
SYSTEM OCENIANIA 

W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

1. W klasach 1-3 szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocena opisowa nie wynika ze średniej ocen 

otrzymanych w ciągu półrocza, ale jest opisem poziomu wiadomości, umiejętności, 

postępów w nauce oraz respektowania zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

2. W edukacji wczesnoszkolnej stosuje się oceny bieżące wyrażone symbolami 

literowymi, oznaczającymi poziom umiejętności dziecka. Ma ono charakter ciągły i 

odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Oceny 

bieżące opatrzone są dokładnym komentarzem. 

3. Przyjmuje się oznaczenia w sześciostopniowej skali: 
 

- S - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie bardzo 

wysokim 

- A - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 

wysokim oraz wykazuje aktywną postawę na lekcji 

- B - otrzymuje uczeń, który wiadomości i umiejętności opanował na poziomie 

dobrym, ale wymagają one utrwalenia 

- C - otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności na  

poziomie średnim, a nabyta wiedza i umiejętności ucznia wymagają powtórzenia   i 

utrwalenia 

- D - otrzymuje uczeń, który ma poważne braki w wiedzy, a jego wiadomości i 

umiejętności wymagają ponownego opanowania i utrwalenia 

- E - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności objętych 

podstawą programową, co utrudnia mu dalsze zdobywanie wiedzy 

 

 
SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW 

W KLASACH 1-3 

 

Nauczyciel   sprawdza   oraz   ocenia   następujące   formy   pracy   i   dokonania    ucznia: 

test kompetencji, sprawdzian, dyktando (pisanie z pamięci lub ze słuchu), recytacja, technika 

czytania, technika pisania, prace domowe, aktywność – praca na lekcji, udział w konkursie, 

dodatkowe zadania, wkład pracy i zaangażowanie włożone w wykonanie pracy. 

 
KRYTERIA OCENY SPRAWDZIANÓW 

W KLASACH 1-3 

 
100% - S 

99% - 91% - A 
90% - 71% - B 

70% - 50% - C 
49% - 31% - D 

30% - 0% - E 



WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE PIERWSZEJ UMOŻLIWIAJĄCE 

KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 
Uczeń potrafi: 

 

1. W zakresie słuchania i mówienia: 

a. uważnie słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych 

b. wykonuje zadania wg usłyszanej instrukcji 
c. w kulturalny  sposób  zwraca  się  do  rozmówcy,  zadaje  pytania  i  odpowiada  

na pytania innych osób 

d. słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się 

e. uczestniczy w  rozmowach na  tematy związane  z  życiem rodzinnym,  szkolnym  
i inne 

2. W zakresie czytania i pisania: 
a. zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste krótkie teksty 

b. interesuje się książką i czytaniem, w miarę możliwości czyta lektury wskazane 

przez nauczyciela 

c. pisze wyrazy, proste, krótkie zdania, przepisuje i pisze z pamięci rozmieszczając 
właściwie tekst w liniaturze i na stronie zeszytu; pamięta o zasadach pisowni 
wielką literą oraz stosowania znaków interpunkcyjnych tj.: kropka, przecinek, 
znak zapytania i wykrzyknik. 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA I PRZYRODNICZA 

Uczeń potrafi: 

 

1. Identyfikuje się z grupą społeczną do której należy - rodzina, klasa, społeczność lokalna, 

naród. 

2. Przyjmuje zasady postępowania obowiązujące w grupie. 

3. Ocenia postępowanie swoje i innych odnosząc się do poznanych wartości. 
4. Rozpoznaje godło, hymn, barwy narodowe. 

5. Uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej. 
6. Rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt 

hodowlanych, a także gatunków objętych ochroną. 

7. Zna sposoby przystosowania zwierząt do pór roku. 
8. Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka; wie, że należy 

oszczędzać wodę, segregować śmieci. 

9. Obserwuje przyrodę, prowadzi kalendarz pogody, ubiera się stosownie do pogody. 
10. Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych np.: burzy, huraganu, powodzi. 

11. Przedstawia charakterystykę wybranych zawodów np.: policjanta, lekarza, strażaka. 
12. Posługuje się numerami telefonów alarmowych. Formułuje komunikat wezwania o pomoc 

straży, policji, pogotowia. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Uczeń potrafi: 

1. Określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie. 
2. Porównuje przedmioty   pod względem   wyróżnionej   cechy, dokonuje klasyfikacji 

przedmiotów. 

3. Liczy w przód i wstecz od podanej liczby. 

4. Odczytuje i zapisuje za pomocą cyfr liczby 0-20. 
5. Porównuje liczby stosując znaki < , >, = . 

6. Poprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego. 
7. Rozwiązuje proste zadania z treścią. 

8. Rozpoznaje w naturalnym otoczeniu i na rysunkach figury geometryczne: prostokąt, 
kwadrat, koło trójkąt. 

9. Wykonuje obliczenia pieniężne, zna będące w obiegu monety i banknoty o wartości 10zł, 



radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży. 

10. Wykonuje  proste  obliczenia  zegarowe  w   zakresie   pełnych  godzin   i  kalendarzowe 

w zakresie tygodnia. 

11. Mierzy długości posługując się miarką cm. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA 
Uczeń potrafi: 

 

1. Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; 

posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura. 

2. Ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, 
opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych. 

3. Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich 
temat. 

4. Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych np.; latarki, odkurzacza, zegara. 
5. Planuje  i  wykonuje  przedmioty  użytkowe  w  tym  dekoracyjne   i  modele  techniczne  

z zastosowaniem połączeń nierozłącznych - sklejanie, szycie i połączeń rozłącznych- 

spinanie, wiązanie oraz bez użycia kleju, taśm, zszywek. 

6. Utrzymuje porządek wokół siebie. 
7. Posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami, urządzeniami pomiarowymi, 

urządzeniami gospodarstwa domowego, a także urządzeniami dostępnymi w szkole. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 
Uczeń potrafi: 

 

1. Powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki, 

rymowanki. 

2. Odtwarza  proste   rytmy  głosem   i   na   instrumentach   perkusyjnych,   wyraża   nastrój 
i charakter muzyki pląsając, tańcząc. 

3. Realizuje proste schematy rytmiczne. 

4. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać. 
5. Świadomie i   aktywnie słucha muzyki, potem   wyraża swe doznania werbalnie 

i niewerbalnie. 

6. Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego. 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA: 
Uczeń potrafi: 

 

1. Posługuje się komputerem  w  podstawowym  zakresie;  uruchamia  program korzystając 
z myszy i klawiatury. 

2. Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia. 

3. Stosuje się do ograniczeń dotyczących komputera. 

4. Stopniowo poznaje i wykorzystuje program graficzny i tekstowy. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Uczeń potrafi: 

 

1. Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami. 
2. Potrafi: chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,  

pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, wykonywać ćwiczenia równoważne, 

3. Dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp. 

4. Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez 
szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie 

higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby. 

5. Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych. 

6. Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im. 



 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE 1 
 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

CZYTANIE 

S 
Uczeń czyta biegle, wyraziście, płynnie zdaniami, świadomie stosuje właściwe 
tempo, intonację, przestrzega interpunkcji, rozumie czytany tekst. 

A 
Czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, rozumie czytany tekst, 
uwzględnia znaki przestankowe. 

B 
Czyta poprawnie całymi wyrazami, ale wolno, rozumie czytany tekst, stosuje 
znaki interpunkcyjne. 

C Czyta sylabami lub głoskuje, nie zawsze rozumie czytany tekst. 
 

 

D 

Czyta głoskując bez syntezy, często opuszcza litery, nie wyraża nastroju 
czytanego tekstu, nie zawsze rozumie czytany tekst, korzysta z pytań 
pomocniczych. 

 
E 

Popełnia   liczne    błędy    przy    czytaniu:    opuszcza,    przestawia,    dodaje 

i zniekształca głoski, sylaby, wyrazy, głoskuje bez syntezy, myli litery, nie 

rozumie czytanego tekstu; posiada braki uniemożliwiające dalsze zdobywanie 
wiedzy. 

PISANIE 

 
S 

Pisze  samodzielnie  zachowując   właściwy   kształt,   pochylenie,   proporcje 

i łączenie liter, samodzielnie układa i pisze zdania – podpisy do ilustracji, 

zdania na określony temat, zachowując poprawność ortograficzną bezbłędnie 
pisze z pamięci i ze słuchu. Pamięta o zasadach pisowni wielką literą. 

A 
Pisze kształtne i proporcjonalne litery, prawidłowo łączy elementy liter 

i litery w wyrazach, utrzymuje pismo w liniaturze, przepisuje poprawnie, 

przestrzega poprawności ortograficznej. Pamięta o zasadach pisowni wielka 

literą. 

B Pisze kształtnie, proporcjonalnie, ale wolno, przepisuje teksty popełniając 
nieliczne błędy. Czasami zapomina o zasadach pisowni wielką literą. 

C 
Pisze kształtnie, proporcjonalnie, ale opuszcza litery, pisze wolno, nie zawsze 

zwraca uwagę na poprawność ortograficzną, przy przepisywaniu tekstu 

popełnia błędy. Zapomina o zasadach pisowni wielką literą. 

D Pisze litery zniekształcone, nieprawidłowo łączy litery, opuszcza je, pisze 

bardzo wolno, przepisując tekst popełnia liczne błędy. Nie pamięta o 
zasadach pisowni wielką literą. 

E 
Uczeń nie opanował umiejętności pisania, pisze niekształtnie, nieprawidłowo 

łączy litery, opuszcza je, pisze bardzo wolno, myli litery o podobnym 

kształcie. Nie stosuje zasad pisowni wielką literą. 

MÓWIENIE I SŁUCHANIE 

S 
Uczeń samodzielnie wypowiada się, swoje myśli formułuje w formie 

kilkuzdaniowej, ciekawej wypowiedzi, wyraża własne zdanie, mówi chętnie 

i jest bardzo aktywny na lekcji, posiada duży zasób słownictwa. 

A Uczeń logicznie wypowiada swoje myśli całymi zdaniami, jest aktywny na 
lekcji, chętnie wypowiada się na znane i bliskie mu tematy. 

B Uczeń odpowiada na zadane pytania, potrafi wypowiedzieć się na znane, 
bliskie tematy, zamyka myśli w obrębie zdania. 

C Uczeń odpowiada na zadane pytanie pojedynczym wyrazem, słabo 
koncentruje się na lekcji, jest mało aktywny. 

D Uczeń przeważnie nie odpowiada na zadane pytanie, nie potrafi formułować 
odpowiedzi, bardzo słabo koncentruje się na lekcji, jest bardzo mało aktywny. 

E 
Uczeń nie odpowiada na zadane pytanie, nie potrafi formułować odpowiedzi, 
nie koncentruje się na lekcji, na lekcjach jest bierny, posiada bardzo ubogi 
zasób słownictwa. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 
S 

Uczeń biegle i sprawnie liczy  w pamięci  w zakresie 20,  szybko rozwiązuje    

i przekształca zadania logiczne o różnym stopniu trudności, bardzo dobrze 

rozumie    istotę    poznanych    działań    arytmetycznych,    określa  położenie 
przedmiotu,    rozumie    stosunki,    prawidłowo    porządkuje    i    klasyfikuje 



 przedmioty. 

 

 
A 

Uczeń biegle liczy w pamięci w zakresie 10, ma  ukształtowane pojęcie  liczby 
naturalnej i jej zapis cyfrowy, szybko rozwiązuje zadania logiczne, rozumie 

stosunki przestrzenne, prawidłowo porządkuje i klasyfikuje przedmioty, 

stosuje    formułę    dodawania,     odejmowania,     mnożenia     i     dzielenia 

w  każdym  przypadku,   wykonuje  zadane   obliczenia,   potrafi  porównywać 

liczby. 

B 
Uczeń liczy w pamięci, posiada ukształtowane pojęcie liczby, bardzo dobrze 
wykonuje działania w oparciu o konkret, rozwiązuje proste zadania tekstowe, 

rozumie istotę poznanych działań. 

C 
Uczeń rozumie istotę liczy naturalnej, poznane działania arytmetyczne 
wykonuje w oparciu o konkrety, wolno liczy w pamięci, wolno rozwiązuje 

zadania logiczne. 

D 
Uczeń rozumie pojęcie liczby naturalnej i jej zapis za pomocą cyfr, dodaje 
i odejmuje w zakresie 10 na konkretach, rozwiązuje proste zadania tekstowe za 
pomocą nauczyciela, myli znaki <,>,+,= ,- ; często popełnia błędy w liczeniu. 

 
E 

Uczeń popełnia liczne błędy w liczeniu nawet na materiale logicznym, nie 
potrafi rozwiązywać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela, nie 

rozumie i nie stosuje znaków <,>,+,= ,-, nie ma ukształtowanego  pojęcia 

liczny naturalnej i jej zapisu cyfrowego. 

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA 

 

 
 

S 

Uczeń przejawia bardzo duże zainteresowanie otaczającym środowiskiem i ma 
o nim bardzo dużo wiadomości, prowadzi obserwacje przyrodnicze, obszernie 

i analitycznie  wypowiada  się  na  temat  zmian  zachodzących  w  przyrodzie 

i wokół niej,  potrafi odróżnić,  co jest  dobre,  a  co złe;  zgodnie  współdziała 

z rówieśnikami i dorosłymi, chętnie pomaga potrzebującym, organizuje 

bezpieczne zabawy, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Europejskiej; zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; chętnie 

wykonuje obowiązki domowe i szkolne. 

 

 
A 

Uczeń  chętnie  wypowiada  się  na  temat  zmian  zachodzących w przyrodzie, 
potrafi dokonywać prostych obserwacji przyrodniczych i wyciągnąć z nich 

wnioski, posiada bogaty zasób wiadomości o otaczającym świecie, postępuje 

zgodnie z przyjętymi społecznymi  normami,  przestrzega  norm społecznych 

w szkole, posiada wiadomości dotyczące zawodów wykonywanych w mieście, 
zna symbole narodowe; wie do kogo zwrócić się o pomoc. 

 

 
B 

Uczeń dobrze orientuje się w podstawowych dziedzinach  życia  wokół  niego, 
potrafi bezpiecznie poruszać się w otoczeniu,  rozpoznaje rośliny,  zwierzęta  

w najbliższym otoczeniu, posiada ogólną wiedzę o otaczającym go 

środowisku, zazwyczaj przestrzega norm społecznych w szkole, posiada 

ogólne   wiadomości   dotyczące  zawodów  wykonywanych   w   mieście, zna 

symbole narodowe. 

 

 
C 

Uczeń orientuje się tylko w podstawowych dziedzinach życia, nie zawsze 
potrafi dokonywać prostych obserwacji przyrodniczych i wyciągać z nich 

wnioski, potrafi dostrzec istotne zmiany w przyrodzie w zależności od pory 

roku, rzadko przestrzega norm społecznych w szkole, posiada podstawowe 

wiadomości dotyczące zawodów wykonywanych w mieście, zna symbole 

narodowe. 

 

D 

Uczeń z pomocą nauczyciela dostrzega istotne zmiany w otaczającym go 

środowisku, nie zawsze rozumie potrzebę dbania o przyrodę, posiada mały 

zasób wiadomości o otaczającym świecie i niezbyt chętnie zdobywa nowe, 

zazwyczaj nie przestrzega norm społecznych w szkole, posiada nikłe 

wiadomości dotyczące zawodów wykonywanych w mieście. 

 

E 

Uczeń nie potrafi samodzielnie zaobserwować zmian zachodzących wokół 
niego,  posiada   bardzo  ubogi   zasób   wiadomości   o   otaczającym  świecie 

i niechętnie zdobywa nowe, posiada wycinkową wiedzę o otaczającym świecie 

i w praktyce stosuje ją sporadycznie, nie zna obowiązków szkolnych; nie 

przestrzega norm społecznych; nie potrafi współpracować w grupie. 



EDUKACJA MUZYCZNA 

S 
Uczeń bardzo chętnie śpiewa, tańczy i improwizuje przy muzyce, reprezentuje 

szkołę w konkursach muzycznych i tanecznych, pląsa przy muzyce, potrafi 

powtórzyć podany rytm. 

A 
Uczeń aktywnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych, muzycznych, 
chętnie podejmuje działalność z bardzo dobrymi wynikami, potrafi wykonać 

prosty akompaniament, chętnie śpiewa. 

B 
Uczeń poprawnie odtwarza melodię i tekst piosenek, bierze udział 
w ćwiczeniach, zabawach ruchowych, jest sprawny, radzi sobie w każdych 
sytuacjach. 

C Uczeń śpiewa poznane piosenki, nieznacznie zniekształca melodię, jest mało 

aktywny, a wykonanie prostego akompaniamentu sprawia mu trudności. 

D 
Uczeń śpiewa kilka piosenek z repertuaru klasy pierwszej, podejmuje 
działalność, ale nie zawsze daje to oczekiwane rezultaty, szybko się zniechęca, 

efekty jego pracy są niewielkie. 

E 
Uczeń szybko się zniechęca, nie widać efektów jego pracy, nie potrafi 
zaśpiewać żadnej piosenki, nie wykazuje żadnego zainteresowania forami 
aktywności muzycznej, nie uczestniczy w zabawach rytmiczno-tanecznych. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA 

S 
Uczeń twórczo rozwiązuje zadania plastyczno-techniczne, poszukuje 
oryginalnych rozwiązań, jest wyjątkowo staranny i estetyczny, jego prace są 

nagradzane na konkursach plastyczno-technicznych. 

 
A 

Uczeń chętnie podejmuje działalność z bardzo dobrymi wynikami, stosuje 
różne i ciekawe techniki plastyczne w swoich pracach, doskonale wyczuwa 

zasady kompozycji rysunku, prawidłowo planuje i organizuje pracę, 

przestrzega zasad BHP. 

B 
Uczeń prawidłowo planuje i organizuje pracę, stosuje różne techniki w swoich 
pracach, wyczuwa zasady kompozycji rysunku, ma dobrze rozwiniętą 

sprawność manualną, prace wykonuje starannie, przestrzega zasad BHP. 

 
C 

Uczeń chętnie podejmuje działalność, ale nie zawsze daje to oczekiwane 
efekty, myli się przy wyodrębnianiu i nazywaniu kształtu, wielkości, położeniu 

barw i form przedmiotów, nie zawsze wyczuwa zasady kompozycji rysunku, 

nie zawsze przestrzega zasad BHP. 

 

D 

Uczeń za pomocą prostych środków ekspozycji plastycznej przedstawia sceny 
zaobserwowane w życiu, wykonuje proste formy dekoracyjne z pomocą 

nauczyciela, często i szybko się zniechęca, efekty jego pracy są niewielkie, ma 

trudności w posługiwaniu się prostymi narzędziami, prace wykonuje 

niestaranne. 

E 
Uczeń pracuje niechętnie i niestarannie, nie potrafi wyodrębnić i nazwać 
kształtu, wielkości, proporcji, położenia; mimo zachęty nie chce pracować na 

lekcji, nie respektuje zasad BHP. 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

S 
Uczeń sprawnie i samodzielnie posługuje się komputerem, tworzy proste 
rysunki wykorzystując poznane narzędzia, zna wybrane narzędzia programu 

tekstowego, jest pomysłowy i twórczy. 

A Uczeń posługuje się samodzielnie komputerem, stosuje poznane narzędzia 

edytora grafiki i edytora tekstowego. 

B Uczeń posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, wie jak korzystać 
z komputera, pogłębia wiedzę o nowe narzędzia programów. 

C Uczeń posługuje się komputerem w podstawowym zakresie tylko z pomocą 

nauczyciela, podejmuje samodzielne próby pracy. 

D Uczeń korzysta tylko z nielicznych narzędzi programu graficznego 
i tekstowego, wymaga stałej kontroli i pomocy ze strony nauczyciela. 

E 
Uczeń nie potrafi uruchomić komputera i posługiwać się nim w podstawowym 
zakresie, nie opanował poznanych narzędzi programu graficznego i  

tekstowego. 

 

 

 



WYCHOWANIE FIZYCZNE 

S 
Uczeń jest sprawny fizycznie i reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, 
w zabawach i ćwiczeniach wykorzystuje różne formy ruchu. Bierze aktywny 

udział w zabawach i grach zespołowych. 

A 
Uczeń wykazuje inicjatywę w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, a ćwiczenia 

sprawnościowe wykonuje bez większych trudności; potrafi łapać i rzucać 

piłkę, wykonuje z łatwością ćwiczenia wymagające użycia przyborów. 

B 
Uczeń bierze udział w ćwiczeniach, zabawach ruchowych, jest sprawny, radzi 
sobie  w  zabawach  i  grach  zespołowych;  bywa,  że  ćwiczenia   wykonuje   

z mniejszym zaangażowaniem. 

 
C 

Uczeń niezbyt chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach 
zespołowych; jest raczej bierny, a ćwiczenia sprawiają mu trudności; potrafi 

pokonać tor przeszkód, ale bywa, iż nie wie, jak ćwiczenie powinno wyglądać 

poprawnie. 

D 
Uczeń wykazuje bardzo słabe zainteresowanie różnymi formami aktywności 
rekreacyjno-sportowej; jest bierny w czasie zajęć, potrafi odmówić wykonania 
ćwiczenia, nie przestrzega reguł gier i zabaw. 

E 
Uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania forami aktywności rekreacyjno- 
sportowej, nie respektuje zasad bezpieczeństwa i organizacji wszelkich zajęć 
ruchowych, nie uczestniczy w zabawach rytmiczno-tanecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE DRUGIEJ UMOŻLIWIAJĄCE 

KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Uczeń potrafi: 
 

1. W zakresie czytania i pisania: 

a. czyta całościowo wyrazy; płynnie czyta teksty złożone z krótkich zdań. 

b. słucha w skupieniu czytanych utworów, w miarę swoich możliwości czyta lektury 

wskazane przez nauczyciela 

c. pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń i innych 

środków dydaktycznych 

d. pisze kilkuzdaniową wypowiedź, opis, życzenia, zaproszenie  

e. pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i krótkie teksty 

f. posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska litera, sylaba, zdanie 

g. rozpoznaje zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące. 

2. W zakresie umiejętności wypowiadania się: 

a. dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych 

b. uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi 

3. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę 

języka: 

a. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi, rozumie co przekazują; 

komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, uczucia 

b. w kulturalny sposób uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem 

rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą 

 
EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Uczeń potrafi: 

 
1. W zakresie liczenia i sprawności rachunkowej: 

a. zna i porządkuje liczby w zakresie 100 

b. dodaje i odejmuje w zakresie 100 

c. mnoży i dzieli w zakresie 50 

d. sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania oraz wynik dzielenia za 

pomocą mnożenia, 

e. rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe, 

2. W zakresie pomiaru: 

a. długości: mierzy długość posługując się linijką, porównuje długości obiektu, 

b. ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze, 

c. czasu: zna kolejność dni tygodnia i miesięcy, potrafi korzystać z kalendarza, 

odczytuje wskazania zegarów; posługuje się pojęciami - godzina, pół 

godziny, dokonuje prostych obliczeń zegarowych 

3. w zakresie obliczeń pieniężnych: zna będące w obiegu monety i banknoty; radzi sobie w 

sytuacji kupna i sprzedaży, rozumie pojęcia: cena, wartość zakupu, reszta. 

4. Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne; potrafi je narysować 
 

 

 

 



EDUKACJA SPOŁECZNA I PRZYRODNICZA 

Uczeń potrafi: 

 

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

2. Zna prawa ucznia i jego obowiązki - w tym zasady bycia dobrym kolegą; respektuje 

je, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach. 

3. Identyfikuje się ze swoja rodziną i tradycjami; podejmuje obowiązki domowe. 

4. Zna zagrożenia ze strony ludzi; wie do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc. 

5. Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. 

6. Zna najbliższa okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; uczestniczy w 

wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność. 

7. Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; 

zna symbole narodowe - flaga, godło, hymn. 

8. W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt: 

a. wymienia typowe rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, sadzie i ogrodzie 

b. obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze 

c. wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt 

d. chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w 

lesie; pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato 

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

sytuacji zagrożenia 

f. wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu 

człowieka, roślin i zwierząt 

g. wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania 

opakowań ekologicznych 

h. zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania 

9. W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych: 

a. nazywa zjawiska atmosferyczne dla poszczególnych por roku 

b. dostosowuje ubiór do panujących warunków atmosferycznych 

c. zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych takich jak: burza, 

huragan, powódź, pożar – wie, jak się zachować w sytuacji zagrożenia 

 
EDUKACJA MUZYCZNA 

Uczeń potrafi: 
 

1. Powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki 

rymowanki. 

2. Odtwarza  proste   rytmy  głosem   i   na   instrumentach   perkusyjnych,   wyraża   nastrój 

i charakter muzyki pląsając, tańcząc. 

3. Realizuje proste schematy rytmiczne. 

4. Rozpoznaje utwory wykonane solo i zespołowo; na chór i orkiestrę. 

5. Orientuje się w rodzajach głosów ludzkich - sopran , bas. 

6. Rozpoznaje instrumenty muzyczne: fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja. 

7. Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego. 

  



 
EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA 

Uczeń potrafi: 

 
1. Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; 

posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura. 

2. Ilustruje sceny i sytuacje realne, fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, 

opowiadaniem, muzyką. 

3. Realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu 

wizerunku własnego i otoczenia; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej 

regionu w którym mieszka. 

4. Rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki 

plastyczne, fotografika, film i przekazy medialne - TV i Internet, a także rzemiosło 

artystyczne i sztukę ludową. 

5. Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych, posługuje się nimi nie psując ich. 

6. Rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych - samochody, statki, samoloty; 

wytwórczych - narzędzia, przyrządy; informatycznych - komputer, laptop, telefon 

komórkowy. 

7. Orientuje się w rodzajach budowli - budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, 

mosty, tunele, 

7. Posiada umiejętność cięcia papieru, tektury itp., montażu modeli papierowych i z tworzyw 

sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych np. makiety 

domów. 

8. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 

9. Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. 

 
EDUKACJA INFORMATYCZNA 

Uczeń potrafi: 

 
1. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. 

2. Posługuje się wybranymi programami, tworzy teksty i rysunki. 

3. Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia. 

4. Wyszukuje i korzysta z informacji. 

5. Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe. 

6. Programuje wizualnie proste sytuacje lub historyjki wg pomysłów własnych i pomysłów 

wspólnie opracowanych z innymi uczniami. 

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Uczeń potrafi: 

 
1. Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych. 

2. Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. Potrafi: chwytać piłkę, rzucać nią do celu, toczyć ją i kozłować. 

4. Pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne. 

5. Wykonuje ćwiczenia równoważne. 

6. Skacze przez skakankę . 

7. Bierze udział w zabawach, mini-grach i grach terenowych. 

8. Dba o prawidłową postawę np. siedząc w ławce, przy stole. 

9. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 
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EDUKACJA POLONISTYCZNA 

CZYTANIE 

S 
Uczeń czyta płynnie zdaniami, świadomie stosuje właściwe tempo, intonację, 

przestrzega interpunkcji, rozumie czytany tekst i wyciąga z niego wnioski. 

 
A 

Uczeń czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, rozumie czytany 

tekst, uwzględnia znaki przystankowe, wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje. 

B Uczeń czyta poprawnie całymi wyrazami, ale wolno, rozumie czytany tekst. 

C 
Uczeń popełnia błędy przy czytaniu, czyta sylabami wolno, nie zawsze 

rozumie czytany tekst. 

D Uczeń czyta sylabami, nie zawsze rozumie czytany tekst. 

E 
Uczeń czyta głoskując, często opuszcza litery, nie wyraża nastroju czytanego 

tekstu, nie rozumie czytanego tekstu, korzysta z pytań pomocniczych. 

PISANIE 

 
S 

Uczeń pisze  samodzielnie  kilkuzdaniową  wypowiedź,  krótkie  opowiadanie 

i opis, list, życzenia, zaproszenie; pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega 

zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz 

interpunkcyjną. 

A Uczeń    pisze   samodzielnie   kilkuzdaniową wypowiedź, pisze   kształtne 

i proporcjonalne litery, utrzymuje pismo w liniaturze, przepisuje bezbłędnie, 
przestrzega poprawności ortograficznej. 

B 
Uczeń pisze kształtnie, proporcjonalnie, ale wolno, przepisuje teksty 

popełniając nieliczne błędy. 

 

C 

Uczeń pisze kształtnie, proporcjonalnie, ale opuszcza litery, pisze wolno, nie 

zawsze zwraca uwagę na poprawność ortograficzną, przy przepisywaniu tekstu 

popełnia błędy. 

D 
Uczeń pisze litery zniekształcone, nieprawidłowo łączy litery, opuszcza je, 

pisze bardzo wolno, przepisując tekst popełnia liczne błędy. 

 

E 
Uczeń nie opanował umiejętności pisania, pisze niekształtnie, nieprawidłowo 

łączy litery, opuszcza je, pisze bardzo wolno, myli litery o podobnym 

kształcie. 

MÓWIENIE I SŁUCHANIE 

 
S 

Uczeń samodzielnie wypowiada się, swoje myśli formułuje w formie 

kilkuzdaniowej wypowiedzi, wyraża własne zdanie, mówi chętnie i jest bardzo 

aktywny na lekcji, posiada duży zasób słownictwa. Zawsze uważnie słucha 

innych. 

A Uczeń  uważnie  słucha   innych,   logicznie  wypowiada   swoje myśli  całymi 

zdaniami, jest aktywny na lekcji, chętnie wypowiada się na znane i bliskie mu 



 tematy. 

 

B 

Uczeń zazwyczaj uważnie słucha innych, odpowiada na zadane pytania, 

potrafi wypowiedzieć się na znane, bliskie tematy, zamyka myśli w obrębie 

zdania. 

C Uczeń zwykle słucha innych, odpowiada na zadane pytanie pojedynczym 
wyrazem, słabo koncentruje się, jest mało aktywny. 

 

D 
Uczeń ma kłopoty z koncentracją uwagi, przeważnie nie odpowiada na zadane 

pytanie, nie potrafi formułować odpowiedzi, bardzo słabo koncentruje się na 

lekcji, jest bardzo mało aktywny. 

 

E 

Uczeń rzadko słucha, nie odpowiada na zadane pytanie, nie potrafi 

formułować odpowiedzi, nie koncentruje się na lekcji, na lekcjach jest bierny, 

posiada bardzo ubogi zasób słownictwa. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 
S 

Uczeń biegle i sprawnie liczy w pamięci w zakresie 100, szybko rozwiązuje 

i przekształca zadania logiczne o różnym stopniu trudności, bardzo dobrze 

rozumie istotę poznanych działań arytmetycznych, wykonuje obliczenia 

pieniężne; zna liczby rzymskie. 

 
A 

Uczeń sprawnie liczy w pamięci w zakresie 100, ma ukształtowane pojęcie 

liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, szybko rozwiązuje zadania logiczne, 

stosuje formułę dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w każdym 

przypadku, wykonuje zadane obliczenia, potrafi porównywać liczby. 

 
B 

Uczeń liczy w pamięci w zakresie 100, posiada ukształtowane pojęcie liczby, 

mnoży i dzieli  w zakresie 30;  bardzo  dobrze wykonuje działania  w oparciu  

o konkret, rozwiązuje proste zadania tekstowe, rozumie istotę poznanych 

działań; rozpoznaje proste figury. 

 

C 

Uczeń rozumie istotę liczby naturalnej, poznane działania arytmetyczne 

wykonuje w oparciu o konkrety, wolno liczy w pamięci, wolno rozwiązuje 

zadania logiczne; rozpoznaje proste figury. 

 

D 
Uczeń rozumie pojęcie liczby naturalnej i jej zapis za pomocą cyfr, dodaje 

i odejmuje w zakresie 20 na  konkretach,  rozwiązuje proste zadania  tekstowe 

z pomocą nauczyciela, często popełnia błędy w liczeniu. 

 

E 
Uczeń popełnia liczne błędy w liczeniu nawet na materiale logicznym, nie 

potrafi rozwiązywać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela, nie ma 

ukształtowanego pojęcia liczny naturalnej i jej zapisu cyfrowego. 

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA 

 

 

 
S 

Uczeń  przejawia   bardzo   duże  zainteresowanie   otaczającym środowiskiem 

i  ma   o  nim  dużą  wiedzę,  prowadzi  obserwacje  przyrodnicze,   obszernie   

i analitycznie  wypowiada  się  na  temat  zmian  zachodzących  w  przyrodzie 

i wokół niego; podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody; z własnej 

inicjatywy zgodnie współdziała z rówieśnikami i dorosłymi, chętnie pomaga 

potrzebującym, organizuje bezpieczne zabawy, zna symbole narodowe, 

wywiązuje  się  z   powinności   wobec   innych;   zna   najbliższą   okolicę, jej 

ważniejsze obiekty, tradycje. 



 

 
A 

Uczeń wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie, potrafi 

dokonywać prostych obserwacji przyrodniczych i wyciągnąć z nich wnioski, 

posiada bogaty zasób wiadomości, o otaczającym świecie i chętnie zdobywa 

nowe, zgodnie współdziała z rówieśnikami i dorosłymi, chętnie pomaga 

potrzebującym, organizuje bezpieczne zabawy, zna symbole narodowe, zna 

najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje. 

 
 

B 

Uczeń dobrze orientuje się w podstawowych dziedzinach życia wokół niego, 

potrafi bezpiecznie poruszać się w otoczeniu,  rozpoznaje rośliny,  zwierzęta  

w najbliższym otoczeniu, posiada ogólną wiedzę o otaczającym go 

środowisku, przestrzega norm społecznych w szkole, posiada wiadomości 

dotyczące zawodów wykonywanych w mieście, zna symbole narodowe. 

 

 
C 

Uczeń orientuje się tylko w podstawowych dziedzinach życia, nie zawsze 

potrafi dokonywać prostych obserwacji przyrodniczych i wyciągać z nich 

wnioski, potrafi dostrzec istotne zmiany w przyrodzie w zależności od pory 

roku, zazwyczaj przestrzega norm społecznych w szkole, posiada ogólne 

wiadomości dotyczące zawodów wykonywanych w mieście, zna symbole 

narodowe. 

 
 

D 

Uczeń z pomocą nauczyciela dostrzega istotne zmiany w otaczającym go 

środowisku, nie zawsze rozumie potrzebę dbania o przyrodę, posiada mały 

zasób wiadomości o otaczającym świecie, rzadko przestrzega norm 

społecznych w szkole, posiada podstawowe wiadomości dotyczące zawodów 

wykonywanych w mieście, zna symbole narodowe. 

 

 
E 

Uczeń nie potrafi samodzielnie zaobserwować zmian zachodzących wokół 

niego,  posiada   bardzo  ubogi   zasób   wiadomości   o   otaczającym  świecie 

i niechętnie zdobywa nowe, posiada wycinkową wiedzę o otaczającym świecie 

iw praktyce stosuje ją sporadycznie, zazwyczaj nie przestrzega norm 

społecznych w szkole, posiada nikłe wiadomości dotyczące zawodów 

wykonywanych w mieście. 

EDUKACJA MUZYCZNA 

 
S 

Uczeń bardzo chętnie śpiewa, tańczy i improwizuje przy muzyce, reprezentuje 

szkołę w konkursach muzycznych i tanecznych; rozpoznaje instrumenty 

muzyczne; zna rodzaje głosów ludzkich (sopran, bas), gra na wybranych 

instrumentach. 

 
A 

Uczeń aktywnie uczestniczy w zabawach, grach muzycznych, chętnie 

podejmuje działalność z bardzo dobrymi wynikami, rozróżnia podstawowe 

elementy muzyki; rozpoznaje instrumenty muzyczne; zna rodzaje głosów 

ludzkich (sopran, bas). 

 

B 

Uczeń poprawnie odtwarza melodię i tekst piosenek, realizuje proste schematy 

rytmiczne, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na 

zmianę tempa i dynamiki); rozpoznaje instrumenty muzyczne. 

C 
Uczeń śpiewa poznane piosenki, nieznacznie zniekształca melodię, wykonuje 

śpiewanki i rymowanki. 

D Uczeń   śpiewa    kilka    piosenek    z   repertuaru    klasy    drugiej, podejmuje 

działalność,  ale  nie zawsze  daje  oczekiwane rezultaty, szybko się zniechęca, 



 efekty jego pracy są niewielkie. 

E 
Uczeń szybko się zniechęca, brak efektów jego pracy, nie potrafi zaśpiewać 

żadnej piosenki, nie uczestniczy w zabawach rytmiczno-tanecznych. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

S 
Uczeń jest sprawny fizycznie i reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, 

w zabawach i ćwiczeniach wykorzystuje różne formy ruchu. 

A Uczeń aktywnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych, chętnie 
podejmuje działalność z bardzo dobrymi wynikami, wykazuje inicjatywę 

w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. 

 
B 

Uczeń bierze udział w ćwiczeniach, zabawach ruchowych, jest sprawny, radzi 

sobie w każdych sytuacjach, potrafi: chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na 

odległość, toczyć ją i kozłować, pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, 

wykonywać ćwiczenia równoważne. 

 

C 
Uczeń niezbyt chętnie   uczestniczy w   zajęciach ruchowych i grach 

zespołowych; oczekuje od nauczyciela pomocy przy wykonywaniu ćwiczeń. 

Jest bierny podczas zajęć i mało aktywny. 

 
D 

Uczeń wykazuje bardzo słabe zainteresowanie formami aktywności 

rekreacyjno-sportowej. Nie podejmuje  wysiłku, jest  biernym obserwatorem,  

a ćwiczenia sprawiają mu wiele trudności; nie chce uczestniczyć w grach 

zespołowych. 

 
E 

Uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania formami aktywności 

rekreacyjno-sportowej, nie respektuje zasad bezpieczeństwa i organizacji 

wszelkich zajęć ruchowych; nie wykazuje chęci udziału w grach i zabawach 

zespołowych. 

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA 

 

S 
Uczeń twórczo rozwiązuje zadania plastyczne i techniczne, poszukuje 

oryginalnych rozwiązań, jego prace są nagradzane na konkursach, poszukuje 

nowatorskich rozwiązań. 

 
A 

Uczeń chętnie podejmuje działalność z bardzo dobrymi wynikami, stosuje 

różne i ciekawe techniki plastyczne w swoich pracach, doskonale wyczuwa 

zasady kompozycji rysunku, prawidłowo planuje im organizuje pracę, 

przestrzega zasad BHP. 

 

B 
Uczeń prawidłowo planuje i organizuje pracę, stosuje różne techniki w swoich 

pracach, ma dobrze rozwiniętą sprawność manualną, prace wykonuje 

starannie, przestrzega zasad BHP. 

 
C 

Uczeń chętnie podejmuje działalność, ale nie zawsze daje to oczekiwane 

efekty, myli się przy wyodrębnianiu i nazywaniu kształtu, wielkości, 

położenia, barw i form przedmiotów, nie zawsze wyczuwa zasady kompozycji 

rysunku, nie zawsze przestrzega zasad BHP. 

D 
Uczeń za pomocą prostych środków ekspozycji plastycznej przedstawia  sceny 

realne, wykonuje proste formy dekoracyjne z pomocą nauczyciela, szybko się 

zniechęca, efekty jego pracy są  niewielkie,  ma  trudności w posługiwaniu  się 



 prostymi narzędziami, prace wykonuje niestaranne. 

 

E 

Uczeń pracuje niechętnie i niestarannie, nie potrafi wyodrębnić i nazwać 

kształtu, wielkości, proporcji, położenia; mimo zachęty nie chce pracować na 

lekcji, nie respektuje zasad BHP. 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

 

S 

Uczeń swobodnie i bezpiecznie korzysta z komputera; bardzo dobrze 

posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi; potrafi stworzyć 

i zapisać dokument tekstowy; wykonuje interesujące prace z wykorzystaniem 

edytora grafiki, podejmuje pierwsze próby programowania; zna zagrożenia 

związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. 

 
A 

Uczeń bardzo sprawnie i chętnie posługuje się komputerem, samodzielnie 

i swobodnie pracuje z edytorem grafiki, tworzy teksty; zawsze przestrzega 

regulaminu pracy z komputerem; przegląda wybrane przez nauczyciela strony 

internetowe. 

 

B 

Uczeń posługuje się komputerem w podstawowym zakresie; wie, jak korzystać 

z komputera, żeby nie narażać swojego zdrowia; posługuje się wybranymi 

programami i grami edukacyjnymi. 

 

C 
Uczeń potrzebuje pomocy w pracy z komputerem; zna przeznaczenie myszki 

i klawiatury; wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać swojego 

zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

D 
Uczeń rzadko wykazuje chęć pracy na zajęciach; potrafi uruchomić komputer, 

ma trudności z przestrzeganiem regulaminu pracy z komputerem. 

 

E 

Uczeń nie chce uczestniczyć w zajęciach komputerowych, nie potrafi 

uruchomić programu korzystając z myszy i klawiatury, zazwyczaj nie 

przestrzega regulaminu pracowni komputerowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE TRZECIEJ UMOŻLIWIAJĄCE 

KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ - 

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 Uczeń potrafi: 

 

1.  osiągnięcia w zakresie słuchania:  

1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w rożnych sytuacjach 

życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek 

wypowiadającej się osobie,  

2) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku 

rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi,  

3) słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby,  

4) słucha uważnie wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt 

narodowych i innych zdarzeń kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do sytuacji, 

słucha tekstów interpretowanych artystycznie, szuka własnych wzorców poprawnej 

artykulacji i interpretacji słownej w języku ojczystym, 

5) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie   

w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę; 

 

2. osiągnięcia w zakresie mówienia: 

1) wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka 

mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu,  

2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, 

uczniów lub innych osób z otoczenia, 

3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, 

zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym,  

4) porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów 

i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów,  

5) układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy,  

6) recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie,  

7) dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą 

empatię i szacunek do rozmówcy,  

8) wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, 

tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi;  

 

3. osiągnięcia w zakresie czytania:  

1) czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych 

w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych, 

2) czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty 

drukowane, 

3) wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich 

wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i 

drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie 
zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy  

świata fikcji od realnej rzeczywistości, 

4) wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do 

zrozumienia lub określone przez nauczyciela,  

5) eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadania twórcze, 



6) wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis, 

7) czyta samodzielnie wybrane książki; 

 

4. osiągnięcia w zakresie pisania: 

1) układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 poprawnych wypowiedzeń w ramach 

zagadnień opracowanych podczas zajęć; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie, 

3) pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres 

nadawcy i odbiorcy;  

4) pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach 

poznanych i opracowanych podczas zajęć;  

5) stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, 

zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty,  

6) układa i zapisuje zdarzenia we właściwej kolejności, układa i zapisuje plan wypowiedzi.  

7) rozpoznaje  i układa zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, 

8) przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze w złożone;  

9) rozróżnia poznane części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w 

poprawnej formie;  

10) rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu 

bliskoznacznym;  

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 Uczeń potrafi: 

 

1) rozumie stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe, 

2) odczytuje i zapisuje, porządkuje liczby do 1000, a wybrane liczby odczytuje do miliona, 

3) wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby oraz je porównuje, 

4) wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia 

oraz związki między nimi, 

5) dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę 

jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10 i 100 (w prostszych 

przykładach),  

6)  mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; rozwiązuje równania z 

niewiadomą zapisaną w postaci okienka; stosuje własne strategie, wykonując obliczenia; 

posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań, 

7) dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe,  oblicza sumy i różnice większych liczb w 

prostych przykładach ,mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, 

8) analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe; rozumie pojęcia geometryczne; mierzy długości 

odcinków, boków figur geometrycznych ,mierzy obwody różnych figur za pomocą 

narzędzi pomiarowych, stosuje jednostki cm, m, 

9) stosuje pojęcia dag, kg, litr, pół litra, 

10) potrafi wykonywać obliczenia pieniężne, 

11) odczytuje godziny na zegarze, posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, minuta, 

sekunda; posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie, 

12)  mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz ją odczytuje, 
13) waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona, 

14) odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; 

 

 

 

 



EDUKACJA SPOŁECZNA 

Uczeń potrafi: 

 

1) identyfikuje się z grupą społeczną oraz respektuje normy i reguły postępowania, 

2) wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu,  

3) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania 

w odniesieniu do przyjętych norm i zasad,  

4) ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości,  

5) przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i 

miejsce pracy rodziców; posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach 

bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób, 

7) opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci 

fikcyjne i realne,  

8) stosuje pojęcia: porozumienie, umowa; uczestniczy w wyborach samorządu uczniowskiego 

w klasie, w szkole, 

9) szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje 

zwyczaje ludzi, 

10) wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera 

zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii, 

11)rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, 

opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, 

12)uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej, 

13)rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka,  

14)wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich;  

15)opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje 

o wielkich Polakach; 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Uczeń potrafi: 

 

1) rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt 

hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną, 

2) rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów 

3) rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, 

4) odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące 

środowiska przyrodniczego,  

5) prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, 

hodowlanymi i innymi, 

6) planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i 

zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji,  

7) chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, 

pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu,  

8) segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania, 

9)  posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o 

pomoc, w sytuacji zagrożenia życia posługuje się danymi osobowymi, 

10) dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia,  

11) wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia 

odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, przygotowuje posiłki służące utrzymaniu 

zdrowia,  

12) ubiera się odpowiednio do stanu pogody,  

13) rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu 



drogowym i miejscach publicznych, 

14) stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, stosuje 

zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku, 

15) ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego,  

16) ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej, 

publicznej;   

13) stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych,  

14) ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę 

zdrowia człowieka,  

15) ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.  

16) określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, 

17) wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, nazwy krain 

geograficznych; czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, 

18) wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne obiekty, wyjaśnia znaczenie stolicy 

dla całego kraju,   

19) wyznacza kierunki główne w terenie na podstawie cienia, określa, z którego kierunku 

wieje wiatr, rozpoznaje charakterystyczne rodzaje opadów,  

20) przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym; 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

Uczeń potrafi: 

 

1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach: 

kształty obiektów ,wielkości i proporcje, barwę, fakturę,  

2) określa w swoim otoczeniu kompozycje obiektów i zjawisk,  

3) rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem, piórem, węglem, mazakiem, 

4) maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli, palców, stempli,  

5) wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, 

karton, ścinki tekstylne itp., 

6) modeluje z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych, zarówno z materiałów 

naturalnych i przemysłowych,  

7) powiela za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla wykonanego, 

8) wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności 

artystycznej i naukowej,  

9) wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, 

nastrojów i zachowań;  

10) ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką, 

korzysta z narzędzi multimedialnych;  

11) tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej np. plakaty, ulotki i inne wytwory,  

12) nazywa dziedziny sztuk plastycznych,  

13) rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret, 

scena rodzajowa; 

 

 

 

 

 

 

 

  



EDUKACJA TECHNICZNA 

Uczeń potrafi: 

  

1) planuje i realizuje własne projekty / prace; realizując te prace / projekty współdziała w 

grupie, 

2) wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji 

miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa, 

3) ocenia projekty / prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości, 

4) organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie, 

5) odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania, 

6) wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne,  

7)  wykonuje przedmiot / model / pracę według własnego planu i opracowanego sposobu 

działania, 

8) wyjaśnia działanie i funkcję narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie 

domowym i w szkole, 

9) posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami pomiarowymi, urządzeniami z 

gospodarstwa domowego, a także urządzeniami dostępnymi w szkole; 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

Uczeń potrafi: 

 

1) słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje, 

2) słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi,  

3) odróżnia dźwięki muzyki, 

5) rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór, orkiestrę,  

6) rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, wesołą, skoczną, marszową 

itp., 

7) słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych, 

8) śpiewa różne zestawy głosek, sylaby, wykorzystuje poznane melodie i tworzy własne,  

9) nuci poznane melodie, śpiewa piosenki podczas zabawy, nauki, uroczystości szkolnych, 

świąt,  

10) śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich,  

11) przedstawia ruchem treść muzyczną oraz treść poza muzyczną, 

12) tańczy według układów ruchowych charakterystycznych dla wybranych tańców, 

13) gra na instrumencie zadane przez nauczyciela i własne schematy rytmiczne;  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Uczeń potrafi: 

 

1) dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć ruchowych odpowiednio 

na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu, 

2) ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń,  

3) uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej, akceptuje 

sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu,  
4) przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń, 

5) pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne, biega z wysokim unoszeniem kolan, 

biega w połączeniu ze skokiem, przenoszeniem przyborów,  

6) rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i w ruchu, oburącz do przodu, znad głowy, piłką małą 

i dużą, rzuca małymi przyborami na odległość i do celu, skacze jednonóż i obunóż ze zmianą 

tempa, kierunku, pozycji ciała, skacze w dal dowolnym sposobem, skacze przez skakankę, 

wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoki i zeskoki, skoki zajęcze, 



7) wykonuje ćwiczenia zwinnościowe,  

8) organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową, respektuje ich przepisy, 

9) uczestniczy w zabawach i grach zespołowych oraz wykonuje prawidłowo elementy 

charakterystyczne dla gier zespołowych, respektuje ich zasady; 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

Uczeń potrafi: 

 

1) bezpiecznie korzysta z komputera, 

2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, 

3) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów, 

4) rozwiązuje zadania, zagadki, łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów, 

5) tworzy rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, 

6) zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu, 

7) współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami wykorzystując technologię;
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EDUKACJA POLONISTYCZNA   
CZYTANIE  

 S Uczeń czyta biegle, wyraziście, płynnie, świadomie stosuje właściwe tempo, 
 

intonację, przestrzega interpunkcji, w pełni rozumie czytany tekst.  
 

   
   

 

A 

Uczeń czyta płynnie i w dobrym tempie, przestrzega interpunkcji, rozumie 

 treść  czytanego tekstu,  korzysta  z  różnych  źródeł informacji,  w  tym 

  z biblioteki szkolnej.       
       

 B Uczeń czyta teksty płynnie, a opracowane i łatwe – biegle i wyraziście; 
 

rozumie treść czytanego tekstu. 
     

       
   

 

C 

Uczeń  czyta  poprawnie  wyuczone  teksty,  ale  wolno;  czyta  cicho  ze 

 zrozumieniem  po  przygotowaniu,  nie  zawsze  przestrzega  interpunkcji; 

  rozumie czytane wyrazy, zna kolejność alfabetyczną.    
   

 

D 

Uczeń czyta bardzo słabo: całościowo krótkie wyrazy, resztę sylabizuje; 

 często przekręca  wyrazy  lub zmienia  końcówki,  nie zwraca  uwagi na 

  interpunkcję; nie odróżnia dialogu od reszty tekstu.    
   

 

E 

Uczeń głoskuje, czyli czyta po literze, bardzo wolno, często nie rozumie 

 czytanego tekstu, czyta głoskując bez syntezy, często nie kończy czytanego 

  tekstu cicho i nie rozumie tego, co przeczytał.     
         

    PISANIE     

  Uczeń pisze kształtne i proporcjonalne litery,  prawidłowo łączy litery, 

 
S 

utrzymuje pismo w liniaturze, przepisuje poprawnie tekst, pisze ze słuchu 
 

w zakresie poznanych reguł ortograficznych, bezbłędnie pisze z pamięci;   

  tworzy ciekawe, swobodne teksty.     
   

 

A 

Uczeń pisze płynnie i kształtnie, przepisuje z tablicy bezbłędnie; umie 

 samodzielnie napisać list, życzenia, zaproszenie; potrafi opisać i wyodrębnić 

  cechy przedmiotów; rozpoznaje w tekstach poznane części mowy .  
   

 

B 

Uczeń pisze kształtnie, popełnia błędy przy przepisywaniu z tablicy; radzi 

 sobie z pisaniem z pamięci i ze słuchu. Potrafi samodzielnie zapisać krótką 

  wypowiedź.         
   

  
 
Uczeń pisze kształtnie, proporcjonalnie, właściwie rozmieszcza tekst na 

 
C 

stronicy,  pisze wolno, nie zawsze  zwraca uwagę na  poprawność 
 

ortograficzną; układa  odpowiedź  pisemną  na pytanie, przepisuje  tekst   

  z przekształcaniem i uzupełnianiem.     
   

 

D 

Uczeń pisze niekształtnie, nieprawidłowo łączy litery, opuszcza litery, pisze 

 bardzo wolno, nie zwraca uwagi na poprawność ortograficzną;  myli poznane 

  części mowy.         
        

 E Uczeń  pisze niestarannie i  nieczytelnie,  robi dużo błędów w  pisaniu 

  z  pamięci  i ze słuchu w przepisywaniu z  tablicy; ma problemy 
           



 z zapisaniem własnych, 1-2 zdaniowych wypowiedzi. 
  

 MÓWIENIE I SŁUCHANIE 

S 

Uczeń wypowiada się chętnie całymi zdaniami w uporządkowanej formie na 

określony temat, posiada bogaty zasób słownictwa, potrafi logicznie 

uzasadnić swoje zdanie, jest aktywny na lekcji,  

 
recytuje wiersze;  uczeń uważnie słucha, potrafi prowadzić kulturalną 

rozmowę na różne tematy. 
  

A 

Uczeń wypowiada się chętnie, posiada bogate słownictwo; jego wypowiedzi 
są logiczne, poprawne pod względem rzeczowym i gramatycznym; 

wypowiada się na temat przeżyć i ocenia postępowanie osób, uczeń 

 słucha uważnie ze zrozumieniem. 
  

B 

Wypowiedzi ucznia na dany temat są proste, składające się z krótkich 

prostych zdań, wyrazów, zwrotów i równoważników;  uczeń stara się słuchać 

 uważnie ze zrozumieniem. 

  

C 

Uczeń stara się słuchać uważnie, ale nie zawsze rozumie wypowiedzi; 

wypowiada się niechętnie, a jego wypowiedzi na dany temat są ubogie, 

 na pytania odpowiada wyrazami, pomija szczegóły przy opisie. 
  

D 

Uczeń wymaga ukierunkowania ze strony nauczyciela podczas wypowiedzi 

ustnych, odpowiada wyrazem lub zwrotem; słucha nie zawsze ze 

 zrozumieniem. 

  

E 

Uczeń nie odpowiada na zadane pytania, nie umie formułować odpowiedzi, 

nie  koncentruje  się  na  lekcji,  najczęściej  nie  rozumie  słuchanych 

 wypowiedzi; ma ubogi zasób słownictwa. 
  

 EDUKACJA MATEMATYCZNA 

S 

Uczeń biegle dodaje i odejmuje liczby i wyrażenia mianowane w poznanym 

zakresie, korzysta z własności dodawania i mnożenia, mnoży i dzieli liczby w 

zakresie tabliczki mnożenia, samodzielnie rozwiązuje i układa złożone 

zadania tekstowe; świetnie rozpoznaje własności figur geometrycznych. 

 

A 

  Uczeń bezbłędnie wykonuje obliczenia sum, różnic, iloczynów i ilorazów w 

poznanym zakresie, samodzielnie rozwiązuje jednodziałaniowe zadania 

tekstowe, przy obliczeniach stosuje poznane prawa matematyczne, 

rozwiązuje zadania geometryczne, kalendarzowe, związane z obliczeniami 

zegarowymi     i pieniężnymi. 

B 

Uczeń  poprawnie  dodaje,  odejmuje,  mnoży  i  dzieli  w poznanym  

zakresie; rozwiązuje różnymi sposobami zadania z tekstem, radzi sobie           

z kreśleniem i mierzeniem odcinków oraz obliczaniem obwodów figur 

 

C 

Uczeń wolno liczy w pamięci, wykonuje zadane obliczenia popełniając 

czasami błędy, umie stosować formułę dodawania, odejmowania, mnożenia 

 i dzielenia; wolno rozwiązuje proste zadania z treścią, jest mało aktywny. 
  

 Uczeń wymaga dodatkowej pomocy przy rozwiązywaniu prostych zadań 

D 
z treścią, popełnia błędy w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu 

w  poznanym zakresie;  ma  trudności  z  mierzeniem  i  rysowaniem  figur  

 geometrycznych; na lekcji jest bierny. 
  



 Uczeń  nie opanował dodawania,  odejmowania,  mnożenia, dzielenia 

E 
w  poznanym   ,  często liczy  na konkretach;  zadania  proste tekstowe 

wykonuje tylko przy pomocy nauczyciela; nie potrafi odmierzać odcinków  

 przy pomocy linijki, nie podejmuje samodzielnie żadnych działań.  
      

 

 
  

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA 

 
 
 
 

 

s 

Uczeń obszernie i analitycznie wypowiada się na temat zmian 

zachodzących w przyrodzie, interesuje się światem przyrody i otaczającym 

środowiskiem, chętnie poznaje i obserwuje; stawia śmiałe hipotezy i 

wyciąga prawidłowe w nioski; ma bogaty zasób wiadomości  i 

umiejętności; odróżnia dobro od zła z własnej inicjatywy zgodnie 

współdziała z rówieśnikami i dorosłymi; identyfikuje się ze swoją rodziną 

i jej tradycjami ; rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne; zna najbliższą 

okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje i symbole narodowe oraz 

wydarzenia historyczne. 

 
 
 
 

A 
 

Uczeń  obserwuje  i  opisuje  zjawiska  przyrodniczo  społeczne,  wyciąga 

poprawne wnioski, zna życie roślin i zwierząt w różnych ekosystemach; 

nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi; zna podstawowe 

zasady racjonalnego odżywiania się, dba o zdrowie i bezpieczeństwo 

swoje i innych; z własnej inicjatywy zgodnie współdziała z rówieśnikami i 

dorosłymi, chętnie pomaga potrzebującym, organizuje bezpieczne zabawy; 

zna symbole narodowe, wywiązuje się z powinności wobec innych; zna 

najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje. 

 
 

 
B 

 

Uczeń posiada najważniejsze wiadomości dotyczące biocenoz lądowych i 

wodnych; potrafi obserwować przyrodę i rozumie zachodzące w niej 

zjawiska; nazywa części ciała; dba o zdrowie swoje i innych; zgodnie 

współdziała z rówieśnikami i dorosłymi, zna prawa ucznia i jego 

obowiązki; zna symbole narodowe, zna  najbliższą okolicę, jej ważniejsze 

obiekty, tradycje. 

 
 

 
C 

 

Uczeń rozróżnia  biocenozy  lądowe  i  wodne,  wymienia  przedstawicieli 

danego środowiska; ma konieczne wiadomości o otaczającej 

rzeczywistości; przestrzega norm społecznych w szkole, posiada 

wiadomości dotyczące zawodów wykonywanych w mieście, zna symbole 

narodowe; zna numery alarmowe ratujące życie; wymaga pomocy 

nauczyciela. 

 
 
 

D 

Uczeń orientuje się tylko w podstawowych dziedzinach życia wokół niego 

nie zawsze potrafi dokonać prostych obserwacji przyrodniczych i 

wyciągnąć  z nich wnioski; zazwyczaj przestrzega norm społecznych w 

szkole, posiada ogólne wiadomości dotyczące zawodów wykonywanych w 

mieście, zna symbole narodowe; zna numery alarmowe, jest biernym 

uczestnikiem obserwacji. 

 
 

E 
 

Uczeń nie potrafi samodzielnie zaobserwować zmian zachodzących wokół 

niego, posiada znikomy zasób wiadomości o otaczającym świecie i niezbyt  

chętnie  zdobywa  nowe; zazwyczaj  nie  przestrzega  norm  społecznych w 

szkole, posiada nikłe wiadomości dotyczące zawodów wykonywanych w 

mieście; nie docenia pracy innych 

 

  WYCHOWANIE MUZYCZNE    

 Uczeń chętnie uczy się tekstów piosenek, potrafi odtworzyć rytm, ilustruje 

S 
muzykę ruchem, gra melodie  na poznanych instrumentach, nazywa 

podstawowe wartości rytmiczne, zna zapis nutowy, reaguje na sygnały  

 
muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych. 

    

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA 



  

 Uczeń śpiewa  poznane piosenki,  recytuje rytmicznie teksty;  gra  łatwe 

A 
melodie na poznanych instrumentach. Określa nastrój, rytm, tempo; słucha w 

skupieniu  krótkich  utworów  muzycznych;  przedstawia  ruchem  treść  

 muzyczną, tworzy improwizacje ruchowe.    
  

 B 

Uczeń śpiewa kilka znanych piosenek, interpretuje ruchem muzykę, próbuje 

grać łatwe melodie; radzi sobie z poruszaniem się do poznanych utworów, 

 wykonuje pląsy, radzi sobie z tworzeniem akompaniamentu.   
  

 Uczeń uczestniczy  w  zabawach  ruchowych  ze śpiewem,  śpiewa  kilka 

 C 
piosenek z repertuaru klasy 3, rozróżnia brzmienie różnych instrumentów; na 

miarę  swych  możliwości  realizuje  tematy  rytmiczne,  próbuje  grać  na  

 wybranych instrumentach, ale oczekuje pomocy ze strony nauczyciela. 
  

 Uczeń podejmuje się działalności muzycznej, ale nie zawsze daje to efekty; 

D 
myli zapis nutowy, wartości rytmiczne; rozpoznaje piosenki i tańce swojego 

regionu, ma trudności z realizacją tematów rytmicznych, ma spore kłopoty ze  

 skupieniem podczas słuchania utworów.    
  

E 

Uczeń szybko się zniechęca, a efekty jego pracy są niewielkie; niechętnie 

śpiewa, nie rozpoznaje nut ani wartości rytmicznych, jest bierny podczas 

 zajęć, nie podejmuje się aktywności muzyczno-ruchowej.   
      

  WYCHOWANIE FIZYCZNE    

S 

Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie, organizuje gry i zabawy zespołowe; 

opanował i doskonale łączy wszystkie formy ruchu, zna zasady higieny 

osobistej, bierze udział w zawodach sportowych; świetnie pokonuje przeszkody 

naturalne i sztuczne.  

A 

Uczeń  chętnie  uczestniczy  w  zabawach  ruchowych i ćwiczeniach 

gimnastycznych, dokładnie je wykonuje; ma opanowane różne formy ruchu; z 

łatwością wykonuje różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów, 

przestrzega reguł gier i zabaw. 

B 

Uczeń wykonuje ćwiczenia ruchowe we własnym, indywidualnym tempie; 

radzi sobie z różnymi formami ruchu; przestrzega reguł w grach i zabawach; 

 jest chętny do podejmowania zadań.     
         

C 

Uczeń wykonuje łatwe ćwiczenia gimnastyczne, wkłada wiele wysiłku w  

doskonalenie swoich umiejętności ruchowych, ma trudności z przestrzeganiem 

ustalonych reguł gier i zabaw; pokonuje tor przeszkód,lecz wykonanie 

kolejnych ćwiczeń sprawia mu spore kłopoty. 

 

D 

  Uczeń  podejmuje  różne  rodzaje  aktywności,  ale  nie  zawsze  daje  to 

oczekiwane efekty; nie przestrzega reguł gier i zabaw; ćwiczenia wykonuje 

 bez zaangażowania, nie stara się popracować nad celowością ruchu.  
          

 

 

 
  

 

EDUKACJA MUZYCZNA 



Uczeń ćwiczenia wykonuje niechętnie, jest mało sprawny ruchowo, nie   
                E             wykazuje zainteresowania formami aktywności rekreacyjno – sportowej, 

                                    nie wykazuje chęci uczestnictwa w grach i zabawach, jest biernym 

uczestnikiem zajęć. 
 

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA   
  Uczeń  chętnie  podejmuje  działalność  z  bardzo  dobrymi  wynikami, 

  wyodrębnia i nazywa kształt, wielkość, proporcje, położenie, barwy 

 
S 

i fakturę przedmiotów, doskonale wyczuwa zasady kompozycji rysunku, ma 
 

bardzo dobrze rozwiniętą sprawność manualną, prawidłowo planuje   

  i organizuje pracę, przestrzega zasad BHP; bierze udział w konkursach 

  plastycznych; planuje i realizuje własne projekty.      
   

  Uczeń  wykonuje  twórczo  prace  plastyczne  i  technicznie,  śmiało 

 
A 

eksperymentuje z kolorem, kredkami i farbami, wykorzystuje różne techniki 
 

i  formy  działalności  plastycznej;  właściwie  organizuje  swoją  pracę,   

  wykorzystuje urządzenia techniczne, odczytuje informacje techniczne. 
   

  Uczeń  w  swoich  pracach  plastycznych  wykorzystuje  różne  techniki, 

 
B 

proponuje ciekawe rozwiązania zadań plastyczno   - technicznych, prace 
 

wykonuje zwykle starannie; posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami   

  pomiarowymi; rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich. 
   

  Uczeń przedstawia zjawiska i wydarzenia za pomocą ekspresji plastycznej, 

 

C 

preferuje jedną, ulubioną technikę, myli  się przy wyodrębnieniu 

 i  nazwaniu kształtu, wielkości, proporcji, położenia, barw i faktury 

  przedmiotu; nie zawsze wyczuwa zasady kompozycji rysunku. Zapomina 

  o starannym wykonaniu pracy. Nie zawsze przestrzega zasad BHP.   
   

  Uczeń prace plastyczno – techniczne wykonuje schematycznie, ogranicza 

 
D 

liczbę kolorów oraz stosowane techniki; dokonuje uproszczeń. Prace 
 

wykonuje  często  niestaranne  i  nieestetycznie;  nie  korzysta  z  własnej   

  wyobraźni, zwykle ilustruje wyłącznie sceny realne.      
   

  Uczeń szybko się zniechęca, efekty jego pracy są niewielkie, nie potrafi 

 
E wyodrębniać i nazwać kształtu, wielkości, proporcji, położenia, nie wyczuwa 

 

zasad kompozycji, ma trudności z posługiwaniem się narzędziami; prace   

  wykonuje często niezgodnie z tematem, niestarannie, często ich nie kończy. 

          

    EDUKACJA INFORMATYCZNA      

  Uczeń potrafi bezpiecznie korzystać ze stron internetowych przeznaczonych 

 

S 

dla  dzieci; biegle  posługuje  się  wszystkimi  poznanymi  w klasie  3 

 programami; wyszukuje  i korzysta  z informacji; odtwarza animacje 

  i prezentacje multimedialne, zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym 

  miejscu; łączy tekst z grafiką, odkrywa algorytmy, programuje wizualnie. 

   

  Uczeń  swobodnie  i  bezpiecznie  korzysta  z  komputera,  bardzo  dobrze 

  posługuje się wybranymi programami i  grami edukacyjnymi; potrafi 

 A stworzyć i zapisać  dokument tekstowy, wykonuje interesujące prace 

  z wykorzystaniem edytora grafiki; zna zagrożenia związane z niewłaściwym 

  korzystaniem  z  Internetu;  przegląda  wybrane przez  nauczyciela  strony 

  internetowe.              
                  



 

Uczeń sprawnie i chętnie posługuje  się komputerem; samodzielnie 

i  swobodnie  pracuje  z  edytorem grafiki, tworzy teksty; przestrzega 

B regulaminu pracy z komputerem; współpracuje z innymi.    
  

 Uczeń  posługuje  się  komputerem  w  podstawowym  zakresie;  wie  jak 

C 

korzystać z komputera, żeby nie narażać swojego zdrowia; posługuje się 

wybranymi  programami  i grami edukacyjnymi; miewa trudności 

 z  tworzeniem  prostych  rysunków,  myli  się  podczas  obsługi  edytora 

 tekstowego.         
  

 Uczeń wymaga pomocy w pracy z komputerem, zna przeznaczenie myszki 

D 
i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać swojego 

zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera; nie  

 potrafi wykorzystać poznanych narzędzi programu graficznego i tekstowego. 
  

 Uczeń rzadko wykazuje chęć pracy na zajęciach, nie opanował umiejętności 

E 
obsługi komputera w podstawowym zakresie, nie korzysta z wybranych 

narzędzi edytora tekstu i edytora grafiki, nie współpracuje z innymi podczas  

 zajęć.          
           



 

 


