – Pracuj więcej ! Zbyt mało pracujesz i osiągasz 

słabe wyniki. Włóż wiecej wysiłku, bądź bardziej aktywny, korzystaj z pomocy 

nauczyciela i rodziców. 

 niedostateczny - wyrażony cyfrą 1 – Tym razem Ci się nie udało!  Osiągasz bardzo 

słabe wyniki. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz je, jeśli się bardziej postarasz. 

Powinieneś bardzo dużo i systematycznie pracować wspólnie z nauczycielem i 

rodzicami. 

 

2. W całym cyklu kształcenia może nastąpić inne sprawdzenie wyników nauczania 

wyznaczone przez dyrektora szkoły.   

 

3. Zakres procentowy na poszczególne oceny (dotyczy sprawdzianów i testów):   

    Sprawdziany i testy 

 ocena celująca 96 --- 100%   6  

 ocena bardzo dobra 88 ---  95%  5  

 ocena dobra 75 ---- 87%   4  

 ocena dostateczna 50 ---- 74%   3  

 ocena dopuszczająca 30 ---  49%   2  

 ocena niedostateczna 0 ---  29%   1  

   

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA  OCENIANIA 

UWAGA: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są 

dostosowane do aktualnych możliwości ucznia  oraz zaleceń PPP. 

 

Edukacja polonistyczna 

 

1. Wypowiedzi ustne 
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 Wypowiedzi ustne typu opowiadanie przeczytanych lub wysłuchanych tekstów, 

swobodne wypowiedzi na określony temat, wyrażanie własnych sądów, spostrzeżeń, 

opinii, traktuje się jako formę aktywności na zajęciach. 

2. Czytanie 

Cechy czytania: 

Czytanie poprawne – uczeń prawidłowo odczytuje wyrazy,  nie opuszcza liter, sylab, 

wyrazów, nie przestawia, nie zniekształca końcówek wyrazów. 

Czytanie płynne – uczeń czyta tekst całymi wyrazami lub zdaniami, nie zatrzymuje się 

zbyt długo nad poszczególnymi wyrazami lub ich częściami, nie bierze „oddechu”  

w połowie wyrazu. Czytanie płynne, choć może być powolne, zapewnia równomierność 

czytania. 

Czytanie wyraziste – uczeń poprawnie wymawia głoski. Czytanie wyraziste polega na 

zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu 

właściwej intonacji, zastosowaniu odpowiedniego tempa itp. Czytanie to ma wydobyć 

walory uczuciowe tekstu tj. pauzy gramatyczne (umiejętność właściwego zachowania 

znaków przestankowych przy czytaniu) i pauzy psychologiczne (umiejętność oddzielenia 

pod względem nastroju różnych partii czytanego tekstu). 

Czytanie biegłe – polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, 

na płynnym i poprawnym odczytywaniu wyrazów, na zachowaniu właściwych akcentów 

logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi oraz tych akcentów, które 

podkreślają ważne dla zrozumienia sensu wyrazy. Warunkiem czytania biegłego jest 

jednoczesne rozumienie tekstu. 

 

3. Technika czytania  

1. Ocenia się za pomocą oceny cyfrowej w skali od 1 do 6 według następujących 

kryteriów. 

6 – czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty bez przygotowania- od klasy II; 

5 – opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z intonacją; 

4 – czyta wyuczony tekst płynnie, poprawnie, nie zawsze stosuje intonację lub nie  

      zawsze zwraca uwagę na znaki przestankowe; 

3 – czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami popełniając pomyłki, nie zwraca uwagi  

      na znaki przestankowe; 

2 – czyta wolno, wyrazami, często przekręca wyrazy, nie zwraca uwagi na  

      znaki przestankowe; 
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1 – czyta sylabizując, wolno i często niepoprawnie składa wyrazy. 

 

4. Czytanie ze zrozumieniem 

1.Do każdego tekstu nauczyciel przygotowuje pytania (zadania), które stanowią  

   wskaźnik do określania stopnia umiejętności ucznia w tym zakresie. Umiejętność  

   czytania cichego ze zrozumieniem podlega ocenie według sześciostopniowej skali ocen  

   od 1 do 6 począwszy od klasy II. 

   Odpowiedzi są punktowane i w zależności od ilości punktów, wyrażonych w 

   skali procentowej. 

Uczeń może uzyskać następujące oceny: 

100% - 6 – uczeń doskonale rozumie czytany tekst 

99% - 90% - 5 – uczeń bardzo dobrze rozumie czytany tekst 

89% - 75% - 4 – uczeń nie w pełni rozumie czytany tekst 

74% - 51% - 3 – uczeń ma problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu 

50% - 31% - 2 – uczeń nie rozumie czytanego tekstu 

30% i poniżej - 1 – uczeń nie rozumie czytanego tekstu. 

4. Pisanie 

1.Ocenianie wszystkich form pisemnych nie dotyczy uczniów z trudnościami w 

   pisaniu na podstawie opinii, obserwacji nauczyciela oraz uczniów z 

   symptomami ryzyka dysleksji. Należy ocenić jego wypowiedź  pisemną w  

   sposób dostosowany do indywidualnych możliwości. 

 

4. Uwaga - u pozostałych uczniów: 

3 błędy typu: brak kreski, kropki, „ogonka” nie wpływa na obniżenie oceny z przepisywania. 

Niekształtne, nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone litery, czyli niestaranne pismo 

powoduje obniżenie o jeden stopień ogólnej oceny za przepisywanie. 

 

Przepisywanie 

Przepisywane przez ucznia teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej 

od 1 do 6 według następujących kryteriów: 

6 – uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie, pismo kształtne, staranne  

      i estetyczne; 

5 – uczeń przy przepisywanie nie pomija żadnego wyrazu, nie popełnia żadnego 

      błędu ortograficznego; 
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4 – uczeń przy przepisywaniu popełni 1 błąd ortograficzny lub pominie fragment tekstu; 

3 – uczeń przepisuje tekst pomijając wyrazy, popełniając nie więcej niż 2  

        błędy ortograficzne; 

2 – uczeń przepisuje tekst popełniając więcej niż 2 błędy ortograficzne; 

1 – uczeń pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze. 

 

Pisanie z pamięci 

Pisanie z pamięci ocenia się następująco: 

oceniając pisanie z pamięci oraz przepisywanie tekstu należy: 

- uwzględnić graficzną stronę pisma ( niedbałość zapisu powoduje obniżenie oceny ) 

- błędy klasyfikujemy tak, jak za dyktando. 

 

Pisanie ze słuchu - dyktando 

 

1. W ocenianiu dyktand uczniów klas II – III bierze się pod uwagę ilość błędów,  

które popełnił uczeń w pisowni wyrazów lub zasad  ortograficznych opracowanych  na 

danym poziomie. 

 

Kryteria oceny dyktanda 

 

 

• napisane bezbłędnie (dopuszczalne trzy omyłki) 

 

• celująca (6) 

 

• zawierające najwyżej trzy błędy II stopnia  

i trzy błędy III stopnia 

• bardzo dobra (5) 

 

 

• zawierające co najwyżej dwa błędy rażące, 

 trzy błędy II stopnia oraz cztery błędy  

III stopnia 

• dobra (4) 

 

 

• zawierające co najwyżej cztery błędy  

I stopnia, cztery błędy II stopnia i cztery błędy III stopnia 

 

• dostateczny (3) 

 

• zawierające co najwyżej siedem błędów rażących,  

cztery błędy II stopnia oraz pięć błędówIII stopnia 

        

         • dopuszczający (2) 
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• zawierające powyżej siedmiu błędów rażących • niedostateczny (1) 

  

 

Klasyfikacja błędów ortograficznych: 

Błędy I stopnia – rażące: 

- błędny zapis wyrazów z ó i u, rz i ż, ch i h, 

- błędna pisownia wyrazów z ę i ą oraz on, om, en i em, 

- błędne użycie wielkiej i małej litery, 

Błędy II stopnia – drugorzędne: 

- błędny zapis wyrazów z i oraz j, 

- błędne zaznaczenie miękkości w wyrazie. 

 

Błędy III stopnia – trzeciorzędne: 

- brak przecinka lub innego znaku interpunkcyjnego, 

- omyłka (brak litery , opuszczenia, zamiana liter, przekształcenie). 

 

Uczeń z symptomami ryzyka dysleksji: 

Należy ocenić komunikatywność wypowiedzi mimo błędów ortograficznych, 

interpunkcyjnych, opuszczeń, zamiany liter, przekształceń 

. 

 

Formy pisemne typu opis, list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia, notatka: 

  

Ocenianie odbywa się za pomocą sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 według 

ustalonych kryteriów, które są szczegółowo omawiane z uczniami przed przystąpieniem do 

redagowania określonej formy wypowiedzi. W ocenianiu wypowiedzi pisemnych (list, opis, 

życzenia, opowiadanie, ogłoszenie, zaproszenie), nauczyciel bierze pod uwagę: 

- zachowanie formy wypowiedzi, 

- realizację tematu (treść), 

- spójność tekstu ( budowanie spójnej, logicznie uporządkowanej wypowiedzi), 

- przestrzeganie norm językowych, 

- przestrzeganie podstawowych norm ortograficznych, 

- przestrzeganie podstawowych norm interpunkcyjnych, 
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- dbałość o czytelność zapisu. 

Ogłoszenie 

KRYTERIA 

I 

Treść 

3 p. – podaje informacje o czasie i miejscu ogłoszenia,  oraz dacie wydarzenia,  

          którego dotyczy ; tworzy treść  zgodną z zadanym tematem oraz podanymi  

          źródłami; logicznie i spójnie wiąże poszczególne części pracy; 

2 p. – podaje informacje o dacie wydarzenia, którego dotyczy ; nie podaje informacji  

          o czasie i miejscu ogłoszenia; zazwyczaj logicznie i spójnie wiąże poszczególne części  

1 p. – podaje najważniejsze informacje, których dotyczy ogłoszenie; nie podaje informacji 

          o dacie i miejscu ogłoszenia zachowuje spójność w części pracy; 

0 p. – pisze pracę na inny temat lub w innej formie albo nie pisze pracy w ogóle. 

II 

Ortografia 

1 p. – dopuszczalny 1 błąd; 

0 p. – więcej niż 1 błąd. 

III 

Interpunkcja  

1 p. – dopuszczalne 1 błąd; 

0 p. – więcej niż 1 błąd. 

 

IV 

 Przestrzeganie norm językowych- gramatyka, styl 

1 p. – konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi – komunikatu oficjalnego; 

0 p. – niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi. 

V 

Czytelność zapisu. 

1p – uczeń pisze starannie, czytelnie, kształtne litery, mieści się w liniaturze, 

0p- uczeń pisze nieczytelnie, niestarannie, nie mieści się w liniaturze, 

VI 

Spójność tekstu 

1p – zachowanie sensownej kolejności zapisu; 

0p- zapis chaotyczny. 
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 VII 

 Forma wypowiedzi 

1p – zachowanie wszystkich elementów wypowiedzi 

0p – brak wszystkich elementów wypowiedzi 

Uczeń z symptomami dysleksji: 

Należy ocenić komunikatywność wypowiedzi mimo błędów ortograficznych, 

interpunkcyjnych, opuszczeń, zamiany liter, przekształceń Kryteria I–IV- VII pozostają 

bez zmian. 

 Opis 

Kryterium 

I  - Zgodność z tematem – 1p 

II- Spójność wypowiedzi (opis nie jest chaotyczny) – 1p 

III - Bogate słownictwo (zastosowanie przymiotników) – 1p 

IV - Styl (konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi) – 1p 

V - Poprawność językowa (dopuszczalne dwa błędy) – 1p 

VI - Poprawność ortograficzna (dopuszczalne dwa błędy) – 1p 

VII - Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne dwa błędy) – 1p 

Uczeń z symptomami dysleksji: 

Należy ocenić komunikatywność wypowiedzi mimo błędów ortograficznych oraz 

interpunkcyjnych. opuszczeń, zamiany liter, przekształceń. 

 

Notatka 

Kryterium 

I - Notatka ma formę narzuconą w poleceniu – 1p 

II - Tekst zawiera niezbędne informacje – 1p 

III - Wypowiedź jest poprawna językowo – 1p 

 

Zaproszenie 

Kryterium 

I - Zgodność z tematem – 1p 

II - Zgodność z formą zaproszenia – 1p 

III - Spójność wypowiedzi (tekst nie jest chaotyczny) – 1p 

IV - Poprawność językowa (dopuszczalne dwa błędy – 1p 

V - Poprawność ortograficzna (dopuszczalne dwa błędy) – 1p 
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VI - Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne trzy błędy) – 1p 

 

Opowiadanie – kl. III 

I. Stosowanie formy opowiadania,  

- nadanie wypowiedzi formy opowiadania lub formy zbliżonej do opowiadania. – 1p 

- nadanie wypowiedzi innej formy niż opowiadanie – 0p 

II. Realizacja tematu(treść) 

-pełna lub przynajmniej częsciowa realizacja tematu -1pkt 

-brak realizacji tematu-0 pkt 

III.Spójność tekstu 

-zbudowanie spójnej i logicznie uporządkowanej wypowiedzi ( kolejne zdania są ze sobą     

powiązane)- 1 pkt 

- brak spójności tekstu- 0 pkt 

IV.Przestrzeganie norm językowych wypowiedzi  

-przestrzeganie norm językowych w wypowiedzi dopuszcza się 4 błędy językowe w pracy 

- nie przestrzeganie norm językowych w wypowiedzi powyżej 4 błędów językowych 0 pkt 

V.Przestrzeganie podstawowych norm ortograficznych 

-dopuszcza się popełnienie 3 błędów ortograficznych – 1 pkt 

-popełnienie więcej niż 3 błędów ortograficznych – 0 pkt 

 

 Ocenianie wszystkich form pisemnych nie dotyczy uczniów z trudnościami w pisaniu 

na podstawie opinii, obserwacji nauczyciela oraz uczniów z symptomami ryzyka 

dysleksji. Należy ocenić jego wypowiedź  pisemną w sposób dostosowany do 

indywidualnych możliwości. 

VI. Przestrzeganie podstawowych norm interpunkcyjnych 

-w przestrzeganiu podstawowych norm interpunkcyjnych wypowiedzi dopuszcza się 4  

  błędy interpunkcyjne(. , - ,, ) – 1 pkt 

-popełnienie więcej niż 4 błędów – 0 pkt 

 

Wygłaszanie z pamięci wierszy, fragmentów prozy 

 

Wygłaszane z pamięci teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 

do 6 według następujących kryteriów: 
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6 – bezbłędnie odtwarza z pamięci dłuższe teksty uwzględniając znaki 

      przestankowe, właściwe tempo i zmianę siły głosu, 

5 – bezbłędnie odtwarza z pamięci tekst uwzględniając znaki przestankowe; 

4 - dobrze opanowany tekst pamięciowo, nie zawsze uwzględnia znaki przestankowe; 

3 – niedokładnie zapamiętany tekst, sporo pomyłek, wolne tempo, bez 

      uwzględnienia znaków przestankowych; 

2 – tekst wygłaszany przy znacznej pomocy nauczyciela; 

1 – uczeń nie potrafi odtworzyć tekstu nawet przy pomocy nauczyciela. 

 

Gramatyka 

Wiadomości i umiejętności gramatyczne (przewidziane wymaganiami programowymi dla 

klas I – III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów. 

 

Edukacja matematyczna 

 

Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, 

sprawdzianów i testów. 

Odpowiedzi ustne np. obliczanie, układanie i rozwiązywanie zadań i problemów 

matematycznych, traktuje się jako formę aktywności uczniów klas I – III. 

 

Edukacja przyrodnicza  

Edukacja społeczna 

 

Wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczo – społecznej (przewidziane 

wymaganiami programowymi dla klas I – III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, 

sprawdzianów i testów. 

Wypowiedzi ustne np. wnioskowanie, wyrażanie własnych sądów, spostrzeżeń, opinii 

traktuje się jako formę aktywności na zajęciach. 

 

Edukacja plastyczna 

Edukacja techniczna 

 

Wiadomości i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych, podstaw techniki i kultury pracy 

nauczyciel sprawdza i ocenia w trakcie ćwiczeń i działań praktycznych uczniów. Oceny są 

odnotowywane w dzienniku. 
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Prace plastyczne i techniczne ucznia ocenia się za pomocą oceny cyfrowej w skali od 1 

do 6 według następujących kryteriów: 

 

6 – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna,  

       estetyczna, wykonana poprawnie, dokładnie i uznana przez większość  

      rówieśników (wyróżniona) za szczególnie oryginalną i pomysłową; 

5 – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, estetyczna,  

      wykonana poprawnie i dokładnie; 

4 – praca zgodna z tematem, w miarę staranna, dokładna, poprawna i estetyczna,  

      niezbyt bogata w szczegóły; 

3 – praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w szczegóły i 

      bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat; 

2 – praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w  

      szczegóły, niedokończona (z powodu braku chęci do jej wykończenia); 

1 – praca zniszczona przez ucznia, nie oddana do oceny. 

 

Edukacja muzyczna 

 

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są: 

- stopień indywidualnego zaangażowania; 

- aktywność; 

- osobiste predyspozycje. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel ocenia wiadomości i umiejętności 

muzyczne przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 w sposób następujący: 

 

6 – uczeń posiada szczególne walory głosowe i umiejętności muzyczne,  

      uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności muzycznej,  

      potrafi zagrać na instrumencie muzycznym melodie poznanych piosenek lub 

      utworów instrumentalnych; zawsze chętnie śpiewa indywidualnie, a jego  

      wykonanie wzbudza zachwyt i uznanie; 

5 – śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki, akompaniuje do piosenek i  

      zabaw ruchowych, wyraża muzykę ruchem, zna nazwy literowe i 
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      solmizacyjne poznanych nut oraz potrafi je odczytać z zapisu nutowego,  

      samodzielnie określa tempo i nastrój słuchanych utworów, posiada znajomość  

      zapisu rytmicznego w zakresie poznanych wartości, umie zapis na pięciolinii  

      poznane dźwięki, tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań i wierszy; 

4 – poprawnie śpiewa, najczęściej zbiorowo, poznane piosenki, solmizacyjnie  

      odczytuje nuty, wyraża muzykę ruchem; 

3 – próbuje śpiewać poznane piosenki, ale nie zna dobrze słów, rozpoznaje niektóre  

      nazwy poznanych nut, próbuje wyrażać muzykę ruchem; 

2 – biernie uczestniczy w zajęciach, niechętnie śpiewa piosenki, nie zna ich słów,  

      rzadko rozpoznaje nazwy poznanych nut, myli nuty; 

1 – nie próbuje śpiewać piosenek nawet wspólnie z klasą, nie zna żadnych nut. 

 

 

Wychowanie fizyczne 

 

 Głównymi kryteriami oceniania uczniów są 

- stopień indywidualnego zaangażowania; 

- aktywność; 

- osobiste predyspozycje. 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel stosuje sześciostopniową skalę cyfrową od 

1 do 6 w sposób następujący: 

 

6 – uczeń wyróżnia się sprawnością fizyczną na tle klasy, bierze udział w 

      szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych; 

5 –uczeń chętnie podejmuje działania ruchowe objęte programem edukacji  

     wczesnoszkolnej, precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, chętnie uczestniczy w  

     zabawach i grach sportowych, współdziała w zabawach przestrzegając obowiązujących 

     w nim reguł; 

4 –podejmuje większość działań ruchowych objętych programem edukacji  

     wczesnoszkolnej, przeważnie precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, poprawnie  

     wykonuje większość ćwiczeń fizycznych; 

3 – z pomocą nauczyciela wykonuje działania ruchowe objęte programem  

     edukacji wczesnoszkolnej, mało precyzyjnie wykonuje ruchy, niezbyt chętnie  

     uczestniczy w grach i zabawach sportowych, nie zawsze przestrzega reguł i 
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     zasad  bezpieczeństwa; 

2 – uczeń mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej postawy i zaangażowania 

      na zajęciach ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie, niedokładnie, 

      nieprecyzyjnie, niechętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych oraz w 

      zabawach rytmiczno – tanecznych, nie przestrzega reguł obowiązujących w zabawach; 

1 – uczeń nie uczestniczy w zabawach ruchowych, nie chce wykonywać żadnych 

     ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela. 

 

UWAGA: 

Ocenianie podanych umiejętności dotyczy dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. 

Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ocenia się stosownie do ich możliwości. 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI 

 

EDUKACJA CO OCENIAMY CZĘSTOTLIWOŚĆ 

polonistyczna  

- Czytanie/ również ze 

zrozumieniem,lektury 

Przynajmniej: 

- dwa razy w półroczu 

 

-wypowiedzi ustne  -raz na dwa miesiące 

-recytacja -dwa razy w półroczu 

-wypowiedzi 

pisemne/opowiadania ,opis, list i 

inne 

-dwa razy w półroczu 

 

 

-pisanie/przepisywanie/ 

 pisanie z pamieci i ze słuchu 

-trzy razy w półroczu 

 

-gramatyka -dwa razy w semestrze 
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- sprawdziany 

 

-w klasie I przynajmniej dwa 

razy w półroczu 

- w klasie II i III 

przynajmniej 4 razy w 

półroczu 

matematyczne -liczenie/ 

dodawanie,odejmowanie, 

mnożenie, dzielenie 

 

-na bieżąco 

-rozwiązywanie i układanie zadań 

tekstowych 

-na bieżąco 

 

-umiejętności praktyczne -na bieżąco 

 

-geometria 

 

-na bieżąco 

 

- sprawdziany 

 

-w klasie I przynajmniej dwa 

razy w półroczu 

- w klasie II i III 

przynajmniej 4 razy w 

półroczu 

przyrodnicze -wiedza i umiejętności objęte 

programem oraz rozumienie pojęć 

przyrodniczych 

 

Przynajmniej 

-2 sprawdziany w półroczu 

-2 wpowiedzi ustne  

    w półroczu 

społeczna -wiedza i umiejętności objęte 

programem oraz rozumienie pojęć 

społecznych 

- przestrzeganie reguł 

Przynajmniej: 

-3 wypowiedzi ustne w  

    ciągu półrocza 

- codzienne obserwacje 

plastyczna -zaangażowanie, 

przygotowanie,wkład pracy 

ucznia, estetyka  wykonanej 

pracy, pomysłowość 

-wiedza i umiejętności 

Przynajmniej: 

-5 prac w teczkach w 

półroczu 
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muzyczna -umiejętności, wiedza i pojęcia 

muzyczne, zaangażowanie i 

aktywnośc na zajęciach 

Przynajmniej: 

-1 sprawdzian na półrocze I 

oceny bieżace 

 techniczna -zaangażowanie, przygotowanie, 

wkład pracy ucznia, estetyka  

wykonanej pracy,  pomysłowość 

-wiedza i umiejętności 

Przynajmniej: 

-3 prace w  półroczu 

  (wystawki klasowe) 

wychowanie fizyczne -zaangażowanie i aktywność 

ucznia na zajęciach oraz ogólną 

sprawność ruchową. 

-umiejętności w zależności od 

predyspozycji psychofizycznych 

ucznia 

- na bieżąco 

 

 

 

 

5. Oceny śródroczne i roczne uwzględniają oceny cząstkowe, ale oceny te nie są średnią 

arytmetyczną.  

 6. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel uwzględnia także  

     systematyczność pracy, przygotowanie do lekcji.  oraz możliwości intelektualne ucznia. 

 

7. Ocena z religii jest oceną cyfrową. 

8. Oceny z zajęć komputerowych i języka angielskiego są ocenami  opisowymi. 

9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

10. Nauczyciel ustnie lub pisemnie uzasadnia wystawioną ocenę opierając się na jasnych   

i czytelnych kryteriach.  

11. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub teście  pisze  w terminie późniejszym, ustalonym 

przez nauczyciela. 

12. Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu, , testu na zasadach ustalonych z 

nauczycielem . Każda ocena z poprawy jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym. 

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi  

i jego rodzicom. Przekazane za pośrednictwem ucznia prace rodzic jest zobowiązany 
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podpisać i z adnotacją – zapoznałem/zapoznałam się zwrócić do wychowawcy. Pisemne 

prace uczniów są przechowywane w indywidualnej teczce ucznia i stanowią element 

dokumentacji szkolnej. 

14. Rodzicom  dziecka udostępniana jest do wglądu. także  inna szkolna dokumentacja 

dotycząca ucznia .  

15. Szczegółowy sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia 

oraz innej szkolnej dokumentacji określa statut szkoły. 

16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwi uczniowi uzupełnienie braków.   

17. Na okres ferii świątecznych, zimowych oraz letnich wakacji nauczyciele nie zadają prac 

domowych.    

 

USTALANIE OCEN ZACHOWANIA 

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

 

1. Bieżąca, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  

w szczególności:    

 1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;    

 2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;    

 3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;    

 4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;    

 5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;    

 6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;    

 7)   okazywanie szacunku innym osobom.   

 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjną zachowania w klasach I-III  ma charakter 

opisowy.  

3. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając : 

 

- opinię innych nauczycieli ucznia, 

- opinię niedydaktycznych pracowników szkoły, 
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- opinię kolegów i koleżanek 

- samoocenę ucznia. 

  

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na : 

- oceny z zajęć edukacyjnych, 

- promocje do klasy programowo wyższej. 

 

1. W ocenianiu bieżącym nauczyciel  stosuje się znaki ,,+” i ,,-“ , które są zapisywane w 

dzienniku elektronicznym w celu sformułowania oceny opisowej dla ucznia. 

 

ZACHOWANIE- kryteria szczegółowe 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

a) uczęszcza systematycznie i puntualnie na zajęcia lekcyjne 

b) starannie przygotowuje sie do zajęć 

c) sumiennie odrabia zadania domowe 

d) uzupełnia braki wynikające z nieobecności wszkole 

e) Wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć 

f) rzetelnie wykonuje polecenia nauczycieli 

g) nie przeszkadza wprowadzeniu zajęć lekcyjnych 

h) dotrzymuje ustalonych terminów ( zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów itp) 

i) dba o porządek w miejscu pracy i nauki 

 

2)   Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

       

a) aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

b) szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą 

 c) uczestniczy w pracach samorządu klasowego, oraz innych pracach 

     zleconych przez nauczyciela 

e) wywiązuje się z obowiązku dyżurnego 

f) pomaga kolegom w nauce jak i w innych sprawach życiowych 

g) pracuje samodzielnie, nie ściąga i nie kłamie 

 

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły; 

a) przychodzi w stroju galowym na urczystości szkolne 
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b) zachowuje powagę podczas ceremoniału szkolnego(wprowadzenie sztandaru, 

      śpiewanie hymnu) 

c) uważnie i w spokoju ogląda przedstawienia, inscenizacje innych uczniów 

 

4)   Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

a) nie używa wulgaryzmów w języku mówionym i pisanym 

b) kulturalnie odpowiadana pytania nauczycieli i innych pracowników 

c) swoimi wypowiedziami nie sprawia przykrości innym osobom 

d) wita się w sposób akceptowany przez drugą osobę 

 

5)   Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

a) w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa 

b) reaguje na dostrzeżone objawy zła 

c) nie bije sie i niedokucza innym 

d) wyraża sprzeciw wobec przejawów chuligaństwa, arogancji i chamstwa 

e) nie stosuje aktów przemocy fizycznej i  psychicznej 

f) jest zawsze czysty i stosownie ubrany 

g) nosi zmienne obuwie, odpowiedni strój gimnastyczny 

h) przestrzega regulaminów i zarządzeń szkolnych 

 

6)   Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

a) przestrzega regulaminów wycieczki 

b) stosownie zachowuje się w teatrze, kinie, muzeum, podczas koncertów muzycznych itp 

c) zgodnie bawi sie z rówieśnikami, nie przeszkadza innym w zabawie 

d) kulturalnie nawiązuje kontakt z nauczycielami 

e) używa zwrotów grzecznościowych 

f) dokonuje samooceny swojego zachowania 

g) panuje nad negatywnymi emocjami 

 

7)   Okazywanie szacunku innym osobom 

a) szanuje przekonania innych osób 

b) nie przerywa wypowiedzi i nie narzuca swojego zdania 

c) nie wyśmiewa się z kolegów i  koleżanek oraz osób niepełnosprawnych 

d) toleruje odmienność wyglądu i ubioru 
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e) nie obraża się na rówieśników i nauczycieli 

 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Mówienie 

Uczeń po klasie 1: 

- wypowiada się poprawnie pod względem artykulacji; 

- stara się swobodnie wypowiadać na różne tematy poprawnie skonstruowanymi zadaniami 

  pojedynczymi; 

- uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym; 

- potrafi wypowiadać się na temat omawianego tekstu literackiego; 

- stara się w zrozumiały sposób wyrażać swoje potrzeby, odczucia lub spostrzeżenia; 

  potrafi omówić ilustrację do omawianego tekstu; 

- poprawnie zadaje pytania; 

- potrafi odpowiadać na zadane pytania; 

- opowiada historyjki obrazkowe, ustala kolejność wydarzeń; 

- dzieli się wrażeniami z przeczytanych lektur; 

- formułuje proste życzenia i zaproszenia; 

- bierze udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach; 

- poszerza zasób słownictwa oraz struktur językowych, wykorzystując omawiane treści; 

- stara się dbać o kulturę wypowiedzi: bezpośrednio zwraca się do rozmówcy, mówi na  

  temat,     zadaje pytania; 

- stosuje grzecznościowe formy wypowiedzi; 

- mówi teksty z pamięci. 

 

Słuchanie 

Uczeń po klasie 1: 

- słucha ze zrozumieniem prostych poleceń; 
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- wykonuje proste polecenia wypowiedziane przez nauczyciela lub kolegów; 

- słucha ze zrozumieniem prostych zagadek, krótkich tekstów piosenek; 

- uczestniczy w rozmowach, nie przerywa wypowiedzi innych, stara się wysłuchać kolegów. 

 

Pisanie 

Uczeń po klasie 1: 

- kreśli i odwzorowuje wzory literopodobne; 

- zna i odróżnia wszystkie wprowadzone litery alfabetu, potrafi kształtnie zapisać je 

  w izolacji; 

- w poprawny sposób łączy poznane litery; 

- przepisuje bezbłędnie litery; 

- pisze w czytelny sposób proste wyrazy; 

- stara się zapisywać w czytelny sposób kilkusylabowe wyrazy; 

- przepisuje bezbłędnie proste zdania; 

- uzupełnia zdania z lukami; 

- zapisuje proste wyrazy ze słuchu; 

- stara się zapisywać proste zdania ze słuchu; 

- stara się pisać estetycznie. 

 

Czytanie i opracowywanie tekstów 

 

Uczeń po klasie 1: 

- omawiany tekst odczytuje poprawnie i wyrazami; 

- nowy tekst odczytuje poprawnie, sylabami i w miarę możliwości wyrazami; 

- czyta i rozumie teksty odpowiednie dla jego wieku; 

- odpowiada na proste pytania dotyczące przeczytanego tekstu; 

- analizuje pod kierunkiem nauczyciela utwory dla dzieci: wyróżnia bohaterów i ocenia 

  ich postępowanie; 

- w sposób ekspresywny wyraża treści przeczytanego lub wysłuchanego utworu (mimiką, 

  gestem, plastycznym działaniem lub ruchem); 

- przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami 

  literackimi; 

- zna różne teksty literackie: wiersze, opowiadania, legendy; 

- przejawia potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; 
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- pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników; 

 

Gramatyka 

Uczeń po klasie 1: 

- poprawnie dzieli wyrazy na głoski, stara się poprawnie wyróżnić i nazywać głoski 

  w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; 

- rozróżnia samogłoski i spółgłoski; 

- określa liczbę sylab w wyrazie: wyróżnia sylaby w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, zapisuje 

  sylaby w prostych wyrazach, układa wyrazy z rozsypanki sylabowej; 

- wskazuje różnicę między głoską a literą; 

- zna pojęcie „dwuznak”; 

- liczy głoski i litery w prostych wyrazach; 

- podaje liczbę wyrazów w zdaniu; 

- układa zdania: o wskazanej liczbie wyrazów, z rozsypanki wyrazowej, do ilustracji; 

- rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. 

Ortografia i interpunkcja 

Uczeń po klasie 1: 

- rozumie, odróżnia i wskazuje podobieństwa w zapisywaniu: „rz”–„ż”, „ó”–„u”, „ch”–„h” 

- rozpoznaje rodzaje zdań; 

- rozróżnia znaki interpunkcyjne: kropkę, znak zapytania, wykrzyknik; 

- potrafi zakończyć zdania odpowiednio do celu wypowiedzi: stawia kropkę na końcu 

  zdania oznajmującego, stawia znak zapytania na końcu zdania pytającego, 

  stawia wykrzyknik 

  na końcu zdania rozkazującego; 

- zapisuje wielką literą: początek zdania, imiona i nazwiska, nazwy miast; 

- wie, co to jest alfabet; 

- dba o poprawność ortograficzną w zapisie podstawowych wyrazów. 

 

Edukacja  przyrodnicza 

 

Uczeń po klasie 1: 

- rozpoznaje rośliny charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu; 

- prowadzi proste uprawy; 

- zna warunki konieczne do rozwoju roślin; 

- dokonuje obserwacji i przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze; 
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- jest świadomy, że nie każde rośliny są przyjazne dla człowieka; 

- rozpoznaje zwierzęta charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu; 

- prowadzi proste hodowle; 

- zna warunki konieczne do rozwoju zwierząt w szkolnych hodowlach; 

- wie, jakie korzyści przynoszą zwierzęta w przyrodzie (owady jako sprzymierzeńcy, 

  owady jako szkodniki, rola dżdżownicy); 

- wie, w jaki sposób zwierzęta przystosowują się do zimy (odlatują do ciepłych krajów, 

  przylatują do Polski, zapadają w sen zimowy); 

- stara się pomagać zwierzętom przetrwać zimę, wie jak należy pomagać zwierzętom 

  przetrwać upalne lato; 

- jest świadomy, że chore, dzikie zwierzęta są zagrożeniem dla człowieka; 

- wie, że trzeba segregować śmieci; 

- potrafi właściwie zachować się w lesie, parku (zachowuje ciszę, szanuje rośliny, nie 

  śmieci); 

- podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody; 

- wymienia zjawiska atmosferyczne w danych porach roku; 

- ubiera się zgodnie z panującą pogodą; 

- dokonuje prostych obserwacji pogodowych; 

- umie prowadzić obrazkowy kalendarz pogody 

 

Edukacja  społeczna 

 

Uczeń po klasie 1: 

- rozróżnia i nazywa podstawowe znaki drogowe; 

- zachowuje bezpieczeństwo, przechodząc przez ulicę; 

- zna zasady zdrowego żywienia i stara się je stosować; 

- wie, że należy kontrolować u lekarza stan swojego zdrowia; 

- stara się dbać o zęby, wie, że należy systematycznie kontrolować jamę ustną u stomatologa. 

- uczestniczy w życiu klasy (współpracuje z innymi w czasie nauki szkolnej, współpracuje  

  z   innymi w czasie zabawy), wie, że nie wolno krzywdzić słabszych, stara się 

  być  sprawiedliwym I prawdomównym, szanuje cudzą własność, przestrzega reguł  

  w społeczności rówieśniczej, wie, co to znaczy być dobrym kolegą; 

- potrafi zachować się w miejscu publicznym: w pomieszczeniach szkolnych  

  (biblioteka,  sekretariat),w kinie, teatrze; 
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- wie, jaki zawód wykonują jego rodzice; 

- zna sytuację materialną swojej rodziny; 

- nazywa relacje między najbliższymi; 

- zna zawody i wie, na czym polega praca: policjanta, lekarza, aptekarza, 

   weterynarza, strażaka; 

- pamięta numery telefonów alarmowych; 

- zna i szanuje symbole narodowe: flagę, godło, hymn Polski; 

- wie, że Warszawa jest stolicą Polski; 

- wie, co to jest Unia Europejska, poznaje jej flagę. 

 

Edukacja matematyczna 

 

Uczeń po klasie 1: 

- orientuje się w przestrzeni, poprawnie używając określeń: „bliżej”, „dalej”, „wewnątrz”, 

„na zewnątrz”, „strona prawa”, „strona lewa”, „na prawo”, „na lewo”, „na skos”, „na”, 

„nad”, „pod”, „obok”; 

- rysuje regularne wzory i szlaczki po śladzie; 

- zauważa i rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu, dostrzega symetrię (zna 

  pojęcie symetrii); 

- klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną i dwie cechy; 

- ustala równoliczność porównywanych zbiorów bez przeliczania elementów; 

- określa warunki dla grup przedmiotów, wyodrębnia podgrupy; 

- odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 20; 

- liczy w przód i w tył po jeden w zakresie 20; 

- porównuje liczby w zakresie 20, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, 

  „równa”,    stosuje znaki: =, <, >; 

- numeruje piętra, ludzi w kolejce, rzędy, wagony w pociągu, przedmioty ustawione  

  w szeregu 

 (rozumie porządkowy aspekt liczby); 

- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10; 

- wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania  

  za pomocą odejmowania i odwrotnie); 

- stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma  

  wpływu na wynik); 
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- rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią, wspomagane konkretami lub rysunkami; 

- rysuje ilustracje do zadań z treścią; 

- układa pytania do treści zadań; 

- rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt; 

- mierzy długość przedmiotów za pomocą linijki, określa miarę w centymetrach; 

- porównuje długości, używając określeń: „dłuższy”, „krótszy”, „wyższy”, „niższy”; 

- waży przedmioty, ciężar wyraża w kilogramach; 

- porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”; 

- odmierza płyny szklankami, objętość wyraża w litrach; 

- rozpoznaje monety o wartości: 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10  

  złotych,  20 złotych; 

 - zna wartość pieniędzy, potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły  

   wartość monety lub banknotu, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za 

   dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów; 

- zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać; 

- odczytuje i zaznacza pełne godziny na zegarze w systemie dwunastogodzinnym; 

 

Edukacja muzyczna 

Uczeń po klasie 1: 

- zna kilkanaście piosenek, nauczonych ze słuchu; 

- zna wartości rytmiczne (ćwierćnuty, pauzy ćwierćnutowej), realizuje proste rytmy,  

  puls rytmiczny; 

- reaguje na zmiany tempa, dynamikę, akcent; 

- realizuje ruchem tańce, zabawy, improwizuje; 

- zna trzy wysokości dźwięków: sol, mi, la; 

- realizuje rytmy na instrumentach perkusyjnych; 

- wykonuje prosty akompaniament do piosenki; 

- rozpoznaje melodie i rytm; 

- określa charakter i nastrój utworów, nazywa przynajmniej jeden poznany instrument; 

- potrafi w słuchanej muzyce określić różnice i podobieństwa. 

 

Edukacja plastyczna 

 

Uczeń po klasie 1: 
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- rysuje, maluje, wykleja, lepi, wykorzystując różne kształty, barwy, faktury; 

- wykonuje ilustracje do opowiadań, baśni, muzyki, sytuacji realnych i zmyślonych; 

- dostrzega w układach przedmiotów rytm i stosuje go w swoich pracach; 

- rozróżnia i nazywa dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, grafikę, architekturę (w oparciu 

  o materiały z podręcznika, albumy, obserwacje najbliższej okolicy, prezentacje w 

  internecie, telewizję); 

-rozpoznaje i nazywa podstawowe narzędzia i materiały związane z omawianymi 

  dziedzinami sztuki (pędzel, farba, ); 

 

Edukacja techniczna 

 

Uczeń po klasie 1: 

- poznaje i tworzy przedmioty związane z tradycją, charakterystyczne dla regionu, (ozdoby 

  choinkowe, pisanki); 

- potrafi składać i zaginać papier; 

- instruowany przez nauczyciela, wykonuje proste formy przestrzenne (np. wiatraczek,  

  zna   zasadę jego działania); 

- potrafi obrysować szablon, ciąć nożyczkami po linii prostej, łączyć papier za pomocą kleju; 

- buduje z klocków konstrukcje rzeczywiste i wymyślone; 

- stara się utrzymywać porządek w miejscu pracy, potrafi po sobie posprzątać; 

- uczy się bezpiecznie włączać i wyłączać urządzenia elektryczne (np. suszarka do włosów). 

 

Wychowanie fizyczne 

 

Uczeń po klasie 1: 

-  maszeruje, przechodzi z chodu do biegu, zwalnia i przyspiesza bieg, biegnie na  

  sygnał ze startu wysokiego; 

- podskakuje, skacze obunóż, jednonóż przez niskie przeszkody (np. przez woreczek); 

- dba o prawidłową postawę w chodzie, biegu, siedząc w ławce szkolnej; 

- potrafi przejść po narysowanej linii; 

- stopniowo zapoznaje się z określeniami: „siad skrzyżny”, „skłon”, „przysiad”, 

  „leżenie na plecach”, „leżenie na brzuchu”; 

- chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy po podłodze, próbuje kozłować; 

- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rozumie proste reguły i potrafi 

  się podporządkować decyzjom sędziego; 
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- wie, że ma wpływ na swoje zdrowie (stosowny ubiór, aktywność fizyczna,  

  właściwe odżywianie się oraz przestrzeganie higieny); 

- wie, że nie może samodzielnie zażywać leków, ani żadnych nieznanych substancji. 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA II 

 

Edukacja polonistyczna 

Uczeń kończący klasę II: 

- słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób, 

- czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, 

- wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze słowników i encyklopedii, 

- czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się  

            na   ich temat, 

- recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 

- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi na dany temat – w formie ustnej i pisemnej, 

- redaguje i zapisuje opis przedmiotu, 

- rozpoznaje i nazywa poznane części mowy ( rzeczownik, czasownik, przymiotnik), 

- poprawnie zapisuje poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi, 

- przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu, 

- pisze czytelnie i estetycznie ( przestrzega zasad kaligrafii), 

- dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela  

            wyrazy w zdaniu; zdania w tekście; 

- w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. 

 

Edukacja matematyczna 

Uczeń kończący klasę II: 

- zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 50, 

- porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 50, 

- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 50 i sprawdza wyniki odejmowania za  

           pomocą dodawania, 

- podaje z pamięci iloczyny w zakresie pierwszej ćwiartki tabliczki mnożenia; 

            sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia, 

- rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, 
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- rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania  

            ( w tym na porównywanie różnicowe), 

- wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 50, 

- mierzy za pomocą linijki i zapisuje wynik pomiaru, 

- posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczącymi mierzenia  

            długości,   szerokości i wysokości( milimetry, centymetry), ważenia  

            ( kilogram),  odmierzania płynów ( litr), 

- wykonuje łatwe obliczenia dotyczące poznanych miar, 

- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, 

- podaje i zapisuje daty różnymi sposobami; zna kolejność dni tygodnia i  

            miesięcy; porządkuje chronologicznie daty, wykonuje obliczenia  

            kalendarzowe w sytuacjach życiowych; 

- rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty; oblicza obwód  

            trójkąta, kwadratu, prostokąta. 

 

Edukacja społeczna 

Uczeń kończący klasę II: 

- odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, 

- wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników –  

            stosuje formy grzecznościowe, 

- identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami, 

- rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej  

           dostosować swe oczekiwania, 

- respektuje prawa ucznia i jego obowiązki ( w tym zasady bycia dobrym 

            kolegą),   uczestniczy w klasowych i szkolnych wydarzeniach, 

- zna symbole narodowe ( barwy , godło, hymn narodowy), 

- zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji 

            oraz europejski numer alarmowy 112, 

- zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje, 

- wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. 

 

Edukacja przyrodnicza 

Uczeń kończący klasę II: 

- potrafi obserwować przyrodę i wiązać przyczyny powstawania wybranych zjawisk 
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            ze skutkami, 

- wyjaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku, 

- zna cykl rozwojowy niektórych roślin, 

- wymienia części, z jakich składa się kwiat, 

- rozpoznaje wybrane zwierzęta żyjące w sadach i ogrodach, 

- rozumie znaczenie powietrza i wody dla życia, 

- nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi, 

- zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się i rozumie  

            konieczność kontrolowania stanu zdrowia, 

- dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych ( w miarę swoich możliwości) i  

            wie, jak zachować się w trudnych sytuacjach, 

- wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek, i jak można 

            temu przeciwdziałać. 

 

Edukacja muzyczna 

Uczeń kończący klasę II: 

- aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy, 

- śpiewa piosenki ze słuchu ( nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym), 

- gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy, 

- tańczy podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych, 

- tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje 

            ruchowe do muzyki. 

 

Edukacja plastyczna 

Uczeń kończący klasę II: 

- rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura,  

           sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, Internet, 

- rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego  

           i europejskiego dziedzictwa kultury, 

- podejmuje działalność twórcza, posługując się takimi środkami wyrazu 

            plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i  

            w przestrzeni; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne. 

 

  Edukacja techniczna 

Uczeń kończący klasę II: 
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- orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, 

- przedstawia pomysły rozwiązań technicznych wykonywanych prac, 

- planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno,  

            metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia, 

- wykazuje umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia  

            papieru, tektury itp., montażu modeli papierowych , korzystając z prostych  

            instrukcji i schematów rysunkowych, 

- dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

- utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

- właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

- wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze), 

- wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 

 

Wychowanie fizyczne  

Uczeń kończący klasę II: 

- skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad  

            niskimi przeszkodami, 

- wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie, 

- rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi piłkę, 

- jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach, 

- bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach  

            sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego, 

- wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami  

            w miarę swoich możliwości; 

- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz  

            aktywność    fizyczna, 

- dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole, 

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych;  

            posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III 

 

Edukacja polonistyczna 

Uczeń kończący klasę III: 
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1) korzysta z informacji: 

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, 

b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga 

            z nich wnioski, 

d)       wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta  

      ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, 

d) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do 

            kroniki; potrafi z nich korzystać; 

2) analizuje i interpretuje teksty kultury: 

a) przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 

            z dziełami literackimi, 

b) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce  

            akcji, wskazuje głównych bohaterów, 

c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 

d) ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie 

            i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat, 

f)       pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz  

innych środków dydaktycznych; 

3) tworzy wypowiedzi: 

a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiada nie i 

            opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie, 

b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, 

c) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje  

            własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, 

d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje  

            wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym 

            i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe, 

e)       dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela  

wyrazy  w zdaniu, zdania w tekście, 

f)       pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o 

poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, 

g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich  

            możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. 

 



37 

 

Edukacja matematyczna 

Uczeń kończący klasę III: 

1) liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w  

            zakresie    100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; 

2) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 

3) porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >,=); 

4) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań  

            pisemnych);   sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; 

5) podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki  

            dzielenia za pomocą mnożenia; 

6) rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka  

            (bez przenoszenia na drugą stronę); 

7) rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w  

            tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); 

8) wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w  

            sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; 

9) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów 

            oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje  

            łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i  

            wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr 

            w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany 

            na metry); 

10) waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram,  

           gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i  

           bez   wyrażeń dwu mianowanych w obliczeniach formalnych); 

11) odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; 

12) odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, 

            np. 5  stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); 

13) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; 

14) podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy;  

            porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w  

            sytuacjach życiowych; 

15) odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym,  

            wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina,  
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            pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); 

16) rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również  

            nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na  

            siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów 

            i prostokątów (w centymetrach); 

17) rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu  

            i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). 

 

Edukacja społeczna 

Uczeń kończący klasę III: 

1) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

            nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym; 

2) identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe 

            i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie,  

            że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania; 

3) wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników  

            (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z  

            sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo 

            innych do pracy i wypoczynku; 

4) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie,  

            że wszyscy ludzie mają równe prawa; 

5) zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje 

            je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 

6) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim  

            regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez  

            lokalną społeczność; 

7) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze  

            wydarzenia  historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni 

            dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; 

8) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego  

            najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, 

            policjant, weterynarz; 

9) zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku,  

            zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia  
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            ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. 

 

Edukacja przyrodnicza 

Uczeń kończący klasę III: 

1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i  

      wiąże przyczynę ze skutkiem; 

2) opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i  

w zbiornikach wodnych; 

3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski:  

nadmorskiego, nizinnego, górskiego; 

4) wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje  

i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 

5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; 

6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, 

            jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie  

            lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); 

7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: 

a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, 

b) znaczenie powietrza i wody dla życia, 

c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 

8) nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); 

9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie  

           konieczność    kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa 

           i lekarza; 

10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich  

            możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także  

            w zagrożeniach typu burza, śnieżyca, huragan, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba 

zachować się w takich sytuacjach. 

 

Edukacja muzyczna 

Uczeń kończący klasę III: 

1) W zakresie odbioru muzyki 

a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: 

– śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku  
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            szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy, 

– gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) 

            oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty), 

– realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory  

            rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum 

            i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje), 

– tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego 

            tańca ludowego, 

d)   rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość  

      dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża 

      ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz), 

e)   aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża  

      środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje  

      utwory      wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w 

      rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych  

     (forte pian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe 

      formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części); 

2) W zakresie tworzenia muzyki: 

a) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje  

            ruchowe do muzyki, 

b) improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad, 

c) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 

 

Edukacja plastyczna 

Uczeń kończący klasę III: 

1)         w zakresie percepcji sztuki: 

a)         określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dzieła mi  

           sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i 

           lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu  

           placówek kultury działających na ich rzecz, 

b) korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności  

            twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora); 

2) w zakresie ekspresji przez sztukę: 

a) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu 
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            plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w  

            przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne), 

b) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące  

            kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury  

            w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory  

            przekazów medialnych); 

3) w zakresie recepcji sztuki: 

a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura,  

            sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i  

            przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową, 

b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do 

            polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy  

            charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla  

            tych dziedzin działalności twórczej). 

a) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów  

            i po dawania swojego adresu, 

b) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu  

            i multimediów. 

 

Edukacja techniczna 

Uczeń kończący klasę III: 

1) zna środowisko techniczne na tyle, że: 

a) orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak  

            to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 

b) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, 

            samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, 

            laptop, telefon komór ko wy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki  

            mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń  

            elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa), 

e)       określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa 

            lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i  

            użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie); 

2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: 

a) przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności,  
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           dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, 

            materiały włókiennicze) oraz narzędzia, 

b) rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej 

           i zespołowej, 

c) posiada umiejętności: 

– odmierzania potrzebnej ilości materiału, 

– cięcia papieru, tektury itp., 

– montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z pros  

           tych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety  

           domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków, 

– w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych  

            z wykorzystaniem gotowych zestawów; 

3) dba o bezpieczeństwo własne i innych: 

a) utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

b) właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać 

            ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 

 

Wychowanie fizyczne  

Uczeń kończący klasę III: 

1) w zakresie sprawności fizycznej: 

a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut, 

b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego 

            odcinka kręgosłupa; 

2) w zakresie treningu zdrowotnego: 

a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót  

            w przód, 

b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad  

            niskimi przeszkodami, 

c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie; 

3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku: 

a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 

b) jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach, 

c) bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach  
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            sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego, 

f)       wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami  

      w miarę swoich możliwości; 

4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: 

a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz  

            aktywność fizyczna, 

c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków 

            chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem, 

d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole, 

e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; 

            posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

 

Klasa I 

 

Symbole 

cyfrowe 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Porozumiewanie się i kultura języka 

Celujący 

(cel) 6 

Uważnie słucha innych, rozumie co przekazują i potrafi wyciągnąć z ich 

wypowiedzi odpowiednie wnioski. Komunikuje świadomie, w jasny sposób 

swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, poprawnie nazywa stany 

emocjonalne. W rozmowie stosuje formy grzecznościowe. Wypowiada 

się logicznie, rozwiniętymi zdaniami, odwołując się do swoich 

doświadczeń i zdobytych wiadomości; Zadaje pytania podczas rozmowy, 

pytania do tekstu, aby zdobyć potrzebne informacje; wyczerpująco 

odpowiada na pytania. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych i dobrze rozumie, co 

przekazują. Komunikuje świadomie, w jasny sposób swoje spostrzeżenia, 

potrzeby, odczucia. Zna i przestrzega zasad kulturalnego prowadzenia 

rozmowy. Buduje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat. Układa 

pytania otwarte i zamknięte, na pytania innych odpowiada pełnymi 

zdaniami. Odpowiednio wyraża głosem emocje. 

Dobry Uważnie słucha wypowiedzi innych i rozumie, co przekazują. Komunikuje 
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(db) 4 w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. Zawsze w 

kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy. Jego wypowiedzi są zawsze 

zgodne z tematem zadań. Wyczerpująco odpowiada na pytania innych osób. 

Mówi z odpowiednią intonacją. Chętnie uczestniczy w rozmowie na tematy 

związane z życiem rodzinnym, życiem szkolnym oraz literaturą. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi , chce zrozumieć, 

co przekazują. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, 

odczucia. W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy. Mówi na temat. 

Zadaje pytania. Odpowiada na pytania innych osób. Dostosowuje ton głosu 

do sytuacji. Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem 

rodzinnym, życiem szkolnym oraz literaturą. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych. Stara się komunikować w 

jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. Najczęściej w 

kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy. Stara się mówić na temat. 

Podejmuje próby zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na pytania 

innych osób które nie zawsze są adekwatne do sytuacji. Wymaga zachęty 

do uczestnictwa w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, 

szkolnym oraz kulturą. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych. Nie zawsze w jasny 

sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. Nie zawsze w 

kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy. Często mówi nie na temat.  Z 

własnej inicjatywy nie zadaje pytań, niechętnie odpowiada na pytania 

innych osób. Rzadko uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem 

rodzinnym,  szkolnym oraz literaturą. 

Symbole 

cyfrowe 

Umiejętność czytania 

Celujący 

(cel) 6 

Samodzielnie koduje oraz dekoduje informacje. Biegle i ze zrozumieniem 

odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. 

Czyta teksty z właściwą intonacją, ze zrozumieniem, potrafi odpowiedzieć 

na pytania do tekstu, dobiera fragment tekstu do ilustracji. Potrafi w ciszy i 

skupieniu wysłuchać czytanego utworu i udzielić odpowiedzi na pytania 

dotyczące jego treści. Samodzielnie czyta lektury, potrafi zaprezentować 

innym treść książki, aby zachęcić do jej przeczytania.  
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Bardzo dobry 

(bdb) 5 

W pełni rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji. Biegle 

odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. 

Czyta tekst ze zrozumieniem i umie odpowiedzieć na pytania z nim 

związane. Uważnie słucha czytanych utworów i potrafi wyciągnąć 

odpowiednie wnioski. Samodzielnie czyta lektury, wybiera książki według 

własnych zainteresowań. Samodzielnie korzysta z pakietów edukacyjnych. 

Dobry 

(db) 4 

Dobrze rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji. Sprawnie 

odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. 

Czyta zdaniami krótkie, proste teksty. Czyta i dobrze rozumie proste, 

krótkie teksty. Zawsze słucha w skupieniu i z zainteresowaniem czytanych 

utworów. Chętnie czyta wskazane przez nauczyciela lektury. Korzysta z 

pakietów edukacyjnych. Rozumie sens kodowania oraz dekodowania 

informacji. Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 

informacyjne i napisy. Zna wszystkie litery alfabetu. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji. Odczytuje 

uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. Zna 

wszystkie litery alfabetu. Czyta, głoskując. Czyta sylabami. Czyta 

wyrazami. Czyta zdaniami. Czyta proste, krótkie teksty. Rozumie proste, 

krótkie teksty. Czyta i rozumie proste, krótkie teksty. Interesuje się książką 

i czytaniem. Słucha w skupieniu czytanych utworów. Czyta lektury 

wskazane przez nauczyciela. Korzysta z pakietów edukacyjnych pod 

kierunkiem nauczyciela. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Z pomocą nauczyciela rozumie sens kodowania oraz dekodowania 

informacji. Potrzebuje pomocy przy odczytywaniu uproszczonych 

rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów. Zna niektóre 

litery alfabetu. Czyta, głoskując, podejmuje próby czytania sylabami oraz 

całościowo krótkie wyrazy. Częściowo rozumie proste, krótkie teksty. 

Słucha czytanych przez nauczyciela utworów i lektur, z pomocą 

nauczyciela czyta wybrane fragmenty lektur. Zazwyczaj potrzebuje pomocy 

nauczyciela przy korzystaniu z pakietów edukacyjnych. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie rozumie sensu kodowania oraz dekodowania informacji. Nie odczytuje 

uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i 

napisów. Nie zna wszystkich liter alfabetu. Głosuje wyrazy, ale nie 
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dokonuje ich syntezy. Nie czyta samodzielnie, ale częściowo rozumie 

krótkie, proste teksty czytane przez nauczyciela. Zawsze potrzebuje 

pomocy nauczyciela przy korzystaniu z pakietów edukacyjnych. 

Symbole 

cyfrowe 

Umiejętność pisania 

Celujący 

(cel) 6 

Pisze starannie, poprawnie graficznie, właściwie rozmieszcza tekst na 

stronie. Bezbłędnie przepisuje i pisze z pamięci nawet dłuższe teksty. 

Samodzielnie układa i poprawnie zapisuje zdania. Biegle posługuje się 

określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie. Samodzielnie korzysta z 

pakietów edukacyjnych. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Pisze starannie, poprawnie pod względem graficznym. Poprawnie 

przepisuje i pisze z pamięci nawet dłuższe teksty. Samodzielnie układa i 

zapisuje zdania. Zna i poprawnie stosuje określenia: głoska, litera, sylaba, 

wyraz, zdanie. Korzysta z pakietów edukacyjnych. 

Dobry 

(db) 4 

Zawsze dba o estetykę i poprawność graficzną pisma. Poprawnie przepisuje 

i pisze z pamięci proste, krótkie zdania. Poprawnie pisze proste, krótkie 

zdania. Zna i stosuje określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie. 

Korzysta z pakietów edukacyjnych. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Zna wszystkie litery alfabetu. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma. 

Przepisuje proste, krótkie zdania. Pisze z pamięci proste, krótkie zdania. 

Pisze proste, krótkie zdania. Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: 

głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie. Korzysta z pakietów edukacyjnych 

pod kierunkiem nauczyciela. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Zna niektóre litery alfabetu. Nie zawsze dba o estetykę i poprawność 

graficzną pisma. Popełnia błędy, przepisując proste, krótkie zdania. Pisze z 

pamięci proste, krótkie wyrazy. Z pomocą nauczyciela pisze proste, krótkie 

zdania. Myli pojęcia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie zna wszystkich liter alfabetu. Nie dba o estetykę i poprawność 

graficzną pisma. Przepisuje proste, krótkie wyrazy. Nie pisze z pamięci. 

Nie pisze prostych, krótkich zdań. Nie rozróżnia pojęć: głoska, litera, 

sylaba, wyraz, zdanie. 

Symbole 

cyfrowe 

Wypowiada się w małych formach teatralnych 
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Celujący 

(cel) 6 

Pracuje w grupie nad przedstawieniem teatralnym, potrafi wcielić się w 

określone role. Umie za pomocą gestów i mimiki twarzy przedstawić 

charakterystyczne cechy odgrywanej postaci. Potrafi samodzielnie dobrać 

rekwizyt do odgrywanej scenki i uzasadnić swój wybór. Recytuje wiersze 

i fragmenty prozy z odpowiednią dykcją i intonacją, bierze udział 

konkursach recytatorskich. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Pracuje w grupie nad przedstawieniem teatralnym. Właściwie dobiera 

mimikę, gest i ruch do charakteru  odgrywanej postaci. Potrafi samodzielnie 

dobrać rekwizyt do danej scenki. Poprawnie, z naturalną intonacją odtwarza 

z pamięci teksty dla dzieci. 

Dobry 

(db) 4 

Chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej. Potrafi ilustrować mimiką, 

gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego  lub wymyślonego. 

Poprawnie odtwarza z pamięci teksty dla dzieci. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Uczestniczy w zabawie teatralnej Ilustruje mimiką, gestem, ruchem 

zachowania bohatera literackiego lub  wymyślonego. Rozumie umowne 

znaczenie rekwizytu. Umie posłużyć się rekwizytem w odgrywanej scence. 

Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Potrzebuje zachęty do uczestnictwa w zabawie teatralnej. Potrzebuje wzoru, 

aby naśladować zachowania bohatera  literackiego. Po wyjaśnieniu 

umownego znaczenia rekwizytu podejmuje próby wykorzystania go w 

odgrywanej scence. Odtwarza z pamięci niektóre, proste teksty dla dzieci. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie uczestniczy w zabawie teatralnej. Nie potrafi zilustrować zachowania 

bohatera literackiego. Nie rozumie znaczenia rekwizytu i    możliwości 

wykorzystania go w odgrywanej scence. Z pomocą nauczyciela odtwarza  

z pamięci krótkie, proste teksty dla dzieci. 

Symbole 

cyfrowe 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki 

Celujący 

(cel) 6 

Samodzielnie ustala równoliczność, mimo obserwowanych zmian w 

układzie elementów w porównywanych zbiorach. Rozumie pojęcie seria, 

poprawnie układa obiekty w serie rosnące i malejące, poprawnie numeruje 

obiekty, określa następne i poprzednie. Poprawnie klasyfikuje obiekty e 

względu na jedną lub kilka cech wspólnych, sam wskazuje takie cechy.  Nie 

zaprzestaje działania w sytuacji trudnej, poszukuje sposobów rozwiązania 
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problemu. Bezbłędnie określa kierunki względem siebie i innych osób.  

W każdej sytuacji potrafi określić położenie względem obranego obiektu. 

Kontynuuje regularny wzór, ale w zasadniczy sposób zniekształca jego 

elementy. Odnajduje informacje i rysuje strzałki we właściwym kierunku 

zgodnie z poleceniem, sam potrafi odczytywać i przekazywać informacje o 

położeniu obiektu na płaszczyźnie. Rozumie pojęcie symetrii i potrafi je. 

Potrafi samodzielnie dokonać powiększenia lub pomniejszenia figury, 

zachowując jej charakterystyczne cechy. Bezbłędnie odtwarza regularny 

wzór, samodzielnie tworzy inne wzory. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Samodzielnie ustala równoliczność, mimo obserwowanych zmian w 

układzie elementów w porównywanych zbiorach. Rozumie pojęcie seria, 

poprawnie układa obiekty w serie rosnące i malejące, poprawnie numeruje 

obiekty, określa następne i poprzednie. Poprawnie klasyfikuje obiekty ze 

względu na jedną lub kilka cech wspólnych. Nie zaprzestaje działania w 

sytuacji trudnej, poszukuje sposobów rozwiązania problemu. Bezbłędnie 

określa kierunki względem siebie i innych osób. Zawsze poprawnie określa 

położenie względem obranego obiektu. Odnajduje informacje i rysuje 

strzałki we właściwym kierunku zgodnie z poleceniem, sam potrafi 

odczytywać informacje o położeniu obiektu na płaszczyźnie. Rozumie 

pojęcia symetrii i potrafi je zastosować. Potrafi samodzielnie . Wskazać 

figury będące pomniejszeniem lub powiększeniem danej figury. Bezbłędnie 

odtwarza regularny wzór. 

Dobry 

(db) 4 

Poprawnie ustala równoliczność, mimo obserwowanych zmian w układzie 

elementów w porównywanych zbiorach. Poprawnie układa obiekty w serie 

rosnące i malejące. Poprawnie numeruje obiekty w ułożonych seriach. 

Właściwie wybiera obiekt w serii, określa następne i poprzednie. Poprawnie 

klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje. Właściwie zachowuje się w 

sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku umysłowego, dąży do 

wykonania zadania. Poprawnie określa kierunki względem siebie i innych 

osób. Potrafi określić położenie względem obranego obiektu. Odnajduje 

informacje i rysuje strzałki we właściwym kierunku zgodnie z poleceniem. 

Rozumie pojęcie symetrii. Poprawnie wskazuje figury będące 

pomniejszeniem lub powiększeniem danej figury. Starannie i dokładnie 
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kontynuuje regularny wzór. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Ustala równoliczność, mimo obserwowanych zmian w układzie elementów 

w porównywanych zbiorach. Układa obiekty w serie rosnące i malejące. 

Numeruje obiekty w ułożonych seriach. Wybiera obiekt w serii, określa 

następne i poprzednie. Klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje. W sytuacjach 

trudnych i wymagających wysiłku umysłowego zachowuje się rozumnie, 

dąży do wykonania zadania. Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób. 

Określa położenie obiektu względem obranego obiektu. Orientuje się na 

kartce papieru, aby odnajdywać informacje i rysować strzałki we 

właściwym kierunku. Dostrzega symetrię. Zauważa że jedna figura jest 

pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Popełnia błędy ustalając równoliczność w porównywanych zbiorach. 

Zazwyczaj układa obiekty w serie rosnące i malejące. Numeruje obiekty w 

ułożonych seriach, popełniając błędy. Radzi sobie z określaniem 

następnego w serii obiektu. Potrzebuje pomocy nauczyciela przy 

klasyfikowaniu obiektów i tworzeniu kolekcji. W sytuacjach trudnych i 

wymagających wysiłku umysłowego potrzebuje mobilizacji i dodatkowych 

wyjaśnień. Tylko z pomocą nauczyciela określa: kierunki od siebie i innych 

osób, położenie obiektu względem obranego obiektu, określa kierunki na 

płaszczyźnie. Po dodatkowych wyjaśnieniach dostrzega symetrię. Po 

dodatkowych wyjaśnieniach zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem 

lub powiększeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Tylko z pomocą nauczyciela ustala równoliczność w porównywanych 

Zbiorach. Tylko z pomocą nauczyciela układa obiekty w serie rosnące i 

malejące. Numeruje obiekty w ułożonych seriach z pomocą nauczyciela. 

Często błędnie wybiera obiekt w serii, myli określenia następny i 

poprzedni. Nie radzi sobie z klasyfikowaniem przedmiotów i tworzeniem 

kolekcji. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku umysłowego nie 

podejmuje działania. Zazwyczaj popełnia błędy, określając: kierunki od 

siebie i innych osób, położenie obiektu względem obranego obiektu, 

określa kierunki na płaszczyźnie. Tylko z pomocą nauczyciela zauważa, że 

jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej. Kontynuuje 

regularny wzór, ale w zasadniczy sposób zniekształca jego elementy. 
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Symbole 

cyfrowe 

Liczenie i sprawności rachunkowe 

Celujący 

(cel) 6 

Poprawnie i sprawnie liczy obiekty, rozumie pojęcie liczby, porównuje je. 

Potrafi liczyć w przód i wspak od dowolnej liczby w zakresie 100 

Zapisuje cyframi liczby do 100. Poprawnie dodaje i odejmuje w pamięci 

w zakresie 20,  zapisuje działania dodawania i odejmowania.  Z 

powodzeniem stosuje dodawanie i odejmowanie w konkretnych sytuacjach 

życiowych. Dostrzega nietypowość w zadaniach matematycznych i 

rozwiązuje je, układa zadania do ilustracji i formuły matematycznej. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Poprawnie i sprawnie liczy obiekty, rozumie pojęcie liczby. Potrafi liczyć w 

przód i wspak od dowolnej liczby. Poprawnie zapisuje liczby do 20. 

Poprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, zapisuje działania 

dodawania i odejmowania. Z powodzeniem stosuje dodawanie i 

odejmowanie w konkretnych sytuacjach życiowych. Prawidłowo 

rozwiązuje zadania tekstowe, potrafi dobrać właściwe pytanie i działanie do 

treści, układa zadania do ilustracji. 

Dobry 

(db) 4 

Poprawnie i sprawnie liczy obiekty. Poprawnie liczy w zakresie do 20, 

także wspak. Potrafi zapisywać liczby cyframi. Poprawnie dodaje i 

odejmuje, nie tylko na konkretach. Potrafi zapisać działania dodawania i 

odejmowania. Stosuje dodawanie i odejmowanie w konkretnych sytuacjach 

życiowych. Rozwiązuje zadania z treścią. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu 

liczenia). Wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak 

(zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi, (zakres do10). Wyznacza sumy 

(dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na 

zbiorach zastępczych. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, 

poprawnie zapisuje te działania. Radzi sobie w sytuacjach życiowych, 

których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania. 

Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Liczy obiekty. Wymienia kolejne liczebniki do 10. Zapisuje liczby cyframi 

operując konkretami. Z pomocą nauczyciela wyznacza sumy i różnice. 

Dodaje i odejmuje w zakresie 10, operując konkretami, popełnia błędy w 

zapisie tych działań. Tylko z pomocą nauczyciela zapisuje rozwiązanie 
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zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Popełnia błędy licząc obiekty. Myli kolejne liczebniki. Z pomocą 

nauczyciela zapisuje liczebniki. Popełnia liczne błędy wyznaczając sumy i 

różnice. Dodaje i odejmuje w zakresie 10 operując konkretami nie potrafi 

zapisywać działań. Nie rozwiązuje zadań z treścią. 

Symbole 

cyfrowe 

Pomiar 

Celujący 

(cel) 6 

Poprawnie mierzy długość posługując się linijką, odczytuje i zapisuje 

wynik. Samodzielnie porównuje długości obiektów i wyniki pomiarów. Zna 

zasadę ważenia na wadze szalkowej, samodzielnie waży przedmioty, wie, 

który przedmiot jest cięższy, a który lżejszy, zapisuje wyniki. Samodzielnie 

odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, zapisuje wyniki. Kolejno 

poprawnie wymienia dni w tygodniu i miesiące w roku, z podziałem na 

miesiące kolejnych pór roku. Wie, do czego służy kalendarz, potrafi z niego 

korzystać oraz umieścić wydarzenie w kalendarzu. Odczytuje czas na 

zegarze, potrafi porównać czas trwania poszczególnych zajęć. Dobrze zna 

będące w obiegu monety i banknoty. Wie, że wartość monet zależy od ich 

nominału. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Poprawnie mierzy długość, posługując się linijką i odczytuje wynik. Potrafi 

porównywać długości obiektów i wyniki pomiarów. Samodzielnie waży 

przedmioty, wie który przedmiot jest cięższy, a który lżejszy. Samodzielnie 

odmierza płyny kubkiem i miarką litrową. Kolejno poprawnie wymienia dni 

w tygodniu i miesiące w roku, potrafi wskazać następny i poprzedni miesiąc 

od podanego. Wie, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać, 

odczytuje i zapisuje daty. Odczytuje czas na zegarze, potrafi porównać czas 

trwania poszczególnych zajęć. Dobrze zna będące w obiegu monety i 

banknoty. Zna wartość monet i potrafi robić zakupy. 

Dobry 

(db) 4 

Poprawnie mierzy długość, posługując się linijką. Potrafi porównywać 

długości obiektów. Poprawnie waży przedmioty. Wie jak określić  który 

przedmiot jest cięższy. Potrafi określić towary pakowane według wagi. 

Poprawnie odmierza płyny kubkiem i miarką litrową. Kolejno poprawnie 

wymienia  dni w tygodniu i miesiące w roku. Wie do czego służy kalendarz 

i potrafi z niego korzystać. Odczytuje czas na zegarze orientuje się w czasie 
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trwania zajęć. Dobrze zna będące w obiegu monety i banknot wartości 10 

złotych. Wie jakimi monetami zapłacić za dany towar. Rozumie pojęcie 

długu. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze. Wie, że towar w sklepie pakowany 

jest według wagi. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową. Nazywa dni w 

tygodniu i miesiące w roku. Orientuje się, do czego służy kalendarz. Potrafi 

korzystać z kalendarza. Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który 

pozwala orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych 

obowiązków. Zna będące w obiegu monety i banknotów wartości 10 

złotych. Zna wartość  nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i 

sprzedaży. Zna pojęcie długu i konieczność spłacania go. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Niedokładnie mierzy długość, posługując się linijką. Porównuje długości 

obiektów, ale myli pojęcia: dłuższy, krótszy. Potrafi ważyć przedmioty. 

Myli pojęcia: cięższy, lżejszy. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową. 

Nazywa dni w tygodniu, zna nazwy niektórych miesięcy. Orientuje się, do 

czego służy kalendarz. Z pomocą nauczyciela potrafi korzystać z 

kalendarza. Rozpoznaje czas na zegarze, ale ma problemy z określaniem 

ram czasowych. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie rozumie pojęć: dłuższy, krótszy. Potrafi ważyć przedmioty. Nie 

rozumie pojęć: cięższy, lżejszy. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową. 

Nazywa dni w tygodniu, nie zna nazw miesięcy. Orientuje się, do czego 

służy kalendarz. Nie potrafi korzystać z kalendarza. Nie różnicuje ram 

czasowych. 

Symbole 

cyfrowe 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt 

Celujący 

(cel) 6 

Interesuje się światem przyrody i opowiada pełnymi zdaniami o roślinach 

i zwierzętach żyjących w parku, w lesie, na polu uprawnym, w sadzie, 

w ogrodzie (na działce). Opowiada i uzasadnia potrzebę przystosowania się 

zwierząt do poszczególnych pór roku. Samodzielnie prowadzi proste 

hodowle i uprawy, zapisuje obserwacje i wyciąga wnioski. Wymienia 

zwierzęta i podaje przykłady ich pożytecznego oddziaływania na 

środowisko. Wymienia i uzasadnia zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka. 
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Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Interesuje się światem przyrody, zna rośliny i zwierzęta żyjące w parku, w 

lesie, na polu uprawnym, w sadzie, w ogrodzie (na działce). Opowiada o 

sposobach przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. 

Prowadzi proste hodowle i uprawy, zapisuje obserwacje i wyciąga wnioski. 

Wymienia zwierzęta i podaje przykłady ich pożytecznego oddziaływania na 

środowisko. Wymienia i uzasadnia zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka. Podejmuje działania mające chronić 

przyrodę oraz pomagać zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato. Wymienia 

zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt i potrafi im zapobiegać. 

Wie, dlaczego  należy oszczędzać wodę i podaje sposoby na jej 

oszczędzanie, rozumie i podaje sposoby na jej znaczenie wody dla życia. 

Dobry 

(db) 4 

Interesuje się światem przyrody, zna rośliny i zwierzęta żyjące w parku, w 

lesie, na polu uprawnym, w sadzie, w ogrodzie (na działce). Opowiada o 

sposobach przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. 

Prowadzi proste hodowle i uprawy, zapisuje obserwacje i wyciąga wnioski. 

Wymienia zwierzęta i podaje przykłady ich pożytecznego oddziaływania na 

środowisko. Wymienia i uzasadnia zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka. Podejmuje działania mające chronić 

przyrodę oraz pomagać zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato. Wymienia 

zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt i potrafi im zapobiegać. 

Wie, dlaczego należy oszczędzać wodę. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku. Rozpoznaje rośliny i 

zwierzęta żyjące w lesie. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące na polu 

uprawnym. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w sadzie. Rozpoznaje 

rośliny i zwierzęta żyjące w ogrodzie (na działce). Zna sposoby 

przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty 

ptaków, zapadanie w sen zimowy. Wymienia warunki konieczne do 

rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych 

uprawach, w hodowlach. Prowadzi proste hodowle i uprawy. Wie, jaki 

pożytek przynoszą zwierzęta środowisku przynoszą niektóre zwierzęta 

środowisku. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Nie zawsze rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku. Nie zawsze 

rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w lesie. Nie zawsze rozpoznaje 
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rośliny i zwierzęta żyjące na polu uprawnym. Nie zawsze rozpoznaje 

rośliny i zwierzęta żyjące w ogrodzie. Zna niektóre sposoby przystosowania 

się zwierząt do poszczególnych pór roku. Z pomocą nauczyciela wymienia 

niektóre warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie 

domowym, w szkolnych uprawach, w hodowlach. Prowadzi proste hodowle 

i uprawy. Wie, jaki pożytek przynoszą niektóre zwierzęta środowisku. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie rozpoznaje roślin i zwierząt żyjących w parku. Nie rozpoznaje roślin i 

zwierząt żyjących w lesie. Nie rozpoznaje roślin i zwierząt żyjących na polu 

uprawnym. Nie rozpoznaje roślin i zwierząt żyjących w ogrodzie. Nie zna 

sposobów przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku. Nie 

zna warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie 

domowym, w szkolnych uprawach, w hodowlach. Prowadzi proste hodowle 

i uprawy. Wie, jaki pożytek przynoszą niektóre zwierzęta środowisku. Nie 

zdaje sobie sprawy z zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony 

człowieka. Nie rozumie potrzeby ochrony przyrody. Nie potrafi wymienić 

zagrożeń ze strony roślin i zwierząt.  

Symbole 

cyfrowe 

Rozumienie warunków atmosferycznych 

Celujący 

(cel) 6 

Podejmuje działania mające chronić przyrodę oraz pomagać zwierzętom 

przetrwać zimę i upalne lato. Wie, czym spowodowane są zagrożenia dla 

człowieka ze strony roślin i zwierząt i potrafi im zapobiegać. Wie dlaczego 

należy oszczędzać wodę i podaje sposoby na jej oszczędzanie, rozumie 

znaczenie wody dla życia. Segreguje śmieci, potrafi wskazać działania, 

które pomogą naszej planecie. Samodzielnie prowadzi obserwacje 

pogodowe, zapisuje spostrzeżenia, wyciąga wnioski. Rozumie 

przedstawianą w mediach prognozę pogody i stosuje się do podanych 

informacji o pogodzie. Poprawnie  przypisuje zjawiska atmosferyczne do 

poszczególnych pór roku, wyjaśnia jak powstają. Rozumie konieczność 

dostosowania ubioru do warunków pogodowych. Wymienia zagrożenia ze 

strony zjawisk przyrodniczych, wie, jak powstają, zna sposoby zachowania 

się w sytuacjach zagrożenia. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Segreguje śmieci, wie, do czego można ponownie wykorzystać np.: papier, 

szkło, plastik. Samodzielnie prowadzi obserwacje pogodowe, zapisuje 
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spostrzeżenia. Rozumie przedstawianą w mediach prognozę pogody i 

stosuje się do podanych informacji o pogodzie. Poprawnie przypisuje 

zjawiska atmosferyczne do poszczególnych pór roku i nazywa je. Potrafi 

dostosować ubiór do pogody i uzasadnia swój wybór. Wymienia zagrożenia 

ze strony zjawisk przyrodniczych oraz sposoby zachowania się w 

sytuacjach zagrożenia. 

Dobry 

(db) 4 

Planuje działania mające chronić przyrodę oraz pomagać zwierzętom 

przetrwać zimę i upalne lato. Ma świadomość, że rośliny i zwierzęta mogą 

stanowić zagrożenia i wie, jak się przed nim bronić. Wie dlaczego należy 

oszczędzać wodę, rozumie znaczenie dla życia. Zna pożytek płynący z 

segregowania śmieci. Prawidłowo prowadzi obserwacje pogodowe. 

Rozumie przedstawianą w mediach prognozę pogody i stosuje się do 

podanych informacji o pogodzie. Poprawnie przypisuje zjawiska 

atmosferyczne do poszczególnych pór roku. Wie, jak zachować się, jak 

dostosować ubiór odpowiednio do pogody. Wymienia zagrożenia ze strony 

zjawisk przyrodniczych oraz sposoby zachowania się w sytuacjach 

zagrożenia. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Zna zagrożenie dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka. Chroni 

przyrodę. Pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato. Zna zagrożenia 

ze strony zwierząt i roślin, wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. 

Wie, że należy oszczędzać wodę, wie, jakie znaczenia ma woda w życiu 

człowieka, roślin i zwierząt. Wie, że należy segregować śmieci. Rozumie 

sens stosowania opakowań ekologicznych. Obserwuje pogodę i prowadzi 

obrazkowy kalendarz pogody. Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca 

pogodę w radiu i telewizji i stosuje się do podanych informacji o pogodzie. 

Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór 

roku .Podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 

wynikające z pogody. Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, 

takich jak: burza, huragan, powódź i pożar i wie, jak zachować się w 

sytuacji zagrożenia. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Wymaga przypomnień, że przyrodę należy chronić. Zna zagrożenia ze 

strony niektórych roślin i zwierząt, nie zawsze wie, jak zachować się w 

sytuacji zagrożenia. Potrzebuje przypomnień, że należy oszczędzać wodę 
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oraz jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Wie, że 

należy segregować śmieci. Wymaga wyjaśnień dotyczących konieczności 

stosowania opakowań ekologicznych. Obserwuje pogodę, z pomocą 

nauczyciela prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.  Nie w pełni rozumie 

prognozę pogody podawaną w radiu i telewizji. Z pomocą nauczyciela 

nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór 

roku. Nie zawsze rozumie niebezpieczeństwa wynikające z pogody. Zna 

niektóre zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie rozumie konieczności oszczędzania wody, nie w pełni zdaje sobie 

sprawę ze znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Wie, że 

należy segregować śmieci. Nie rozumie sensu stosowania opakowań 

ekologicznych. Obserwuje pogodę, z pomocą nauczyciela prowadzi 

obrazkowy kalendarz pogody. Nie rozumie prognozy pogody podawanej w 

radiu i telewizji. Z pomocą nauczyciela nazywa niektóre zjawiska 

atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Nie rozumie 

niebezpieczeństw wynikających z pogody. Nie zawsze zdaje sobie sprawę z 

zagrożeń ze strony zjawisk przyrodniczych. 

Symbole 

cyfrowe 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

Zgodne współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi 

Celujący 

(cel) 6 

Zabiera głos w dyskusji, rzeczowo argumentując swoje zdanie. Chętnie i 

zgodnie współpracuje z innymi, potrafi zainicjować ciekawą zabawę. Zna i 

świadomie akceptuje reguły obowiązujące w społeczności. Zna formy 

grzecznościowe i je stosuje. Rozumie, co wynika z przynależności do 

rodziny, jakie są prawidłowe relacje między najbliższymi. Odpowiedzialnie 

wywiązuje się z powinności wobec członków rodziny. Rozumie zależność 

pracy i zapłaty za nią. Zna sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do 

niej swoje oczekiwania. Wymienia zagrożenia ze strony innych ludzi, wie, 

jak sobie z nimi radzić i do kogo zwrócić się o pomoc. Wie i uzasadnia, 

gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, potrafi odróżnić 

zachowania niepożądane od prawidłowych. Potrafi prawidłowo określić 

status administracyjny swojej miejscowości, podaje charakterystyczne 

cechy, potrafi porównać z innymi. Potrafi wymienić nazwy zawodów, wie, 

czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód. Zna symbole narodowe, 
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rozumie je, potrafi je wymienić i prawidłowo nazwać, zna związane z nimi 

legendy. Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, wskazuje 

Polskę na mapie Europy. Ma ogólną wiedzę o Unii Europejskiej – wie, 

jakie są jej główne założenia. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Argumentuje, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i 

dorosłymi. Chętnie i zgodnie współpracuje z innymi. Zna i akceptuje reguły 

obowiązujące w społeczności. Zna formy grzecznościowe i stosuje je. 

Rozumie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są prawidłowe 

relacje między najbliższymi. Odpowiedzialnie wywiązuje się z powinności 

wobec członków rodziny. Rozumie zależność pracy i zapłaty za nią. Zna 

sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swoje oczekiwania. 

Wymienia zagrożenia ze strony innych ludzi, wie, jak sobie z nimi radzić 

Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, potrafi odróżnić 

zachowania niepożądane od prawidłowych. Potrafi prawidłowo określić 

status administracyjny swojej miejscowości, podaje charakterystyczne 

cechy. Wie, na czym polega praca ludzi wykonujących określone zawody. 

Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce. Wie, że Polska znajduje 

się w Europie, wskazuje Polskę na mapie. Zna symbole narodowe, rozumie 

je, potrafi je wymienić i prawidłowo nazwać. Ma ogólną wiedzę o Unii 

Europejskiej. 

Dobry 

(db) 4 

Odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. 

Chętnie współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach 

Życiowych. Zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej oraz w świecie dorosłych. Zawsze grzecznie zwraca się do 

innych. Rozumie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje 

między najbliższymi. Wywiązuje się z powinności wobec członków 

rodziny. Wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Trafnie dostosowuje swe 

oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny. Zna i rozumie zagrożenia 

ze strony ludzi Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie 

nie można i dlaczego. Potrafi prawidłowo określić status administracyjny 

swojej miejscowości. Podaje charakterystyczne cechy zawodów. Wie, jakiej 

jest narodowości, że mieszka w Polsce. Wie, że Polska znajduje się w 

Europie. Zna symbole narodowe. Rozpoznaje flagę i hymn Unii 
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Europejskiej. Zna symbole narodowe i je rozumie. 

 

Dostateczny 

(dst) 3 

Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i 

dorosłymi. Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać 

potrzebującym.  Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy. 

Współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach życiowych. 

Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie 

dorosłych. Grzecznie zwraca się do innych. Wie, co wynika z 

przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi. 

Wywiązuje się z powinności wobec członków rodziny. Ma rozeznanie, że 

pieniądze otrzymuje się za pracę. Dostosowuje swe oczekiwania do realiów 

ekonomicznych rodziny. Zna zagrożenia ze strony ludzi. Wie, do kogo i w 

jaki sposób należy zwrócić się o pomoc. Wie, gdzie można bezpiecznie 

organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. Potrafi wymienić status 

administracyjny swojej miejscowości. Wie, czym zajmuje się np: policjant, 

strażak i jak można się do nich zwrócić o pomoc. Wie, jakiej jest 

narodowości, że mieszka w Polsce. Wie, że Polska znajduje się w Europie. 

Zna symbole narodowe. Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Nie zawsze potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z 

rówieśnikami i dorosłymi. Rozumie potrzebę pomagania potrzebującym. 

Zdarza mu się skłamać lub zataić prawdę. Potrzebuje zachęty do podjęcia 

współpracy z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach życiowych. 

Nie zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej 

oraz w świecie dorosłych. Na ogół grzecznie zwraca się do innych. 

Rozumie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między 

najbliższymi. Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę.  Ma 

rozeznanie w zagrożeniach ze strony ludzi. Wie, do kogo zwrócić się o 

pomoc. Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, ale nie zawsze 

dba o swoje bezpieczeństwo. Wie, że mieszka w mieście (na wsi). Wie, 

czym zajmuje się np.: policjant, strażak. Wie, że mieszka w Polsce. Nie 

orientuje się w położeniu Polski. Myli symbole narodowe. Rozpoznaje 

flagę Unii Europejskiej. 

Niedostateczny Często nie potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z 
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(ndst) 1 rówieśnikami i dorosłymi. Wymaga częstego przypominania, że należy 

pomagać potrzebującym. Często nie mówi prawdy. Nie potrafi 

współpracować z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach 

życiowych. Często nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej oraz w świecie dorosłych. Często nie stosuje form 

grzecznościowych, zwracając się do innych. Nie zawsze zdaje sobie 

sprawę, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między 

najbliższymi. Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Nie 

zawsze zdaje sobie sprawę z zagrożeń ze strony ludzi. Nie potrafi poprosić 

o pomoc innych. Nie zawsze zdaje sobie sprawę co wynika z 

przynależności do rodziny jakie są relacje z najbliższymi. Ma rozeznanie że 

pieniądze otrzymuje się za prace. Nie zawsze sobie zdaje sprawę z zagrożeń 

ze strony ludzi. Nie potrafi poprosić  o pomoc. 

Symbole 

cyfrowe 

EDUKACJA MUZYCZNA 

Odbiór i słuchanie muzyki. Śpiewanie i muzykowanie. Słuchanie i 

rozumienie. 

Celujący 

(cel) 6 

Bezbłędnie powtarza prostą melodię. Zna i śpiewa wszystkie poznane 

piosenki. Wykonuje i sam układa śpiewanki i rymowanki, potrafi ułożyć 

rytm do wymyślonej przez siebie rymowanki. Aktywnie uczestniczy w 

ćwiczeniupolegającym na interpretacji utworu muzycznego. Potrafi ułożyć 

podkład mu zyczny na instrumentach perkusyjnych lub alternatywnych. 

Podejmuje próby zapisywania i czytania nut, rozpoznaje wartości nut: 

ćwierćnuty, ósemki, półnuty. Wypowiada się na temat treści piosenki, 

przedstawia treść piosenki za pomocą umownych gestów, wykonuje 

improwizacje ruchowe przy muzyce. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5  

Poprawnie powtarza prostą melodię. Zna i śpiewa wszystkie poznane 

piosenki. Wykonuje i sam układa śpiewanki i rymowanki. Samodzielnie 

odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. 

Samodzielnie interpretuje nastrój muzyki. Samodzielnie realizuje schematy 

rytmiczne. Podejmuje próby zapisywania i czytania nut. Właściwie, zgodnie 

z charakterem muzyki wyraża swe doznania. 

Dobry 

(db) 4 

Poprawnie powtarza prostą melodię. Chętnie śpiewa piosenki z repertuaru 

Dziecięcego. Chętnie wykonuje śpiewanki i rymowanki. Poprawnie 
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odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. Trafnie 

wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc. Poprawnie realizuje 

proste schematy rytmiczne. Rozumie zapis nutowy. Słuchając muzyki, 

trafnie wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie. Zawsze kulturalnie 

zachowuje się na koncercie. Zawsze kulturalnie zachowuje się w trakcie 

słuchania hymnu narodowego. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Powtarza prostą melodię. Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.  

Wykonuje śpiewanki i rymowanki. Odtwarza proste rytmy głosem. 

Odtwarzaproste rytmy na instrumentach perkusyjnych. Wyraża nastrój i 

charakter muzyki, pląsając i tańcząc. Realizuje proste schematy rytmiczne. 

Wie, że muzykę można zapisać i odczytać. Świadomie i aktywnie słucha 

muzyki. Słuchając muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie. 

Kulturalnie zachowuje się na koncercie. Kulturalnie zachowuje się w 

trakcie słuchania hymnu narodowego. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Nie zawsze potrafi powtórzyć prostą melodię. Śpiewa wybrane piosenki 

z repertuaru dziecięcego. W zespole wykonuje śpiewanki i rymowanki. Z 

pomocą nauczyciela odtwarza proste rytmy głosem. Z pomocą nauczyciela 

odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych. Wyraża nastrój 

i charakter muzyki, pląsając i tańcząc, naśladując inne dzieci. Słucha 

muzyki, nie wykazując zainteresowania. Potrzebuje dodatkowych 

wyjaśnień, aby wyrażać swe doznania. Wie, jak zachować się na koncercie i 

podczas słuchania hymnu narodowego. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie potrafi powtórzyć prostej melodii. Nie podejmuje prób samodzielnego 

śpiewania poznanych piosenek. Ma problemy z odtwarzaniem prostych 

rytmów głosem i na instrumentach perkusyjnych. Niechętnie uczestniczy w 

pląsach i tańcach. Nie interesuje się słuchaniem muzyki. Wie jak zachować 

się na koncercie podczas słuchania hymnu narodowego, ale nie zawsze 

przestrzega zasad. 

Symbole 

cyfrowe 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

Poznawanie architektury malarstwa rzeźby. 

Wyrażanie własnych  myśli i uczuć w różnorodnych formach 

plastycznych. 

Celujący Wykazuje dużą inwencję i pomysłowość w stosowaniu technik 
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(cel) 6 plastycznych. Zna różne środki wyrazu plastycznego i właściwie je stosuje, 

jego prace są oryginalne. Prace ilustrujące sceny i sytuacje inspirowane 

wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką są bogate w szczegóły, trafnie 

oddają nastrój i treść. Chętnie i samodzielnie korzysta z różnych narzędzi 

multimedialnych. Pomysłowo wykonuje proste rekwizyty i właściwie 

wykorzystuje je w małych formach teatralnych. Samodzielnie rozpoznaje i 

nazywa wybrane dziedziny sztuki. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Stosuje różnorodne techniki plastyczne. Zna różne środki wyrazu 

plastycznego i właściwie je stosuje. Prace ilustrujące sceny i sytuacje 

inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką są bogate w 

szczegóły. Chętnie i samodzielnie korzysta z narzędzi multimedialnych. 

Starannie i samodzielnie przygotowuje rekwizyty potrzebne do 

przedstawienia. Wskazuje charakterystyczne cechy i różnice wybranych 

dziedzin sztuki; architektura, malarstwo, rzeźbę, grafikę, chętnie 

wypowiada się na ich temat. 

Dobry 

(db) 4 

Chętnie wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na 

płaszczyźnie. Trafnie posługuje się środkami wyrazu plastycznego: kształt, 

barwa, faktura. Ciekawie ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, 

baśnią, opowiadaniem, muzyką. Chętnie korzysta z narzędzi 

multimedialnych. Starannie przygotowuje rekwizyty potrzebne do 

przedstawienia. Tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej 

regionu. Trafnie rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki; architektura, 

malarstwo, rzeźbę, grafikę, wypowiada się na ich temat. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody. Wykonuje 

prace wymagające majsterkowania. Zna ogólne zasady działania urządzeń 

domowych. Posługuje się urządzeniami domowymi, nie psując ich. Buduje 

z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu np.: szałas, namiot. 

W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne  z gotowych 

zestawów do montażu. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Potrzebuje zachęty do stosowania trudniejszych technik plastycznych. Zna 

środki wyrazu plastycznego, ale stosuje je w ograniczonym zakresie. 

Potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, aby wykonać pracę inspirowaną 

wyobraźnią. Potrzebuje wzoru, aby zilustrować sceny i sytuacje 
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inspirowane baśnią, opowiadaniem, muzyką. Z pomocą nauczyciela 

wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach 

teatralnych. Myli pojęcia;architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, nie 

chętnie wypowiada się na ich temat. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Stosuje tylko wybrane przez siebie, jednorodne techniki plastyczne. Prace 

plastyczne wykonuje schematycznie, stosuje ubogą gamę barw. Nie 

podejmuje prób wykonania pracy plastycznej inspirowanej wyobraźnią. 

Potrzebuje wzoru i pomocy, aby zilustrować sceny i sytuacje inspirowane 

baśnią, opowiadaniem, muzyką. Rzadko podejmuje próby wykonania 

prostego rekwizytu. Nie rozróżnia pojęć: architektura, malarstwo, rzeźba, 

grafika, nie wypowiada się na ich temat. 

Symbole 

cyfrowe 

EDUKACJA TECHNICZNA 

Wychowanie do techniki i działalność konstrukcyjna 

Celujący 

(cel) 6 

Interesuje się sposobami  wykorzystywania przez człowieka sił przyrody, 

potrafi podać przykłady i uzasadnić swoje zdanie. Wykazuje się 

pomysłowością przy wykonywaniu prac wymagających majsterkowania. 

Podaje zasady działania urządzeń domowych. Wie, jak posługiwać się 

urządzeniami domowymi, aby ich nie popsuć. Z dużą pomysłowością 

podejmuje zadania budowania z różnorodnych przedmiotów dostępnych w 

otoczeniu.  

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Interesuje się sposobami wykorzystywania przez człowieka sił przyrody, 

potrafi podać przykłady. Chętnie i starannie wykonuje prace wymagające 

majsterkowania. Podaje zasady działania urządzeń domowych. 

Samodzielnie posługuje się urządzeniami domowymi. Samodzielnie 

podejmuje zadania budowania różnorodnych przedmiotów dostępnych w 

otoczeniu.  

Dobry 

(db) 4 

Podaje sposoby wykorzystywania przez człowieka sił przyrody. Chętnie 

wykonuje prace wymagające majsterkowania. Dobrze zna zasady działania 

urządzeń domowych. Sprawnie posługuje się urządzeniami domowymi. 

Chętnie podejmuje zadania budowania z różnorodnych przedmiotów 

dostępnych w otoczeniu. Samodzielnie konstruuje urządzenia techniczne z 

gotowych zestawów do montażu. 

Dostateczny Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody. Wykonuje 
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(dst) 3 prace wymagające majsterkowania. Zna ogólne zasady działania urządzeń 

domowych. Posługuje się urządzeniami domowymi, nie psując ich. Buduje 

z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu np.: szałas, namiot. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Zna tylko nieliczne przykłady wykorzystania przez człowieka sił przyrody. 

Po dodatkowej instrukcji wykonuje prace wymagające majsterkowania. Zna 

ogólne zasady działania niektórych urządzeń domowych.  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody. Z pomocą 

nauczyciela wykonuje prace wymagające majsterkowania. Nie zna 

ogólnych zasad działania większości urządzeń domowych. Z pomocą 

nauczyciela konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do 

montażu. 

Symbole 

cyfrowe 

Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych 

 

Celujący 

(cel) 6 

Właściwie organizuje miejsce swojej pracy, sprząta po sobie i pomaga 

innym w utrzymaniu porządku. W każdej sytuacji przestrzega zasad 

bezpiecznego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, przypomina 

innym o bezpieczeństwie. Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się 

po drogach, wybrane znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego. Dobrze 

wie, jak zachować się w sytuacji wypadku: umie powiadomić dorosłych, 

zna telefony alarmowe, potrafi zadzwonić pod numer 112. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Rozumie konieczność utrzymania porządku w miejscu pracy, sprząta po 

sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku. Wymienia zagrożenia 

wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych, 

przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się narzędziami. Zna i stosuje 

zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, wybrane znaki drogowe. 

Zna sposób postępowania w sytuacji wypadku, zna telefony alarmowe, wie 

kogo należy powiadomić o wypadku. 

Dobry 

(db) 4 

Właściwie organizuje miejsce swojej pracy, sprząta po sobie i pomaga 

innym w utrzymaniu porządku. W każdej sytuacji przestrzega zasad 

bezpiecznego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, przypomina 

innym o bezpieczeństwie.  Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się 

po drogach, wybrane znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego. Dobrze 

wie, jak zachować się w sytuacji wypadku: umie powiadomić dorosłych, 
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zna telefony alarmowe, potrafi zadzwonić pod numer 112. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym w 

utrzymaniu porządku. Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego 

używania narzędzi i urządzeń technicznych. Wie, jak należy bezpiecznie 

poruszać się na drogach. Wie, jak należy bezpiecznie korzystać ze środków 

komunikacji. Wie, jak zachować się w sytuacji wypadku: umie powiadomić 

dorosłych, zna telefony alarmowe. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Wymaga przypomnień dotyczących utrzymywania porządku wokół siebie, 

sprzątania po sobie. Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania 

narzędzi i urządzeń technicznych, ale nie zawsze przestrzega zasad 

bezpiecznego ich użytkowania. Zna niektóre zasady bezpiecznego 

poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji. Wie, że w 

sytuacji wypadku należy powiadomić dorosłych. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Często nie dba o utrzymanie porządku wokół siebie, nie zawsze sprząta po 

sobie. Nie zdaje sobie sprawy z  zagrożeń wynikających z niewłaściwego 

używania narzędzi i urządzeń technicznych. Zna niektóre zasady 

bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków 

komunikacji, lecz ich nie przestrzega. Nie potrafi racjonalnie zachować się 

w sytuacji wypadku. 

Symbole 

cyfrowe 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Kształtowanie sprawności fizycznej 

Celujący 

(cel) 6 

Aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną 

zgodnie z regułami. Jest bardzo sprawne fizycznie, bardzo dobrze wykonuje 

ćwiczenia z piłką, na torze przeszkód, ćwiczenia równoważne, proponuje 

własne zabawy i ćwiczenia sportowe. Wie, dlaczego należy zachować 

prawidłową postawę, siedząc w ławce. Wymienia różne zagrożenia dla 

zdrowia spowodowane przez choroby, wyjaśnia, jak powstają i zna sposoby 

zapobiegania im. Wyjaśnia zagrożenia dla zdrowia wynikające z 

niewłaściwego zażywania leków i stosowania środków chemicznych. 

Dobrze zna ograniczenia, jakie napotykają dzieci niepełnosprawne, chętnie 

im pomaga, zachęca innych do pomocy. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających prawność fizyczną 

zgodnie z regułami. Sprawnie wykonuje ćwiczenia z piłką. Sprawnie i 
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chętnie wykonuje ćwiczenia na torze przeszkód. Sprawnie wykonuje 

ćwiczenia równoważne. Świadomie dba o to, aby prawidłowo siedzieć w 

ławce, przy stole. Wymienia różne zagrożenia dla zdrowia spowodowane 

przez choroby i zna sposoby zapobiegania im. Wie, dlaczego nie może 

samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych. Dobrze 

zna ograniczenia, jakie napotykają dzieci niepełnosprawne, chętnie im 

pomaga. 

Dobry 

(db) 4 

Chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie 

z regułami. Poprawnie wykonuje ćwiczenia z piłką. Poprawnie i chętnie 

wykonuje ćwiczenia na torze przeszkód. Poprawnie wykonuje ćwiczenia 

równoważne. Zawsze pamięta o prawidłowej postawie podczas siedzenia w 

ławce. Wymienia zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez choroby i   

sposoby zapobiegania im. Jest świadomy niebezpieczeństw wynikających 

z samodzielnego zażywania leków i stosowania środków chemicznych. Zna 

ograniczenia, jakie napotykają dzieci niepełnosprawne, chętnie im pomaga. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z 

regułami. Potrafi chwytać piłkę. Potrafi rzucać piłką do celu i na odległość. 

Potrafi toczyć i kozłować piłkę. Potrafi wykonywać ćwiczenia 

równoważne. Dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy  stole. Wie, 

że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i można im zapobiegać. Właściwie 

zachowuje się w sytuacji choroby. Wie, że nie może samodzielnie zażywać 

lekarstw i stosować środków chemicznych. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Zazwyczaj uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną 

zgodnie z regułami. Radzi sobie z ćwiczeniami z piłką, ale ma trudności z 

koordynacją ruchów. Stara się poprawnie wykonywać ćwiczenia na torze 

przeszkód i ćwiczenia równoważne. Wymaga częstego przypominania o 

prawidłowej postawie podczas siedzenia w ławce. Wie, że choroby są 

zagrożeniem dla zdrowia, zna nieliczne sposoby zapobiegania im. Wie, jak 

zachować się w sytuacji choroby. Wymaga przypominania o zagrożeniach, 

jakie niesie ze sobą samodzielne zażywanie leków i stosowanie środków 

chemicznych. Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej 

sytuacji. 

Niedostateczny Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, ale nie 
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(ndst) 1 przestrzega reguł. Słabo radzi sobie z ćwiczeniami z piłką. Ma duże 

trudności z pokonywaniem toru przeszkód oraz poprawnym 

wykonywaniem ćwiczeń równoważnych. Pomimo częstych przypomnień 

nauczyciela, nie dba o zachowanie prawidłowej postawy podczas siedzenia 

w ławce. Nie wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia, nie zna 

sposobów zapobiegania im. Nie wie, zachować się w sytuacji choroby. 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa II 

 

Symbole 

cyfrowe 

Edukacja polonistyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, 

czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania. 

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem 

prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne. 

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod 

względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. 

związki frazeologiczne), potrafi samodzielnie dokonać selekcji treści, 

potrafi rozpoznać rzeczownik, czasownik, przymiotnik. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie z 

podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na 

pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, 

dostrzega związki między nimi. 

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego 

słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, potrafi napisać swobodny 

tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i 

zdania. 

Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej 

formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty 



67 

 

zasób słów. 

Rozpoznaje podstawowe części mowy. 

Dobry 

(db) 4 

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym 

przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania. 

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy w 

pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne. 

Mówienie. Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie 

pojedyncze rozwinięte, wypowiada się zdaniami pojedynczymi, 

rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym i logicznym, z 

pomocą dokonuje selekcji treści. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu 

tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela. 

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, zna zasady 

ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego 

pisania. 

Mówienie. Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań pojedynczych 

rozwiniętych, wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi 

poprawnymi pod względem językowym. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając 

samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania. 

Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze, 

popełnia błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady ortograficzne. 

Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem 

językowym zdania pojedynczego rozwiniętego, wypowiada się zdaniami 

prostymi, wykazuje ubogi zasób słownictwa. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Czytanie. Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, 

zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie potrafi samodzielnie przeczytać 

tekstu. 

Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, 

opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych. 

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada 

jednym wyrazem lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego 

językowo zdania. 
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Symbole 

cyfrowe 

Edukacja matematyczna 

Celujący 

cel) 6 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 50, samodzielnie i 

biegle mnoży i dzieli w zakresie 30, zna i stosuje kolejność wykonywania 

działań. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone 

zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania. 

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów 

długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych 

jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, 

zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych 

w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje 

obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich 

i arabskich). 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 50, rozumie i sprawnie 

mnoży i dzieli w zakresie 30 stosuje przemienność i łączność dodawania i 

mnożenia. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone 

zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, 

działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane 

wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. 

Dobry 

(db) 4 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 50, rozumie 

mnożenie i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje działania w 

zakresie 30 z pojedynczymi błędami. 

Zadania tekstowe. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej 

schematu graficznego i działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste 

zadania z treścią. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość 

poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i 

pieniędzy. 
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Dostateczny 

(dst) 3 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, 

mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy. 

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą 

układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i 

działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu 

pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na 

konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy lub działając na 

konkretach. 

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i 

układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i 

działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, 

masy, czasu i obliczeń pieniężnych. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 

100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30. 

Zadania tekstowe. 

Nie rozwiązuje prostych zadań jednodziałaniowych nawet z pomocą 

nauczyciela i nie potrafi ułożyć treści zadania do sytuacji życiowej, 

rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań z 

zastosowaniem miar długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych. 

Symbole 

cyfrowe 

Edukacja społeczna.  Edukacja przyrodnicza. 

Celujący 

(cel) 6 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i 

społecznym, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze 

wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoje i innych osób. 

Bardzo dobry Wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych pór roku, 
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(bdb) 5 zna nazwy i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki i ssaki 

domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki świata, zna 

nazwy okolicznych dzielnic i miast, wie, jakie wartości odżywcze mają 

mleko i jego przetwory, owoce i warzywa, umie opowiedzieć, na czym 

polega praca ludzi w różnych zawodach, odróżnia drzewa i krzewy, stosuje 

w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu 

drogowym, przestrzega zasad i higieny. 

Dobry 

(db) 4 

Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, 

potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia nazwy 

poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy najbliższych 

miejscowości, zna zasady zachowania się na drodze, wie, że mleko, 

warzywa i owoce mają wartości odżywcze, zwykle okazuje szacunek dla 

innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno –

przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się 

w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych, 

usługowych, urzędów, nie wie jakie sprawy można załatwić na poczcie, nie 

potrafi wymienić części nadziemnych i podziemnych roślin, nie potrafi 

wymienić części składowych kwiatu, ma problem z wymienianiem 

elementów pogody, nie potrafi określić krajobrazu swojej okolicy, nie zna 

wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie 

w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny, z pomocą 

wysyła list. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, 

nie dba o rośliny klasowe, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

Symbole 

cyfrowe 

Edukacja plastyczna 

Edukacja techniczna 

Celujący 

(cel) 6 

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich 

rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w 

przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o 

szczegóły, posiada umiejętności plastyczne. 
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Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas 

pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace w sposób 

twórczy. 

Dobry 

(db) 4 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są 

zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i 

nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności z 

rozplanowaniem pracy. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone, bardzo 

szybko się zniechęca, nie kończy pracy. 

Symbole 

cyfrowe 

Edukacja muzyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa, 

melodii, posiada zdolności muzyczne. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości nutowe. 

Dobry 

(db) 4 

Umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy wyklaskując 

podany rytm, zna niektóre wartości nutowe. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi 

wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości nutowe. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, nie zna wartości nut. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub w 

ogóle nie śpiewa. 

Symbole 

cyfrowe 

Wychowanie fizyczne 

Celujący 

(cel) 6 

Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim 

zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje 

się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach 

sportowych na szczeblu miejskim. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady poznanych 

gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad 
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sportowej rywalizacji. 

Dobry 

(db) 4 

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier 

zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad 

fair –play. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas 

ćwiczeń. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega 

zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw 

UWAGA: 

Ocenianie podanych umiejętności dotyczy dzieci o prawidłowym rozwoju 

fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ocenia się stosownie do 

ich możliwości. 

 

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

Klasa III 

 

Symbole 

cyfrowe 

Edukacja polonistyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem 

tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane. 

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem 

prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna i zawsze stosuje zasady 

ortograficzne, tworzy swobodne teksty. 

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod 

względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. 

związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na każdy 

temat. Zna i określa części mowy. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl.III, czyta 

płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem tekst 

literatury popularnej i odpowiadać na pytania z nim związane. 
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Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego 

słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze 

rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, 

czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania. 

Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie, w 

rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, 

posiada bogaty zasób słownictwa. Zna i określa podstawowe części mowy. 

Dobry 

(db) 4 

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym 

przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania. 

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna i 

zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyć i 

zapisać poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte 

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, 

poprawnymi pod względem językowym i logicznym. Rozpoznaje 

podstawowe części mowy. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć 

wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu 

odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela. 

Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań popełniając nieliczne błędy, 

zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas 

samodzielnego pisania. Czasami błędnie konstruuje zdania pojedyncze 

rozwinięte. 

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia 

drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania. 

Myli podstawowe części mowy. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w 

wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo 

odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie 

zawsze wydarzenia. 

Pisanie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi 

wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie 

pojedyncze z pomocą nauczyciela. Rozpoznaje części mowy z pomocą 

nauczyciela. 
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Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów 

językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Czytanie. Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z 

przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie 

przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu, nie czyta ze 

zrozumieniem 

Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, 

opuszcza lub przestawia litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, 

nie potrafi ułożyć i zapisać zdania prostego nawet z pomocą nauczyciela 

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania 

odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi. Nie 

rozpoznaje prawidłowo części mowy. 

Symbole 

cyfrowe 

Edukacja matematyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, samodzielnie i 

biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę dwucyfrową, zna i 

stosuje kolejność wykonywania działań. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone 

zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania, rysunku, 

schematu graficznego, działania arytmetycznego 

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów 

długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych 

jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze 

prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w 

różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje 

obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich 

i arabskich). 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie 

mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania za pomocą 

odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje łatwe 

równania z niewiadomą w postaci okienka. 
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Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone 

zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, 

działania arytm. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane 

wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. 

Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta. 

Dobry 

(db) 4 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży i 

dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy. 

Zadania tekstowe. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość 

poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i 

pieniędzy. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 wykonuje 

poprawnie, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, 

zdarza się, że liczy na konkretach 

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z pomocą 

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu 

pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na 

konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając 

na konkretach. 

Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie z 

pomocą nauczyciela. 

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, 

masy, czasu i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, 

odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem 

pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 

1000, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie 
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posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego 

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą 

nauczyciela 

Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń 

zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych 

jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat. 

Symbole 

cyfrowe 

Edukacja społeczna  

Edukacja przyrodnicza 

Celujący 

(cel) 6 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna 

swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, 

potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, 

analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na niej większe 

miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce 

przyrodniczej. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada o 

poznanych zjawiskach przyrodniczych. Dostrzega związki przyczynowo-

skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i 

włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt, 

wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość roślin 

chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki 

na mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce 

wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, zna 

własne ciało, przestrzega zasad higieny. 

Dobry 

(db) 4 

Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku społeczno–

przyrodniczym. Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w 

najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany zachodzące w 

przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę 

roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i 

okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy 

pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, 

szanuje otaczające środowisko. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Posiada wybiórcze wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, 

środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna najstarsze 
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miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, 

okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste 

łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się 

przestrzegać norm społecznych. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada 

wycinkowa wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt 

żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, 

włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady bezpieczeństwa 

dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny, rzadko 

przestrzega norm społecznych. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących w 

przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe i 

otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

Symbole 

cyfrowe 

Edukacja plastyczna 

Edukacja techniczna 

Celujący 

(cel) 6 

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych 

rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w 

przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o 

szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej 

rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizować sobie 

warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z tematem, 

celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. 

Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe. Dba o 

porządek w miejscu pracy. 

Dobry 

(db) 4 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są 

zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne choć 

doprowadzone do końca. Potrafi projektować i wykonać płaskie formy 

użytkowe. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i 

nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. Rzadko dba 

o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według 
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wzoru 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z 

tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace 

do końca. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę 

Symbole 

cyfrowe 

Edukacja muzyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną 

postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy przed 

publicznością tańce. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, 

improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na 

instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój 

słuchanej muzyki 

Dobry 

(db) 4 

Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia 

nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy 

rytmiczne i piosenki 

Dostateczny 

(dst) 3 

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi 

wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy 

solmizacyjne. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie 

recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi 

wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane muzyki. 

Symbole 

cyfrowe 

Wychowanie fizyczne 

Celujący 

(cel) 6 

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z zaangażowaniem 

bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady 

poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń 

oraz zasad sportowej rywalizacji. 
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Dobry 

(db) 4 

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier 

i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad 

fair-play. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas 

ćwiczeń. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich 

wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega 

zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i 

zabawach. 

UWAGA: 

Ocenianie podanych umiejętności dotyczy dzieci o prawidłowym rozwoju 

fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ocenia się stosownie do 

ich możliwości. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Wzory symboli graficznych dla uczniów klasy I stosowane przez nauczyciela w okresie 

adaptacyjnym. 

 

                                                              

                                               

 

Dobrze! Ładnie!                           Wspaniale! Brawo!                        Pracuj więcej!  
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Załącznik nr 2 

Proponowane wyniki klasyfikacji śródrocznej/rocznej 

 

Lp. Rok szkolny  

Klasa ( słownie)  

Imię i nazwisko:  

1. Zachowanie  

 

 

 

2.  Religia/etyka  

3. Edukacja wczesnoszkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dodatkowe zajęcia  

5. Szczególne osiągnięcia  

6. Liczba 

opuszczonych 

godzin 

 

Ogółem  

W tym  

nieusprawiedliwionych: 

7. Data i podpis osoby  

wypełniającej arkusz 

 

 

8. Podpis rodziców  

 


