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Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w klasach I – III 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

 
1. Ocenianie w klasach I-III to proces gromadzenia informacji o uczniach. 
Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznawanie poziomu opanowania przez nich 
wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno-emocjonalnych w stosunku do wymagań 
edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi integralną część procesu nauczania, uczenia i 
wychowania.  
 

ROLA, RODZAJ I FUNKCJE OCENY 
§ 2 

 
1.Rola oceniania: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 
postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnienia ucznia;  
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej; 
6) monitorowanie postępów. 

2.Rodzaje ocen: 
1) wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości -w klasie I, stanowi podstawę do zapewnienia 

każdemu uczniowi maksymalnego rozwoju;  
2) ocena bieżąca – informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie wskazująca 

osiągnięcia i to, co należy usprawnić;  
3) ocena podsumowująca: śródroczna i  końcoworoczna – wyrażona  w formie opisowej,  stanowi 

syntetyczną informację o osiągnięciach ucznia;  
4) końcowa ocena rozwoju ucznia i jego możliwości - diagnozy końcowej - w klasie III. 

3.Funkcje oceny: 
1) Informacyjna – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie umiejętności zdobyło, 

jaki był wkład pracy;  
2) Korekcyjna – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty; 
3) Motywująca – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia 

sukcesu oraz daje dziecku wiarę we własne siły. 
 

§ 3 
 

1.W procesie oceniania uwzględniane są następujące obszary: 
1) Indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego;  
2) Stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i 

umiejętności; 
3) Umiejętność rozwiązywania problemów;  
4) Postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym. 

 
 

SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW. 
§ 4 

 
 

1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 
1) ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów, 
2) prace pisemne (np. dłuższe wypowiedzi ciągłe),  
3) kartkówki - trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane, 
4) sprawdziany - trwają do 45 minut ( z możliwością wydłużenia czasu wg. indywidualnych 

potrzeb dziecka ) i muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem - nauczyciel musi 
sprawdzić  je w  ciągu  tygodnia;  w  tygodniu mogą być tylko dwie takie prace,  
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5) wewnętrzne testy (sprawdziany) kompetencyjne trwające powyżej 45min. mogą być 
przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni; muszą być zapowiadane z tygodniowym 
wyprzedzeniem – nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu tygodnia; w ciągu tygodnia może być 
jeden taki test, 

6) obserwacja ucznia w czasie pracy 
7) posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach humanistycznych),  
8) aktywność,  
9) zadania domowe,  
10) prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne,  
11) wykonywanie  ćwiczeń  praktycznych  przede  wszystkim na  przedmiotach artystycznych oraz 

wychowaniu fizycznym. 
 
2. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i 
narzędzi kontrolno - diagnostycznych takich jak:  

1) sprawdziany, 
2) kartkówki,  
3) testy kompetencji, (wewnętrzne sprawdziany kompetencji)) 
4) zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń  
5) bieżąca obserwacja ucznia 
6) karty pracy 
7) wytwory pracy ucznia  
8) prace domowe  
9) prace średnio i długoterminowe  

 
§ 5 

 
1. Organizacja procesu sprawdzania 
W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową.  
a)Śródroczna ocena przygotowywana jest w postaci tabelarycznej, w której osiągnięcia w 
nauce i zachowaniu oceniane są na trzech poziomach: powyżej oczekiwań, zgodnie z oczekiwaniami i 
poniżej oczekiwań.  
b) Roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową i obejmuje: 
 osiągnięcia wychowawcze:  

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia  
 przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych  
 umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm  
 okazywanie szacunku innym osobom  
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych 

 osiągniecia dydaktyczne 
 technikę czytania i pisania  
 podstawy ortografii i gramatyki  
 liczenie (w zależności od poziomu nauczania)  
 rozwiązywanie zadań tekstowych  
 ogólną wiedzę o otaczającym świecie  
 zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym 
 osobiste osiągnięcia uczniów. 

 
2 Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi oceniania.  
 

§ 6 
 
1.W klasach I - III oceny bieżące ustala się według następującej skali: 1 -6 
 

Poziom 
wiadomości 

i umiejętności 

Kolor 
w 
e-

dzienniku 

Ocena 
w skali 

1-6 

Kryteria 

Powyżej 
oczekiwań 
 

zielony 6 

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 
określonych programem nauczania na danym etapie. 
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 
Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem 
samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych 



 

Strona | 3 

zainteresowań, zapewniają pełne wykorzystanie 
wiadomości w trudnych, nietypowych zadaniach. 

5 

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 
określonych programem nauczania na danym etapie 
(w danej klasie). Uczeń samodzielnie i bezbłędnie 
wykonuje trudne zadania w typowych sytuacjach. Posiada 
wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w 
nowych sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych 
źródeł informacji, rozwiązuje problemy i zadania, 
posługując się nabytymi umiejętnościami.  

Zgodnie z 
oczekiwaniami 

żółty 

4 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na 
samodzielne rozwiązywanie typowych zadań, a 
trudniejsze wykonuje (pod kierunkiem nauczyciela) 
z niewielką pomocą nauczyciela. Popełnia nieliczne błędy. 

3 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności niezbędne 
na danym i na wyższych etapach kształcenia, 
pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. 
Potrafi wykonać proste zadania, wyrywkowo stosuje 
wiedzę w typowych sytuacjach. Uczeń czasami wymaga i 
oczekuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu zadań, 
często popełnia błędy.  

Poniżej 
oczekiwań 

czerwony 

2 

Uczeń posiada minimalną wiedzę i umiejętności 
pozwalające na wykonanie przy pomocy nauczyciela 
prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności. Wymaga i oczekuje stałej 
pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy. 

1 

Uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach. 
Poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub 
utrudnia kontynuowanie nauki. Uczniowi stworzono 
szansę uzupełnienia braków. 

 
2. Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-).  
 
3. Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej skali  
ocen, wynik wpisany do dziennika, a wyniki omówione z uczniami i udostępniane rodzicom na zebraniu.  
 
4. Podstawą ustalenia oceny śródrocznej i klasyfikacyjnej rocznej są zebrane dane o postępach ucznia 
w nauce i zachowaniu na podstawie stałej, bieżącej obserwacji ucznia przez nauczyciela oraz wszelkie 
prace artystyczne i pisemne (w tym sprawdziany i testy), odnotowywane w dzienniku. 
 
5. Nauczyciel obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi swoje obserwacje. Zbiera również karty pracy 
ucznia, jego prace plastyczne, literackie -przechowuje je w segregatorach lub miejscu wyznaczonym w 
klasie. Na tej podstawie dokonuje oceny opisowej na koniec I i II półrocza.  
 
6. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac dodatkowych 
uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się 
oceny negatywnej.  
 
7. Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego 
nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.  
 
8. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć po nieobecności z powodu choroby.  
 
 

§ 7 
 
1. Ocena prac pisemnych. 
1) W klasach I - III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów, testów, obejmujących 

pewien zakres materiału, oceny bieżące wg skali: od 1 do 6. Uczeń może otrzymać następujące 
oceny według przyjętych kryteriów: 

a) 100% - 96% - celujący, 
b) 95% - 86% - bardzo dobry, 
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c) 85% - 71% - dobry, 
d) 70% - 51% - dostateczny, 
e) 50% - 31% - dopuszczający, 
f)  30% - 0% - niedostateczny. 

 
2) W klasach I – III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje z dyktand i pisania tekstów z pamięci oceny 

bieżące wg skali od 1 do 6. Uczeń może otrzymać następujące oceny wg przyjętych kryteriów: 
 

Tekst znany (wyuczony): 
(5) – bezbłędnie 
(4+) -1 błąd  
(4) - 2 błędy  
(3+) - 3 błędy  
(3) - 4 błędy  
(2+) -  5 błędów  
(2) -  6 błędów  
(1) -  powyżej 

Tekst nowy:  
 (6) - bezbłędnie 
 (5) - 1 błąd 
(4+) - 2 błędy 
 (4) - 3 błędy 
(3+) - 4 błędy 
(3) - 5 błędów 
(2+) - 6 błędów 
(2) - 7 błędów 
 (1) – powyżej 

 
Klasyfikacja błędów za dyktando: 

a) błędy pierwszego stopnia: 
 nieprzestrzeganie pisowni wielkiej litery, 
 błędy ortograficzne (ó-u, h-ch, rz-ż), 
 błędny zapis spółgłosek miękkich, 
 opuszczony wyraz z trudnością ortograficzną; 

b) błędy drugiego stopnia:  
 błędy interpunkcyjne, 
 opuszczanie liter oraz ich elementów, 
 niewłaściwe przeniesienie, 
 3 w/w błędy drugiego stopnia (ad. b)  = 1 błąd pierwszego stopnia (ad.a). 

 
3) Dłuższe prace pisemne ucznia są oceniane w skali od 1 do 6. Pozostałe prace uczniów podlegają 
ocenianiu w skali 1 – 5 według poniższych kryteriów: 

a) 100% - 90% - bardzo dobry, 
b) 89% - 75% - dobry, 
c) 74% - 56% - dostateczny, 
d) 55% - 36% - dopuszczający, 
e) 35% - 0% - niedostateczny. 

  
2. Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane do 

aktualnych możliwości ucznia. 
 

 
SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW O INDYWIDUALNYCH OSIĄGNIĘCIACH 

 
§ 6 

 
1.Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są rodzicom na pierwszym 

zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w e-dzienniku. Informacja na temat 

wymagań edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji 

nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny szkolne. (Kryteria oceniania w 

klasach I, II i III stanowią załącznik nr 1). 

2.Ocenianie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej jest jawne i odbywa się na bieżąco w klasie, podczas 
wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za 
chęci. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić 
czy wyeksponować. Podkreśla, więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.  
 
3. Przy ocenie ucznia mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ucznia ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel uwzględnia jego możliwości psychofizyczne i 
zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.  
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4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu na terenie szkoły. 
 
5. Informacje o postępach lub trudnościach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują podczas kontaktów 
indywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami organizowanymi zgodnie z kalendarzem 
szkolnym oraz w czasie „dni otwartych szkoły” (konsultacji).  
 
6.W przypadkach utrudnionych kontaktów z rodzicem informacje zostaną przekazane telefonicznie lub 
mailowo.  
 
7. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic na specjalnie przygotowanym arkuszu.  
 
8. Propozycję oceny rocznej nauczyciel przekazuje rodzicowi zgodnie z terminarzem wystawianie ocen 
końcoworocznych. 

 
9. Ocenę roczną otrzymuje rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym.  
 

 
 

WARUNKI POPRAWIANIA OCENY Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH. 
 

§ 7 
 
1.W klasach I-III dopuszcza się poprawianie oceny bieżącej na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów 
prawnych) w formie dogodnej dla ucznia (pisemnej, ustnej lub łącznej).  
 
2.Ocenę można poprawiać. Uczeń może dokonać poprawy oceny w sposób określony przez 
nauczyciela w wyznaczonym terminie. W przypadku uzyskania niższej oceny, nie będzie ona 
uwzględniana. 
 
3.W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych edukacji w terminie 
i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.  
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I –III 
 

§ 8 
 

1.Ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. Ustala ją nauczyciel –wychowawca, 
uwzględniając w tej kwestii opinie uczących w danej klasie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.  
 
2.Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas lekcji i 
zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych, przerw, wycieczek, w stołówce szkolnej i w innych 
sytuacjach.  
3.Ocena zachowania jest opinią o spełnianiu przez ucznia oczekiwań wychowawcy, kolegów i 
pozostałej społeczności szkolnej w trzech obszarach:  

I. Kultura osobista: 
a. Okazywanie szacunku innym osobom  
b. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  
c. Dbałość o piękno mowy ojczystej  

II. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
a. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.  
b. Przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych.  
c. Dbałość o honor i tradycję szkoły.  
d. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  

III. Aktywność społeczna: 
a. Aktywny udział w życiu klasy i szkoły.  
b. Godne reprezentowanie klasy i szkoły w różnych konkursach oraz podczas wszelkich uroczystości, 
wyjść i wycieczek.  
c. Dostrzeganie potrzeb innych i niesienie pomocy na miarę swoich możliwości.  
 
4.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  
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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, w tym poradni specjalistycznej.  
 
5.Ocenianie zachowania ucznia klas I - III szkoły podstawowej w zakresie wymienionych obszarów, 
dokonywane jest według następującej skali:  

Poziom 
wiadomości i 
umiejętności 

Kolor w  
e-dzienniku 

Ocena 
w skali 
1-6 

Kryteria 

Powyżej 
oczekiwań 
 

zielony 

6 

Uczeń zwraca się kulturalnie i taktownie do osób 
dorosłych i rówieśników. Jest zawsze koleżeński. Nigdy 
nie spóźnia się na zajęcia. Wzorowo zachowuje się 
podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. 
Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez 
nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze szanuje 
mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie 
uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i 
porządek w miejscu pracy. Zawsze jest przygotowany do 
zajęć. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych w stołówce, 
na korytarzu i w szatni. Przestrzega regulaminów 
szkolnych. Okazuje szacunek dla symboli szkolnych 
i narodowych. Czynnie udziela się w akcjach 
charytatywnych.  

5 

Uczeń zawsze przestrzega kulturalnego zachowania. 
Kulturalnie zachowuje się wobec rówieśników i dorosłych. 
Aktywnie współpracuje w grupie, pomaga innym. Jest 
życzliwy, koleżeński w stosunku do rówieśników w czasie 
nauki i zabawy. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych w 
stołówce, na korytarzu i w szatni. Zawsze pomaga 
uczniom potrzebującym pomocy. Bierze udział w 
konkursach. Zawsze rozwiązuje konflikty bez agresji i 
przemocy. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 
Sumiennie wykonuje prace i powierzone mu funkcje przez 
nauczyciela. Zna i pielęgnuje tradycje szkoły. Zawsze jest 
punktualny i przygotowany do zajęć. 

Zgodnie z 
oczekiwaniami 

żółty 

4 

Uczeń najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do 
osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Sporadycznie 
spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się 
podczas wycieczek, wyjść, uroczystości,  zajęć szkolnych, 
a także w stołówce, na korytarzu i w szatni. Zazwyczaj 
wypełnia powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. 
dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. 
Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i 
porządek w miejscu pracy. Zazwyczaj jest przygotowany 
do zajęć. Poprawnie zachowuje się na apelach i 
akademiach szkolnych. Szanuje tradycje szkolne, religijne 
i narodowe. Nosi strój galowy. Dba o poprawne relacje 
z rówieśnikami i dorosłymi. 
 

3 

Uczeń zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób 
dorosłych i rówieśników. Zwykle jest koleżeński. Czasami 
narusza obowiązujące normy. Spóźnia się na zajęcia. Nie 
sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i 
zajęć szkolnych. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa w stołówce, na korytarzu i w szatni, ale 
poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez 
nauczyciela. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni 
powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. 
Zwykle szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Nie 
przywiązuje wagi do tradycji i zwyczajów szkolnych (np. 
brak odpowiedniego stroju na uroczystości, brak 
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należytego szacunku dla symboli szkolnych 
i narodowych). Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu 
pracy. Czasami bywa nieprzygotowany do zajęć. 

Poniżej 
oczekiwań 

czerwony 

2 

Uczeń okazuje brak szacunku i narusza godność innych w 
stosunku do osób dorosłych i rówieśników. Nie 
przestrzega zasad bezpieczeństwa, swoim lekkomyślnym 
zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo innych. 
Lekceważy uwagi dotyczące swojego postępowania i 
zachowania, a nakładane na niego kary statutowe nie 
przynoszą oczekiwanej poprawy. Nie potrafi współdziałać 
w zespole, wywołuje konflikty. Zdarzają mu się próby 
dokonywania zniszczeń lub nakłaniania innych do tego 
typu zachowań. Nie szanuje symboli szkolnych i 
narodowych. Bardzo często spóźnia się. Jest 
nieprzygotowany do zajęć i nie utrzymuje ładu i porządku 
w miejscu pracy.  

1 

Uczeń jest arogancki i niegrzeczny w stosunku do osób 
dorosłych i rówieśników. Nie przestrzega zasad 
bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński i konfliktowy, często 
bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie 
spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze 
podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie 
wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. 
Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i 
szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 
Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy. Bardzo 
często jest nieprzygotowany do zajęć. Symbole szkolne i 
narodowe nie stanowią dla niego żadnych wartości, obce 
są mu tradycje i zwyczaje panujące w szkole. Narusza 
nagminnie regulamin szkolny i nie podejmuje żadnych 
działań poprawiających swoje zachowanie. 
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Załącznik nr 1 (obowiązuje w klasach I od roku szkolnego2017/18) 
 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 
realizowane jest poprzez proces wychowania i kształcenia, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych 
możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra, 
piękna i pokoju. Obok zadań wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych szkoła ma również 
obowiązek prowadzenia działań opiekuńczych dostosowanych do istniejących potrzeb dzieci i do 
środowiska. 
 
ZADANIEM SZKOŁY W I ETAPIE EDUKACYJNYM JEST: 
• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, 
• zapewnienie wszystkim uczniom prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku, 
• wspieranie szeroko rozumianej aktywności dziecka, 
• organizowanie doświadczeń umożliwiających polisensoryczne poznawanie, 
• zapewnienie optymalnych warunków wszystkim dzieciom; w tym rozwijającym się w wolniejszym lub 
przyśpieszonym tempie, 
• poszanowanie godności dziecka, ich naturalnego i indywidualnego tempa rozwoju,  
• wdrażanie do współdziałania w grupie, 
• zapewnienie dostępu do wartościowych rozwojowo źródeł informacji, nowoczesnych technologii oraz 
przygotowanej ergonomicznie przestrzeni edukacyjnej, 
• organizacja zajęć dostosowanych do potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących 
zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy; zajęć umożliwiających odkrywanie wartości, 
kształtowanie samodzielności, zaradności, odpowiedzialności i poczucia obowiązku, 
• organizacja przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej dzieciom poznawanie wartości i norm 
społecznych, 
• systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej, 
• wychowanie do wielokulturowości; zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, np. 
krajów Unii Europejskiej, 
• w porozumieniu z rodzicami uczniów, modelowanie programu wychowawczo-profilaktycznego według 
potrzeb i możliwości, 
• planowa realizacja programu nauczania. 
Realizacja przez szkołę wyżej wymienionych zadań oraz udzielenie dziecku odpowiedniego wsparcia 
na etapie edukacji wczesnoszkolnej zapewni dziecku dojrzałość do nauki na II etapie edukacji. 
 
CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 
Cele ogólne edukacji wczesnoszkolnej zostały opisane w podstawie programowej w odniesieniu do 
czterech obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. 
Cele te osiąga uczeń w procesie wychowania i kształcenia poprzez rozwój prostych czynności 
praktycznych i intelektualnych w bardziej złożone 
 
SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 
Istotnym zadaniem szkoły podstawowej i obowiązkiem każdego nauczyciela jest kształcenie 
umiejętności posługiwania się językiem polskim, dbałość o systematyczne wzbogacanie zasobu 
słownictwa oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aby przygotować 
uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania 
informacji, szkoła powinna zapewnić im dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej i zasobów 
multimedialnych, zachęcać uczniów do korzystania z dóbr kultury. 
Ważne zadanie szkoły to również edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie nawyku dbałości 
o zdrowie i higienę oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 
 
CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI 
 
Edukacja polonistyczna 
• słuchanie z uwagą wypowiedzi innych, dorosłych oraz rówieśników, 
• mówienie i wypowiadanie się, 
• sprawne komunikowanie się z uwzględnieniem sytuacji, osób i reguł konwersacji, 
• opanowanie umiejętności czytania i pisania, 
• umiejętne komunikowanie doznań i przeżyć związanych ze światem realnym i inspirowanych literaturą, 
• czytanie ze zrozumieniem, jako przygotowanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
• zainteresowanie książką i rozbudzenie zamiłowań czytelniczych, 
• pisanie z wykorzystaniem znajomości elementarnych zasad pisowni, 
• posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi pisemnej, 
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• umiejętne wypowiadanie się w małych formach teatralnych, 
• kształcenie językowe, 
• krytyczne korzystanie z różnych źródeł informacji, 
• rozwijanie samoświadomości z zakresu strategii uczenia się, 
• zachęcanie do wspólnego i indywidualnego czytania lektur szkolnych, 
• samokształcenie. 
 
Edukacja matematyczna 
• rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych, 
• rozumienie liczb i ich własności, 
• posługiwanie się liczbami, 
• czytanie tekstów matematycznych, 
• rozumienie pojęć geometrycznych, 
• stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji (klasyfikowanie, 
porządkowanie, mierzenie, ważenie, kupowanie i płacenie, odczytywanie wskazań zegara i termometru, 
posługiwanie się kalendarzem i dostrzeganie rytmiczności w organizacji czasu), 
• wykorzystanie warcabów, szachów i innych gier planszowych i logicznych do rozwijania umiejętności 
myślenia strategicznego, logicznego i rozumienia zasad. 
 
Edukacja społeczna 
• rozumienie środowiska społecznego, 
• identyfikowanie się z grupą społeczną, do której się należy, 
• orientacja w czasie historycznym, 
• wychowanie patriotyczne i obywatelskie, 
• znajomość zwyczajów i polskich tradycji. 
 
Edukacja przyrodnicza 
• rozumienie środowiska przyrodniczego, 
• funkcje życiowe człowieka, przestrzeganie zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku, 
• rozbudzanie ciekawości świata, chęci obserwowania i badania najbliższego otoczenia, 
• rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt, określanie swojego miejsca w świecie przyrody i 
związków z tym światem, 
• kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności za swoje zachowania wobec przyrody, 
• poznawanie zjawisk i obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej, służących potrzebom człowieka lub 
stanowiących zagrożenie, 
• rozumienie przestrzeni geograficznej. 
 
Edukacja plastyczna 
• percepcja wizualna, obserwacja i doświadczenia, 
• działalność plastyczna i ekspresja twórcza, 
• recepcja sztuk plastycznych, 
• wyróżnianie i stosowanie podstawowych środków wyrazu plastycznego na płaszczyźnie i w 
przestrzeni, 
• posługiwanie się podstawowymi narzędziami i materiałami w wyrażaniu sytuacji realnych i 
fantastycznych, własnych myśli i uczuć, inspirowanych literaturą i muzyką, 
• organizowanie warsztatu własnej pracy, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów, 
• rozróżnianie podstawowych dziedzin sztuk plastycznych, postaci i funkcji dzieł z tych dziedzin. 
 
Edukacja techniczna 
• umiejętność organizacji pracy, 
• znajomość informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania, 
• stosowanie narzędzi i obsługa urządzeń technicznych, 
• planowanie czynności, organizowanie warsztatu pracy (materiałów i narzędzi), rozumienie wartości 
pracy w życiu człowieka, 
• stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy, 
• wykonywanie przedmiotów użytkowych i montowanie modeli urządzeń technicznych, 
• rozumienie wpływu sił przyrody i ich znaczenia w rozwoju myśli technicznej. 
 
Edukacja informatyczna 
• rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, 
• programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń 
cyfrowych, 
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• posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, 
• rozwijanie kompetencji społecznych, 
• przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. 
 
Edukacja muzyczna 
• słuchanie muzyki, 
• ekspresja muzyczna, 
• improwizacja ruchowa, rytmika i taniec, 
• gra na instrumentach muzycznych, 
• znajomość form zapisu dźwięku. 
 
Wychowanie fizyczne  
• dbałość o utrzymanie higieny osobistej i zdrowia, 
• rozwijanie sprawności motorycznych, 
• uczestnictwo w różnych formach rekreacyjno-sportowych, 
• poznawanie i przestrzeganie zasad rywalizacji sportowej oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw 
ruchowych, prowadzonych w różnych warunkach. 
 
Etyka 
• rozumienie podstawowych zasad i pojęć etyki, 
• stosowanie poznanych zasad, 
• odkrywanie zainteresowań, akceptacja siebie i swoich potrzeb oraz praw i potrzeb innych ludzi, 
• dobre komunikowanie się z innymi w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych, 
• rozpoznawanie, nazywanie, przestrzeganie zasad (norm) obowiązujących we wspólnotach (rodzinie, 
klasie, szkole), 
• przestrzeganie reguł i umiejętne współdziałanie oraz współżycie w grupie, 
• budowanie świata wartości kształtujących postawy obywatelskie, takich jak uczciwość, wiarygodność, 
odpowiedzialność, wytrwałość, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista 
i szacunek dla innych, 
• odpowiedzialne korzystanie z dziedzictwa kultury. 

  



 

Strona | 11 

Cele edukacyjne na I etapie kształcenia (obowiązuje w klasach II i III) 
 
1.Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i 
estetycznym.  
2.Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.  
3.Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do 
rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.  
4.Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia 
świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VIII szkoły 
podstawowej.  
 
Wykaz celów: 
Klasa II: 

 doskonalenie techniki czytania i pisania  
 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat  
 rozwijanie zainteresowań czytelniczych  

 rozszerzenie zakresu liczbowego, liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych działań 

matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych  
 poszerzanie wiedzy przyrodniczo-społecznej z elementami kulturowymi  

 doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym  
 rozwijanie wrażliwości na sztukę poprzez kontakt z literaturą, muzyką, malarstwem, rzeźbą, 

architekturą  
 rozwijanie sprawności motorycznej i edukacja zdrowotna  

 motywowanie do pracy w zespole  
 
Klasa III: 

 czytanie ze zrozumieniem, stosowanie różnorodnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych  
 znajomość zasad gramatycznych, ortograficznych i kaligraficznych oraz umiejętność 

korzystania z różnych źródeł informacji  
 pogłębianie zainteresowań czytelniczych  

 doskonalenie liczenia w zakresie 100, analiza treści zadań złożonych, wdrażanie do logicznego 
myślenia  

 pogłębianie znajomości środowiska społeczno-przyrodniczego wybranych regionów Polski, 
Europy i świata  

 doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym  

 pogłębianie zainteresowań muzycznych, plastycznych, artystycznych dzieci oraz wdrażanie do 
aktywnego uczestniczenia w kulturze  

 edukacja motoryczna, kształtowanie zdrowego, aktywnego stylu życia  

 przygotowanie do samodzielnej pracy i nauki. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW W NAUCE UCZNIÓW KLAS I –III 
 

klasa 1 
 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 
 
Czytanie 

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który: 
czyta zdaniami, stosuje właściwe tempo, przestrzega interpunkcji, rozumie czytany tekst. Bierze udział 
w konkursach czytelniczych. 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który: 
czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, w dobrym tempie, uwzględnia znaki przystankowe, 
rozumie czytany tekst. 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który: 
czyta poprawnie całymi wyrazami, ale wolno, rozumie czytany tekst, zwykle uwzględnia znaki 
interpunkcyjne. 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który: 
czyta sylabami, czasem głoskuje, w wolnym tempie, nie zawsze rozumie czytany tekst.  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który: 
czyta głoskami, często bez syntezy, w zbyt wolnym tempie, często nie rozumie treści. 
 
PISANIE 

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który: 
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. 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który: 
pisze kształtne i proporcjonalne litery, prawidłowo łączy elementy liter i litery w wyrazach, utrzymuje 
pismo dokładnie w liniaturze, przepisuje poprawnie przestrzegając poprawności ortograficznej 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który: 
pisze kształtnie i proporcjonalnie, przeważnie w liniaturze, ale wolno, przepisuje teksty popełniając 
nieliczne błędy. 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który: 
pisze kształtnie, czytelnie ale niedokładnie, źle łączy litery, opuszcza je, pisze w wolnym tempie, nie 
zawsze zwraca uwagę na poprawność ortograficzną, przy przepisywaniu tekstu popełnia błędy. 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który: 
pisze litery zniekształcone, nieprawidłowo je łączy, opuszcza, pisze bardzo wolno, przepisując tekst 
popełnia liczne błędy. 
 
Mówienie i słuchanie 

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który: 
samodzielnie wypowiada się, formułuje swoje myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi, wyraża własne 
zdanie, mówi chętnie i jest bardzo aktywny na lekcji, operuje bogatym słownictwem. Zawsze uważnie 
słucha innych. Bierze udział w konkursach recytatorskich. 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który: 
zawsze uważnie słucha innych, potrafi odpowiednio włączyć się do dyskusji, jest aktywny na lekcji, 
wypowiada się całymi, logicznie powiązanymi zdaniami, potrafi uzasadnić swoje opinie, posiada duży 
zasób słownictwa. 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który: 
uważnie słucha innych, logicznie wypowiada swoje myśli całymi zdaniami, jest aktywny na lekcji, 
chętnie wypowiada się na znane i bliskie mu tematy 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który: 
stara się słuchać innych; rzadko się wypowiada, zwykle używa krótkich, pojedynczych zdań lub 
wyrazów. 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który: 
jest nieaktywny na zajęciach, odpowiada wyrazami na zadane pytania. 
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EDUKACJA MATEMATYCZNA 
 

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który: 
prawidłowo określa położenie przedmiotów, porządkuje i klasyfikuje je, biegle i sprawnie liczy w pamięci 
w zakresie 20, szybko rozwiązuje zadania logiczne o różnym stopniu trudności, bardzo dobrze rozumie 
istotę poznanych działań arytmetycznych. 

 Ocenę 5  
otrzymuje uczeń, który: 
sprawnie liczy w pamięci w zakresie 20, 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, potrafi porównywać liczby, wykonuje 
zadane obliczenia. 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który: 
liczy w pamięci w zakresie 10, posiada ukształtowane pojęcie liczby, bardzo dobrze wykonuje działania 
w oparciu o konkret, rozwiązuje proste zadania tekstowe, rozumie istotę poznanych działań. 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który: 
poznane działania arytmetyczne wykonuje w oparciu o konkrety, wolno liczy w pamięci, popełnia błędy, 
wolno rozwiązuje zadania tekstowe, wymaga wsparcia i ukierunkowania nauczyciela. 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który: 
rozumie pojęcie liczby naturalnej i jej zapis za pomocą cyfr, dodaje i odejmuje w zakresie 10 jedynie na 
konkretach, rozwiązuje proste zadania tekstowe wyłącznie z pomocą nauczyciela,  
myli znaki <, >, +, =, -bardzo często popełnia błędy w liczeniu. 
 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 
 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który: 

przejawia wyjątkowe zainteresowanie otaczającym środowiskiem i ma o nim bardzo obszerną wiedzę, 
prowadzi obserwacje przyrodnicze, dokładnie i analitycznie wypowiada się na temat zmian 
zachodzących w przyrodzie i wokół niego. Uczestniczy w konkursach przyrodniczych i ekologicznych. 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który: 
posiada bogaty zasób wiadomości o otaczającym świecie i chętnie zdobywa nowe, potrafi dokonywać 
prostych obserwacji przyrodniczych, wyciągnąć z nich wnioski i wyczerpująco wypowiadać się na temat 
zmian zachodzących w przyrodzie 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który: 
dobrze orientuje się w podstawowych dziedzinach otaczającego go środowiska, ale posiada dość 
ogólną wiedzę o otaczającym go środowisku, potrafi bezpiecznie poruszać się w otoczeniu, rozpoznaje 
rośliny i zwierzęta występujące w najbliższej okolicy. 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który: 
potrafi dostrzec tylko istotne zmiany w przyrodzie w zależności od pory roku, orientuje się jedynie w 
podstawowych dziedzinach życia, nie zawsze potrafi dokonywać prostych obserwacji przyrodniczych i 
wyciągać z nich wnioski. 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który: 
posiada mały zasób wiadomości o otaczającym świecie i w praktyce stosuje je sporadycznie, niezbyt 
chętnie zdobywa nową wiedzę, istotne zmiany w otaczającym go środowisku dostrzega zwykle z 
pomocą, nie zawsze rozumie potrzebę dbania o przyrodę. 
 

EDUKACJA SPOŁECZNA 
 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który: 

zawsze zgodnie współdziała z rówieśnikami i dorosłymi, chętnie pomaga potrzebującym, wywiązuje się 
z powinności wobec innych, z własnej inicjatywy organizuje bezpieczne zabawy, posiada wiadomości 
dotyczące różnych zawodów wykonywanych przez ludzi, wie jakiej jest narodowości, zna położenie 
Polski i jej symbole narodowe oraz symbole UE. 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który: 
zgodnie współdziała z rówieśnikami i dorosłymi, chętnie pomaga potrzebującym, organizuje bezpieczne 
zabawy, posiada wiadomości dotyczące różnych zawodów wykonywanych przez ludzi, zna położenie 
Polski w Europie i symbole narodowe, zawsze odnosi się do nich z szacunkiem. 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który: 
przestrzega norm społecznych w szkole, posiada wiadomości dotyczące niektórych zawodów 
wykonywanych przez ludzi, wie gdzie leży Polska, zna symbole narodowe i wie jak należy się do nich 
odnosić. 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który: 
zazwyczaj przestrzega norm społecznych w szkole, posiada jedynie podstawowe wiadomości 
dotyczące niektórych zawodów wykonywanych przez ludzi, zna symbole narodowe Polski.  
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 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który: 
rzadko przestrzega norm społecznych w szkole, posiada bardzo ubogie wiadomości dotyczące 
zawodów wykonywanych przez ludzi, potrafi wymienić symbole narodowe. 
 

EDUKACJA MUZYCZNA 
 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który: 

wykazuje duże zainteresowanie zajęciami muzycznymi, poszerza swoją wiedzę i umiejętności, bardzo 
chętnie i czysto śpiewa, twórczo improwizuje do muzyki, dokładnie odtwarza różne wzory rytmiczne, 
potrafi zorganizować zabawy z wykorzystaniem elementów muzyki, bierze udział w konkursach 
muzycznych. 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który: 
bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, chętnie podejmuje działania z bardzo dobrymi 
wynikami, dokładnie odtwarza melodię i tekst poznanych piosenek, realizuje różne schematy rytmiczne, 
potrafi zorganizować zabawy z wykorzystaniem elementów muzyki. 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który: 
poprawnie odtwarza melodię i tekst piosenek, realizuje proste schematy rytmiczne, wyraża nastrój i 
charakter muzyki pląsając i tańcząc, reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki.  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który: 
uczeń śpiewa poznane piosenki, nieznacznie zniekształca melodię, czasem myli tekst, wykonuje 
śpiewanki i rymowanki. 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który: 
śpiewa kilka piosenek z repertuaru klasy pierwszej w grupie, podejmuje działalność, ale nie zawsze 
daje to oczekiwane rezultaty, szybko się zniechęca. 
 

EDUKACJA PLASTYCZNA I EDUKACJA TECHNICZNA 
 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który: 

twórczo rozwiązuje zadania plastyczne i techniczne, poszukuje oryginalnych rozwiązań, stosuje różne 
techniki, prace wykonuje bardzo starannie i estetycznie, są one nagradzane na konkursach plastyczno–
technicznych, zawsze dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć. 

 Ocenę 5  
otrzymuje uczeń, który: 
chętnie podejmuje działalność z bardzo dobrymi wynikami, stosuje różne i ciekawe techniki plastyczne 
w swoich pracach, doskonale wyczuwa zasady kompozycji pracy, prawidłowo planuje i organizuje pracę 
oraz pamięta o starannym wykończeniu, utrzymuje porządek wokół siebie, zawsze przestrzega zasad 
BHP. 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który: 
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, zwykle przestrzega zasad BHP 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który: 
za pomocą prostych środków ekspozycji plastycznej przedstawia sceny zaobserwowane w życiu, 
wykonuje proste formy dekoracyjne z pomocą nauczyciela, szybko się zniechęca, efekty jego pracy nie 
zawsze są zadowalające, ma trudności w posługiwaniu się prostymi narzędziami, nie zawsze pamięta o 
zasadach BHP. 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który: 
niechętnie podejmuje wszelkie zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje niestarannie,  
ma duże problemy z kompozycją pracy; wymaga dyscyplinowania na zajęciach. 
 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 
 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który: 

Bezpiecznie i samodzielnie korzysta z komputera; bardzo dobrze posługuje się wybranymi  
programami i grami edukacyjnymi; samodzielnie wykonuje interesujące prace z wykorzystaniem edytora 
grafiki Paint; poprawnie zapisuje zdania w edytorze tekstu Word, korzysta z paska narzędzi; zna 
zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera czy Internetu i zawsze przestrzega 
regulaminu bezpieczeństwa. 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który: 
bardzo sprawnie i chętnie posługuje się komputerem; swobodnie pracuje z edytorem grafiki  
Paint; poprawnie zapisuje zdania w edytorze tekstu Word; nawiguje po wskazanych przez nauczyciela 
stronach internetowych zawsze pamiętając o zasadach i bezpieczeństwie. 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który: 
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chętnie posługuje się komputerem, wykonuje większość zadań samodzielnie; tworzy proste prace 
graficzne w edytorze Paint; potrafi zapisać wyrazy i zdanie z wykorzystaniem klawiatury; przegląda 
wskazane przez nauczyciela strony internetowe; zwykle przestrzega regulaminu pracy z komputerem. 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który: 
posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: zna i nazywa elementy składowe komputera; 
uruchamia programy zgodnie z instrukcją obsługi i zwykle z pomocą nauczyciela; wykonuje proste 
rysunki np. z gotowych figur za pomocą edytora grafiki; często nie stosuje się do ograniczeń 
dotyczących korzystania z komputera. 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który: 
często wykazuje niechęć do pracy na zajęciach; zawsze potrzebuje pomocy podczas uruchamiania i 
wyłączania komputera czy wskazanych programów; ma duże trudności z przestrzeganiem regulaminu 
pracy z komputerem. 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który: 

jest bardzo sprawny fizycznie, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, zna i zawsze  
przestrzega wszelkich zasad podczas ćwiczeń, gier i zabaw, wykorzystuje w nich różne formy ruchu. 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który: 
aktywnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych, chętnie podejmuje działalność z bardzo  
dobrymi wynikami, wykazuje inicjatywę w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, dba o bezpieczeństwo 
swoje i innych. 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który: 
bierze udział w ćwiczeniach, zabawach ruchowych, jest sprawny, radzi sobie w większości sytuacji, 
potrafi: chwytać piłkę, rzucać nią na odległość, toczyć, pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, 
wykonywać proste ćwiczenia równoważne. 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który: 
niezbyt chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach zespołowych, ćwiczenia wykonuje niezbyt 
dokładnie, często wymaga wsparcia, na ogół przestrzega zasad podczas ćwiczeń, gier i zabaw. 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który: 
wykazuje bardzo słabe zainteresowanie formami aktywności rekreacyjno –sportowej, wymaga stałego 
motywowania i dodatkowego wsparcia przy wykonywaniu większości ćwiczeń. 
 
Ocenę 1 na wszystkich zajęciach edukacyjnych otrzymuje uczeń, który: 
-nie wykazuje żadnego zaangażowania i zainteresowania aktywnością na zajęciach,  
-świadomie nie podejmuje wysiłku, odmawia wykonania pracy,  
-odrzuca pomoc nauczyciela lub mimo udzielonego wsparcia nie osiąga wymaganych na  
danym poziomie umiejętności,  
-nie respektuje zasad bezpieczeństwa i nie przestrzega norm społecznych w szkole.  
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WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE PIERWSZEJ 
UMOŻLIWIAJĄCE KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE DRUGIEJ. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA  
 Uczeń:  
 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: 
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; 
komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia;    
2) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania  i odpowiada na 
pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno;    
3) uczestnicy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane 
literaturą;    
2. W zakresie umiejętności czytania i pisania:   
1) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, 
znaki informacyjne i napisy;    
2) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;    
3) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci;  
4) dba o estetykę i poprawność graficzną pisma;    
5) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;    
6) słucha w skupieniu czytanych utworów, w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez 
nauczyciela;   
 
EDUKACJA JĘZYKOWA - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
Uczeń: 
1. Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 
2. Nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu 
3. Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego 
4. Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami 
 
EDUKACJA MATEMATYCZNA  
 Uczeń:  
1. W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:   
1) ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów  w porównywanych 
zbiorach;    
2) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, 
określa następne i poprzednie;    
3) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania;   
4) w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do 
wykonania zadania;    
5) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego 
obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdywać informacje  (np. w lewym górnym rogu) i 
rysować strzałki we właściwym kierunku;    
6) zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór 
(np. szlaczek);    
2. W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:   
1) sprawnie przelicza obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia 
kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 
10);    
2) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując konkretami w zakresie do 10, poprawnie 
zapisuje te działania;    
3) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując 
zapis cyfrowy i znaki działań;    
3. W zakresie pomiaru:   
1) długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów,    
2) ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest 
pakowany według wagi,   
3) płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,    
4) czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz; rozpoznaje 
pełne godziny na zegarze;    
4. W zakresie obliczeń pieniężnych:   
1) zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł;   
2) radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży;   
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EDUKACJA PRZYRODNICZA  
 Uczeń:  
1. W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:   
1) rozpoznaje wybrane rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, 
sad i ogród (działka);    
2) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, 
zapadanie w sen zimowy;    
3) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych 
uprawach i hodowlach, itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy;    
4) wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie 
kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice;    
5) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka; chroni przyrodę: nie śmieci, 
szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato;   
6) zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia;    
7) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt;   
h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;    
2. W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:   
1) obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody;   
 2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, stosuje się do podanych 
informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody;    
3) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje 
rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody;   
  
EDUKACJA SPOŁECZNA  
 Uczeń:  
 1. 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;    
2. Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł 
obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w 
szkole, w domu i na ulicy;    
3. Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z 
powinności wobec nich;    
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. Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym zajmuje się 
np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc;    
7. Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole 
narodowe (flaga, godło, hymn narodowy),   
  
EDUKACJA MUZYCZNA  
Uczeń:  
1. Powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i 
rymowanki;    
2. Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój  i charakter muzyki 
pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);    
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 PLASTYCZNA  
 Uczeń:  
 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;    
3. Wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, kukiełkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach 
teatralnych;   4. Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), 
malarstwo, rzeźbę;   
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EDUKACJA TECHNICZNA 
 Uczeń:  
1. W zakresie edukacji technicznej:   
 wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę, energię słoneczną);   
 zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara);    
 buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu; w miarę możliwości konstruuje 

urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu;    
2. W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:   
 utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i na placu zabaw, 

korytarzu), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku;    
 zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;    
 wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków 

komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna 
telefony alarmowe.   

  
EDUKACJA INFORMATYCZNA 
 Uczeń:  
 1. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program z pomocą nauczyciela, 
korzysta z myszy i klawiatury;    
2. Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;   
3. Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.   
  
WYCHOWANIE FIZYCZNE  
 Uczeń:  
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 (np. środków 
czystości, środków ochrony roślin);    
6. Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.   
 
 
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH - KLASA 2 
  
EDUKACJA POLONISTYCZNA 
 CZYTANIE  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
czyta płynnie zdaniami; świadomie stosuje właściwe tempo, intonacje, przestrzega interpunkcji; rozumie 
czytany tekst i wyciąga z niego wnioski;  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
czyta poprawnie zdaniami, bez pomyłki; rozumie czytany tekst; uwzględnia znaki przystankowe; 
wyszukuje w tekście potrzebne informacje;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
czyta poprawnie całymi wyrazami, w odpowiednim tempie; zazwyczaj rozumie czytany tekst; popełnia 
sporadyczne błędy przy czytaniu,  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
czyta poprawnie całymi wyrazami lub sylabami, w wolnym tempie; nie zawsze rozumie czytany tekst; 
popełnia błędy przy czytaniu,  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
czyta sylabami lub głoskując, w wolnym tempie, bardzo cicho; nie zawsze rozumie czytany tekst, często 
korzysta z pytań pomocniczych; często opuszcza lub myli litery;  
 
 PISANIE  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
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pisze samodzielnie kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, opis, list, życzenia, zaproszenie; 
pisze estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii); dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz 
interpunkcyjną podczas samodzielnego pisania i pisania ze słuchu; 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
pisze samodzielnie kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat; pisze kształtne  i proporcjonalne litery, 
utrzymuje pismo w liniaturze; przepisuje i pisze z pamięci bezbłędnie, przestrzega poprawności 
ortograficznej oraz gramatycznej; 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
 pisze samodzielnie kilkuzdaniową wypowiedź, zgodnie z podaną instrukcją; pisze kształtnie  i czytelnie, 
utrzymuje pismo w liniaturze; zna zasady ortograficzne ale nie zawsze zwraca uwagę na poprawność 
zapisu;  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
 pisze z pomocą kilkuzdaniową wypowiedź; pisze czytelnie, proporcjonalnie, ale wolno; przepisuje 
teksty popełniając błędy; podczas pisania ze słuchu i z pamięci nie zwraca uwagi na poprawność 
ortograficzną; 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
 z pomocą układa i zapisuje pojedyncze zdania; pisze litery zniekształcone, nieprawidłowo łączy litery, 
opuszcza je; pisze bardzo wolno; przepisując tekst popełnia liczne błędy; myli litery o podobnym 
kształcie; podczas pisania ze słuchu i z pamięci popełnia liczne błędy.  
  
MÓWIENIE I SŁUCHANIE  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
 samodzielnie wypowiada się na różnorodne tematy; swoje myśli formułuje w formie kilkuzdaniowej, 
spójnej i logicznej wypowiedzi; wyraża własne zdanie, mówi chętnie i jest bardzo aktywny na lekcji; 
posiada bogaty zasób słownictwa; zawsze uważnie słucha innych, wyciąga wnioski, zadaje pytania;  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
 samodzielnie wypowiada się, swoje myśli formułuje w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi; potrafi 
wyrazić własne zdanie, mówi chętnie i jest aktywny na lekcji; posiada duży zasób słownictwa; zawsze 
uważnie słucha innych;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
 uważnie słucha innych; logicznie wypowiada swoje myśli całymi zdaniami; jest aktywny na lekcji, 
chętnie wypowiada się na znane i bliskie mu tematy;  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
 zwykle słucha innych; odpowiada na zadane pytanie pojedynczym wyrazem; jest mało aktywny;  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
 wypowiada się niechętnie; często nie słucha innych; z pomocą formułuje odpowiedzi na pytania; jest 
bardzo mało aktywny;  
   
EDUKACJA MATEMATYCZNA  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
 biegle i sprawnie liczy w pamięci w zakresie 100; szybko rozwiązuje, układa i przekształca zadania 
logiczne o różnym stopniu trudności; bardzo dobrze rozumie istotę poznanych działań arytmetycznych; 
sprawnie wykonuje obliczenia pieniężne i zegarowe; zna liczby rzymskie w wymaganym zakresie;  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
 sprawnie liczy w pamięci w zakresie 100; ma ukształtowane pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy; 
szybko rozwiązuje i układa zadania tekstowe; stosuje formułę dodawania, odejmowania, mnożenia i 
dzielenia w każdym przypadku; wykonuje zadane obliczenia, potrafi porównywać liczby; wykonuje 
obliczenia pieniężne i zegarowe;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
 liczy w pamięci w zakresie 100 z nielicznymi pomyłkami; ma ukształtowane pojęcie liczby naturalnej i 
jej zapis cyfrowy; rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe; dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby w 
poznanym zakresie; rozumie istotę poznanych działań; wykonuje proste obliczenia pieniężne i 
zegarowe;  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
 liczy w pamięci w zakresie 20; mnoży i dzieli w zakresie 30 z pomyłkami; bardzo dobrze wykonuje 
działania w oparciu o konkret; rozwiązuje proste zadania tekstowe, przelicza pieniądze, wskazuje 
godziny na zegarze;  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
dodaje i odejmuje w zakresie 20 na konkretach; rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą 
nauczyciela; często popełnia błędy w obliczeniach, odczytuje pełne godziny na zegarze.  
  
EDUKACJA PRZYRODNICZA  
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 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  

przejawia bardzo duże zainteresowanie otaczającym środowiskiem; ma o nim bardzo szerokie 
wiadomości; prowadzi obserwacje przyrodnicze i wyciąga z nich wnioski; obszernie  i analitycznie 
wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie; podejmuje działania na rzecz ochrony 
przyrody; 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
 przejawia zainteresowanie otaczającym środowiskiem; ma o nim szerokie wiadomości; prowadzi 
obserwacje przyrodnicze; obszernie wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie; 
podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody; 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie; potrafi dokonywać prostych obserwacji 
przyrodniczych; posiada dużą wiedzę o otaczającym świecie; wie, dlaczego należy chronić przyrodę; 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
potrafi bezpiecznie poruszać się w otoczeniu; posiada ogólną wiedzę o otaczającym go środowisku; z 
pomocą dokonuje prostych obserwacji przyrodniczych; potrafi dostrzec istotne zmiany w przyrodzie w 
zależności od pory roku; 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
 z pomocą dostrzega istotne zmiany w otaczającym go środowisku; nie zawsze rozumie potrzebę 
dbania o przyrodę; posiada mały zasób wiadomości o otaczającym świecie; nie potrafi samodzielnie 
prowadzić obserwacji przyrodniczych.  
  
EDUKACJA SPOŁECZNA  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
 z własnej inicjatywy, chętnie i spontanicznie pomaga potrzebującym, organizuje bezpieczne zabawy; 
zgodnie współdziała z rówieśnikami i dorosłymi, zna symbole narodowe; dotrzymuje danego słowa i 
wywiązuje się z powinności wobec innych; zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje 
rodzinne; 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
zgodnie współdziała z rówieśnikami i dorosłymi; chętnie pomaga potrzebującym; chętnie uczestniczy w 
bezpiecznych zabawach; zna symbole narodowe; wywiązuje się z powinności wobec innych; zna 
najbliższą okolicę;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
zgodnie współdziała z rówieśnikami i dorosłymi; pomaga potrzebującym; uczestniczy  w bezpiecznych 
zabawach; nazywa symbole narodowe; orientuje się w najbliższej okolicy; 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
zazwyczaj przestrzega norm społecznych w szkole; zachęcony pomaga innym; posiada wiadomości 
dotyczące zawodów wykonywanych w mieście; zna swoją narodowość; rozpoznaje wybrane obiekty 
kultury; 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
rzadko przestrzega norm społecznych w szkole; sporadycznie pomaga innym; posiada podstawowe 
wiadomości dotyczące zawodów wykonywanych w mieście.  
  
EDUKACJA MUZYCZNA  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
bardzo chętnie i czysto śpiewa; tańczy i improwizuje przy muzyce; reprezentuje szkołę w konkursach 
muzycznych, tanecznych, występuje na scenie; rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne; rozpoznaje 
głosy ludzkie (sopran, bas),  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
chętnie i czysto śpiewa poznane piosenki; improwizuje przy muzyce; reprezentuje klasę podczas 
uroczystości szkolnych; nazywa wskazane instrumenty muzyczne; zna rodzaje głosów ludzkich (sopran, 
bas); 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
poprawnie śpiewa poznane piosenki; aktywnie uczestniczy w zabawach, grach muzycznych; rozróżnia 
podstawowe elementy muzyki; rozpoznaje instrumenty muzyczne; zna rodzaje głosów ludzkich (sopran, 
bas); 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
myli melodię i nie zna całego tekstu piosenki; realizuje proste schematy rytmiczne; wyraża nastrój i 
charakter muzyki pląsając (reaguje na zmianę tempa i dynamiki); rozpoznaje niektóre instrumenty 
muzyczne; 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
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śpiewa w grupie kilka piosenek z repertuaru klasy drugiej; nazywa kilka instrumentów muzycznych; 
niechętnie uczestniczy w zabawach rytmiczno – tanecznych. 
  
WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
jest bardzo sprawny fizycznie;  reprezentuje szkołę w zawodach sportowych; w zabawach i ćwiczeniach 
wykorzystuje różne formy ruchu; prowadzi aktywny styl życia, uprawia wybraną dyscyplinę sportową;  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
jest sprawny fizycznie; aktywnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych, przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i fair play; wie w jaki sposób ruch wpływa na zdrowie człowieka;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
chętnie uczestniczy w proponowanych zabawach i grach ruchowych; zazwyczaj stosuje się do zasad 
bezpieczeństwa; chętnie nabywa nowe umiejętności ruchowe; wykazuje inicjatywę w wykonywaniu 
ćwiczeń fizycznych;  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
bierze udział w zabawach ruchowych; z trudnością radzi sobie z ćwiczeniami, często potrzebuje 
pomocy; niezbyt chętnie uczestniczy w grach zespołowych;  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
wykazuje bardzo słabe zainteresowanie formami aktywności rekreacyjno – sportowej; większość 
ćwiczeń sprawia mu duże trudności; nie zawsze respektuje zasady bezpieczeństwa i organizacji 
wszelkich zajęć ruchowych.  
  
  
EDUKACJA PLASTYCZNA I EDUKACJA TECHNICZNA  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
 twórczo rozwiązuje zadania plastyczne i techniczne; poszukuje oryginalnych rozwiązań; jego prace są 
nagradzane na konkursach plastycznych i technicznych; przestrzega zasad BHP;  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
chętnie podejmuje działalność z bardzo dobrymi wynikami; stosuje różne i ciekawe techniki plastyczne i 
techniczne w swoich pracach; doskonale wyczuwa zasady kompozycji rysunku; prawidłowo planuje i 
organizuje pracę, przestrzega zasad BHP;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
chętnie podejmuje działalność plastyczną i techniczną; stosuje ciekawe techniki plastyczne  w swoich 
pracach; prawidłowo komponuje rysunek; prawidłowo planuje i organizuje pracę; przestrzega zasad 
BHP,  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
potrafi planować i organizować pracę; wykonuje schematyczne prace plastyczne i proste prace 
techniczne; ma przeciętną sprawność manualną; prace nie zawsze wykonuje starannie; ma problemy z 
prawidłową kompozycją rysunku; 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
za pomocą prostych środków ekspresji plastycznej przedstawia sceny realne; wykonuje proste formy 
dekoracyjne z pomocą nauczyciela; szybko się zniechęca; pracuje niechętnie  i niestarannie; ma 
trudności w posługiwaniu się prostymi narzędziami; nie potrafi wyodrębnić i nazwać kształtu, wielkości, 
proporcji, położenia. 
 
EDUKACJA INFORMATYCZNA 

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
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 wszystkich funkcji edytora grafiki Paint; zna zagrożenia związane z niewłaściwym 
korzystaniem z Internetu; 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
bardzo sprawnie i chętnie posługuje się komputerem; samodzielnie i swobodnie pracuje z edytorem 
grafiki Paint; tworzy i poprawnie zapisuje teksty; zawsze przestrzega regulaminu pracy z komputerem; 
bezpiecznie przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
sprawnie i chętnie posługuje się komputerem; samodzielnie pracuje z edytorem grafiki Paint; tworzy i 
zapisuje teksty; zawsze przestrzega regulaminu pracy z komputerem; przegląda wybrane przez 
nauczyciela strony internetowe; 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
posługuje się komputerem w podstawowym zakresie; wie jak korzystać z komputera, żeby nie narażać 
swojego zdrowia; posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;  
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 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
rzadko wykazuje chęć pracy na zajęciach; ma trudności z przestrzeganiem regulaminu pracy z 
komputerem; potrzebuje pomocy podczas uruchamiania komputera i programów. 

 
 
 

WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE DRUGIEJ UMOŻLIWIAJĄCE KONTYNUOWANIE 
NAUKI  

W KLASIE TRZECIEJ. 
  
  
EDUKACJA POLONISTYCZNA  
 Uczeń:  
1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:   
 obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i rozumie, co przekazują; komunikuje w 

jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,    
 w kulturalny sposób uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym  i szkolnym, 

także inspirowane literaturą;    
2. W zakresie umiejętności czytania i pisania:   
 czyta i rozumie proste, krótkie teksty,    
 słucha w skupieniu czytanych utworów, w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez 

nauczyciela,    
 pisze pod kierunkiem nauczyciela kilkuzdaniową wypowiedź; przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu; 

dba o estetykę i poprawność graficzną pisma,   
 posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;   
3. W zakresie umiejętności wypowiadania się:   
 dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,   
 uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi.   
  
EDUKACJA MATEMATYCZNA  
Uczeń:  
1. W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:   
 zna i porządkuje liczby w zakresie 100,   
 dodaje i odejmuje w zakresie 100,   
 mnoży i dzieli w zakresie 30,    
 sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania i wynik dzielenia za pomocą mnożenia,    
 rozwiązuje proste zadania tekstowe;   
2. W zakresie pomiaru:   
 długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów,   
 ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze,   
 płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,   
 czasu: zna kolejność dni tygodnia i miesięcy, potrafi korzystać z kalendarza; odczytuje wskazania 

zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się 
pojęciami: godzina, pół godziny,    

 w zakresie obliczeń pieniężnych: zna będące w obiegu monety i banknoty o wartości 100 zł; zna 
wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży;    

3. Rozpoznaje proste figury geometryczne, potrafi je narysować ( koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt).   
  
EDUKACJA PRZYRODNICZA  
Uczeń:  

1. W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:   
 wymienia typowe rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, sadzie i ogrodzie,   
 obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,   
 wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt,    
 chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom 

przetrwać zimę i upalne lato,    
 zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,    
 wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt,   

7) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych,    
 zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu 

zdrowia;    
2. W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:   
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 nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,   
 dostosowuje ubiór do panujących warunków atmosferycznych,    
 zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak 

zachować się w sytuacji zagrożenia.   
 

 
EDUKACJA MUZYCZNA  
Uczeń:  
1. Powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki, wykonuje śpiewanki i rymowanki;   
2. Realizuje proste schematy rytmiczne, głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i 
charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);    
3. Rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę;   
4. Orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas);   
5. Rozpoznaje instrumenty muzyczne (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja);   
6. Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.   
  
EDUKACJA PLASTYCZNA  
Uczeń:  
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;    
3. Realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego 
wizerunku i otoczenia; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym 
mieszka;    
4. 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.   
 
EDUKACJA SPOŁECZNA  
Uczeń:  
1. Potrafi 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 swoją rodziną i jej 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 najbliższą 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 narodowy).   
  
EDUKACJA INFORMATYCZNA 
Uczeń:  
1. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, tworzy teksty i rysunki;   
2. Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;   
3. Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;   
4. Wyszukuje i korzysta z informacji: przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. 
stronę naszej szkoły).   
  
EDUKACJA TECHNICZNA 
Uczeń:  
1. Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę);   
2. Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych, posługuje się nimi, nie psując ich;   
3. Rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych 
(narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy);    
4. Orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże);    
5. Posiada umiejętności: cięcia papieru, tektury itp., montażu modeli papierowych i z tworzyw 
sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. latawce, makiety domów, 
samochody;   
6. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy;   
7. Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych.   
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WYCHOWANIE FIZYCZNE  
Uczeń:  
1. Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych;   
2. Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem;   
3. Potrafi:   
1) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować   
2) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,   
3) wykonywać ćwiczenia równoważne,    
4) skakać przez skakankę,   
4.Bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych;    
5. Dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole.   
6. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.   
 
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH - KLASA 3  
  
EDUKACJA POLONISTYCZNA  
CZYTANIE  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
czyta biegle, wyraziście, płynnie, świadomie stosuje właściwe tempo, intonacje, przestrzega 
interpunkcji, rozumie czytany tekst. Bierze udział w konkursach czytelniczych;  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
czyta płynnie i w dobrym tempie, przestrzega interpunkcji, rozumie treść czytanego tekstu; 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
czyta teksty płynnie, a opracowane i łatwe – biegle i wyraziście, rozumie treść czytanego tekstu;  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
czyta poprawnie wyuczone teksty, ale wolno; czyta cicho ze zrozumieniem po przygotowaniu, nie 
zawsze przestrzega interpunkcji, rozumie czytane wyrazy; 

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
czyta całościowo tylko krótkie wyrazy, resztę sylabizuje lub głoskuje; często przekręca wyrazy lub 
zmienia końcówki, nie zwraca uwagi na interpunkcję, nie zawsze rozumie treść.  
  
PISANIE  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
układa i zapisuje spójną, logiczną wypowiedź na dowolny lub zadany temat zachowując poprawność 
gramatyczną i ortograficzną. Pisze estetycznie, zachowuje poprawność ortograficzną i interpunkcyjną 
podczas pisania z pamięci i ze słuchu. Bierze z sukcesami  udział  w konkursach literackich i 
ortograficznych; 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
pisze samodzielnie kilkuzdaniową wypowiedź na zadany temat zachowując poprawność gramatyczną i 
ortograficzną; pisze estetycznie, dba o poprawność ortograficzną  i interpunkcyjną podczas pisania z 
pamięci i ze słuchu; 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
układa i zapisuje samodzielnie kilkuzdaniową wypowiedź zgodnie z podaną instrukcją; zna zasady 
ortograficzne, ale nie zawsze ich przestrzega; pisze kształtnie, proporcjonalnie  i czytelnie;  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
pisze z pomocą kilkuzdaniową wypowiedź; pisze czytelnie, ale wolno; popełnia błędy przy pisaniu;  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
 samodzielnie zapisuje pojedyncze zdania, w bardzo wolnym tempie; popełnia liczne błędy  w pisaniu z 
pamięci, ze słuchu i przy przepisywaniu tekstów.  
  
MÓWIENIE I SŁUCHANIE  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
bardzo chętnie, spontanicznie wypowiada się na różne tematy; posiada bardzo bogaty zasób 
słownictwa, myśli formułuje w postaci kilkuzdaniowej, spójnej i logicznej wypowiedzi, która   
potrafi zainteresować innych; aktywnie słucha innych, potrafi włączyć się do dyskusji  i argumentować. 
Bierze udział w konkursach recytatorskich lub przedstawieniach teatralnych;  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
wypowiada się na różne tematy zachowując poprawność logiczną i gramatyczną, potrafi wyrazić swoje 
zdanie używając właściwych argumentów, posługuje się bogatym słownictwem. Zawsze uważnie słucha 
innych;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
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zachęcony wypowiada się na zadany temat, buduje zdania proste, ale poprawne pod względem 
logicznym i gramatycznym; na ogół uważnie słucha innych; 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
jest mało aktywny i odpowiada tylko na zadane pytania poprawnie zbudowanym zdaniem; stara się 
słuchać innych;  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
 wypowiada się niechętnie, zwykle pojedynczym, krótkim zdaniem lub wyrazem; często nie słucha 
innych.  
  
EDUKACJA MATEMATYCZNA  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
biegle liczy w pamięci w obrębie 4 działań; szybko rozwiązuje zadania logiczne; samodzielnie 
rozwiązuje, układa i przekształca zadania tekstowe o różnym stopniu trudności, w tym zadania 
geometryczne i dotyczące umiejętności praktycznych. Reprezentuje klasę  i szkołę w konkursach 
matematycznych;.  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
poprawnie wykonuje obliczenia w obrębie czterech działań w zakresie przewidzianym  w programie; 
samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe; przy obliczeniach stosuje poznane prawa 
matematyczne; rozwiązuje zadania geometryczne i dotyczące umiejętności praktycznych;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000, mnoży i dzieli w zakresie 100; rozwiązuje i układa proste 
zadania tekstowe, rozwiązuje zadania geometryczne i dotyczące umiejętności praktycznych; 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
liczy poprawnie z pomocą konkretów w poznanym zakresie, w obrębie 4 działań; wymaga dodatkowej 
pomocy przy rozwiązywaniu i układaniu prostych zadań z treścią; ma trudności  z zastosowaniem 
wiadomości i umiejętności praktycznych;  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
liczy na konkretach i z pomocą w poznanym zakresie, w obrębie 4 działań; zadania proste, tekstowe, 
geometryczne i z zakresu umiejętności praktycznych wykonuje tylko z pomocą nauczyciela;  
  
EDUKACJA PRZYRODNICZA  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
przejawia wyjątkowe zainteresowanie środowiskiem, posiada szeroką wiedzę na jego temat  i dąży do 
jej pogłębiania; samodzielnie prowadzi obserwacje przyrodnicze, wyciąga z nich analityczne wnioski; 
samodzielnie dostrzega potrzebę i podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody; bierze udział w 
różnych konkursach przyrodniczych i ekologicznych; 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
przejawia zainteresowanie środowiskiem, ma o nim dużą wiedzę; samodzielnie prowadzi obserwacje i 
wyciąga właściwe wnioski; podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
obserwuje i opisuje zjawiska przyrodniczo-społeczne; opanował wiadomości i nabył umiejętności z 
wymaganego zakresu; wie w jaki sposób należy chronić środowisko.  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
posiada podstawowe wiadomości dotyczące otaczającego środowiska; prowadzi obserwacje 
przyrodnicze pod kierunkiem nauczyciela; wie, że należy dbać o środowisko.  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
nie potrafi samodzielnie prowadzić obserwacji przyrodniczych, posiada znikomy zasób wiadomości o 
otaczającym świecie i niezbyt chętnie zdobywa nowe.  
  
EDUKACJA SPOŁECZNA  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
zgodnie współdziała z dorosłymi i rówieśnikami; odróżnia postawy dobre i złe i zawsze przestrzega 
ustalonych zasad oraz wywiązuje się z obowiązków; dba o bezpieczeństwo własne i innych; rozpoznaje 
sytuacje zagrożenia ze strony ludzi i zwierząt i potrafi się odpowiednio zachować; dostrzega potrzeby 
innych i z własnej inicjatywy chętnie służy pomocą; przejawia postawy patriotyczne;  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
zgodnie współdziała z dorosłymi i rówieśnikami; odróżnia postawy dobre i złe oraz zwykle przestrzega 
ustalonych zasad, wywiązuje się z obowiązków; dba o bezpieczeństwo własne  i innych; potrafi 
zachować się w sytuacjach zagrożenia ze strony ludzi i zwierząt; dostrzega potrzeby innych i pomaga; 
wie, na czym polega patriotyzm;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
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potrafi współpracować z dorosłymi i rówieśnikami; przeważnie wywiązuje się  z powierzonych 
obowiązków; wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony ludzi  i zwierząt; zachęcony potrafi 
pomóc innym; umie wskazać postawy patriotyczne;  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
wie, na czym polega dobra współpraca, ale nie zawsze potrafi zrezygnować ze swoich korzyści i 
zdania; czasami nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków; rozpoznaje sytuacje zagrożenia; 
zachęcony potrafi pomóc innym, często sugerując się sympatią; umie wskazać postawy patriotyczne;  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
często wywołuje konflikty w grupie; wymaga stałej kontroli i motywowania podczas wywiązywania się z 
powierzonych obowiązków; ukierunkowany dostrzega potrzeby innych, zachęcony pomaga tylko 
nielicznym; rozpoznaje symbole narodowe.  
  
EDUKACJA MUZYCZNA  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
jest szczególnie aktywny na zajęciach; potrafi zagrać proste melodie i akompaniamenty na wybranym 
instrumencie chętnie i czysto śpiewa różne piosenki; potrafi nazwać znaki muzyczne i zapisać na 
pięciolinii; bierze udział w uroczystościach szkolnych oraz konkursach muzycznych; 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
chętnie i czysto śpiewa poznane piosenki; poprawnie odtwarza i gra na instrumentach perkusyjnych 
proste rytmy; oddaje ruchem nastrój i charakter muzyki; potrafi nazwać znaki muzyczne i zapisać nuty 
na pięciolinii;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
poprawnie odtwarza melodię i tekst piosenek; aktywnie uczestniczy w zabawach i grach muzycznych; 
rozpoznaje i nazywa wartości nutowe; tworzy proste ilustracje dźwiękowe na instrumentach 
perkusyjnych; 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
śpiewa poznane piosenki, nieznacznie zniekształca melodię, czasem myli tekst; uczestniczy w 
zabawach i grach muzycznych; rozpoznaje wartości nutowe; odtwarza proste rytmy głosem i na 
instrumentach perkusyjnych;  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
śpiewa tylko nieliczne z poznanych piosenek, często myli tekst i zniekształca melodię; szybko się 
zniechęca i wymaga motywowania do udziału w zabawach i grach muzycznych; nie rozpoznaje nut; 
odtwarza proste rytmy jedynie głosem lub ruchem, bez użycia instrumentów perkusyjnych;  
  
EDUKACJA PLASTYCZNA I EDUKACJA TECHNICZNA 

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
chętnie i twórczo rozwiązuje zadania plastyczne - techniczne, poszukuje oryginalnych rozwiązań 
stosując różne techniki a rezultaty jego pracy są zawsze zgodne z oczekiwaniami; potrafi samo-dzielnie 
zaplanować i zorganizować pracę; zawsze dba o estetykę i dokładność prac oraz przestrzega zasad 
BHP; bierze udział w konkursach plastyczno-technicznych; 

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
chętnie podejmuje działalność z bardzo dobrymi wynikami; stosuje różne wymagane techniki; w swoich 
pracach bardzo dobrze wyczuwa zasady kompozycji, właściwe proporcje, kształt i barwę; prawidłowo 
planuje i organizuje pracę; przestrzega zasad BHP;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
ma dobrze rozwiniętą sprawność manualną; wykonuje samodzielnie i dokładnie, ale nie zawsze 
starannie prace plastyczno-technicznie; śmiało eksperymentuje z barwami, ale zwykle preferuje jedną, 
ulubioną technikę; czasem myli się przy zachowaniu proporcji i kształtu; zwykle przestrzega zasad  
BHP.  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
ma dostatecznie rozwiniętą sprawność manualną; prace wykonuje wg instrukcji, ale zwykle mało 
starannie i niedokładnie, nie zawsze wyczuwa zasady kompozycji, myli się przy wyodrębnieniu  i 
nazwaniu kształtu, wielkości, proporcji, położenia i barw przedmiotu; nie zawsze przestrzega zasad 
BHP;  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
prace plastyczno – techniczne wykonuje dość schematycznie; dokonuje wielu uproszczeń, ogranicza 
liczbę kolorów i stosowanych technik; uczeń szybko się zniechęca, prace jego są niestaranne, często 
niedokończone; nie potrafi wyodrębnić właściwego kształtu, wielkości, proporcji, położenia, nie 
wyczuwa zasad kompozycji, ma trudności z posługiwaniem się narzędziami i często nie przestrzega 
zasad BHP.  
  
EDUKACJA INFORMATYCZNA 
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 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
Swobodnie, bezpiecznie i samodzielnie korzysta z komputera; bardzo dobrze posługuje się wybranymi 
programami i grami edukacyjnymi rozwijając swoje zainteresowania; samodzielnie wykonuje 
interesujące prace z wykorzystaniem wybranego edytora grafiki; tworzy i poprawnie zapisuje różne 
teksty w edytorze tekstu Word oraz proste prezentacje multimedialne w Power Poincie; swobodnie 
nawiguje po stronach internetowych  z zachowaniem wszelkich zasad bezpiecznego korzystania z 
komputera i Internetu.  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
bardzo sprawnie i chętnie posługuje się komputerem, korzysta z różnych opcji w programach; 
swobodnie i samodzielnie pracuje z edytorem grafiki; poprawnie zapisuje zdania w edytorze  
tekstu; odtwarza animacje; nawiguje po wskazanych przez nauczyciela stronach internetowych zawsze 
pamiętając o zasadach  i bezpieczeństwie;  

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
chętnie posługuje się komputerem, wykonuje większość zadań samodzielnie; tworzy proste prace 
graficzne w edytorze graficznym; potrafi korzystać z edytora tekstu; przegląda wskazane przez 
nauczyciela strony internetowe, dostrzega na nich elementy aktywne; odtwarza animacje i prezentacje 
multimedialne; stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i bezpieczeństwa w 
Internecie;  

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, uruchamia programy zgodnie  z instrukcją obsługi 
i zwykle z pomocą nauczyciela; wykonuje proste, schematyczne prace graficzne za pomocą edytora 
grafiki; często nie stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
wykazuje niechęć do pracy na zajęciach; zawsze potrzebuje pomocy podczas wykonywania zadań, 
nawet bardzo prostych; ma duże trudności z przestrzeganiem regulaminu pracy  z komputerem.  
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 Ocenę 6 otrzymuje uczeń, który:  
jest bardzo sprawny fizycznie; prowadzi aktywny i zdrowy styl życia, uprawia różne dyscypliny sportowe 
i wykorzystuje różne formy ruchu oraz zdrowo się odżywia; zawsze przestrzega wszelkich zasad 
bezpieczeństwa swojego i innych; reprezentuje szkołę  w zawodach sportowych;  

 Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  
chętnie i aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, zabawach i grach ruchowych, osiągając bardzo dobre 
wyniki; często wykazuje inicjatywę w grach zespołowych, respektując wszelkie reguły i właściwie 
zachowując się w sytuacji zwycięstwa i porażki; wykorzystuje różne formy ruchu, bardzo dobrze radzi 
sobie z pokonywaniem torów przeszkód o różnym stopniu trudności, ćwiczeniami równoważnymi bez 
przyborów i z przyborami oraz posługiwaniem się piłką; 

 Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  
jest sprawny, radzi sobie z pokonywaniem przeszkód; wykonuje proste ćwiczenia równoważne; 
aktywnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych przestrzegając reguł  i zasad bezpieczeństwa 
oraz podporządkowując się decyzjom sędziego; sprawnie posługuje się piłką; 

 Ocenę 3 otrzymuje uczeń, który:  
odznacza się przeciętną sprawnością fizyczną, niezbyt chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i 
grach zespołowych, ale na ogół przestrzega zasad; ćwiczenia gimnastyczne wykonuje niezbyt 
dokładnie, często wymaga pomocy;  

 Ocenę 2 otrzymuje uczeń, który:  
wykazuje niewielkie zainteresowanie formami aktywności rekreacyjno – sportowej; większość ćwiczeń 
sprawia mu duże trudności i wymaga on dodatkowego wsparcia; zwykle nie respektuje zasad 
bezpieczeństwa i organizacji wszelkich zajęć ruchowych.  
  
WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE TRZECIEJ UMOŻLIWIAJĄCE KONTYNUOWANIE 
NAUKI W KLASIE CZWARTEJ ZAWARTE SĄ W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. 
 
EDUKACJA POLONISTYCZNA 
 
1. SŁUCHANIE 
        Uczeń: 
 słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach 

życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek 
wypowiadającej się osobie; 

 wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub 
braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi; 
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 słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby; 
 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; 
 słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w 

momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę. 
 
2. MÓWIENIE 
        Uczeń: 
 wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: 

pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu; 
 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub 

innych osób z otoczenia; 
 wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, 

zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym; 
 porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i 

ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów; 
 układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy; 
 recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie; 
 dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i 

szacunek do rozmówcy; 
 wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc 

charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi. 
 
3. CZYTANIE 
        Uczeń: 
 czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku 

zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych;  
 czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane; 
 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; byty 
rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych; 

 wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do 
zrozumienia lub określone przez nauczyciela; 

 eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadania twórcze, np. dalsze losy bohatera, 
komponuje początek i zakończenie tekstu na podstawie ilustracji lub przeczytanego fragmentu 
utworu; 

 wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis; 
 czyta samodzielnie wybrane książki.  
 
4. PISANIE 
        Uczeń: 
 pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst 

ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst; 
 układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 poprawnych wypowiedzeń w ramach zagadnień 

opracowanych podczas zajęć; opisuje np. osobę, przedmiot, element świata przyrody na podstawie 
własnych obserwacji lub lektury; 

 pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i 
odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe; 

 pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i 
opracowanych podczas zajęć; 

 stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje 
poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne; 

 porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery; 
 zapisuje poprawnie liczebniki oraz wybrane, poznane w trakcie zajęć pojęcia dotyczące różnych 

dyscyplin naukowych; 
 stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw 

geograficznych, imion i nazwisk; 
 układa i zapisuje zdarzenia we właściwej kolejności, układa i zapisuje plan wypowiedzi. 
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5. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE  
     Uczeń: 
 wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski; 
 rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych i pisemnych; 
 przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze w złożone; 
 rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie; 
 rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu bliskoznacznym; 
 łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone; 
 odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, 

listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem. 
 
6. SAMOKSZTAŁCENIE 
     Uczeń: 
 podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich 

zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego; 
 korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy 

zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania; 
 wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny 

rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się. 
 
EDUKACJA MATEMATYCZNA 
 
1. ROZUMIENIE STOSUNKÓW PRZESTRZENNYCH I CECH WIELKOŚCIOWYCH. 
     Uczeń: 
 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i 

prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo 
od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku); 

 porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy; 
dokonuje klasyfikacji przedmiotów; 

 posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos. 
 
2. ROZUMIENIE LICZB I ICH WŁASNOŚCI 
      Uczeń: 
 liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.; 
 odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 

500, 10 000, 800 000); 
 wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki itd., określa kolejność, 

posługując się liczbą porządkową; 
 porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie 

formułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >. 
 
3. POSŁUGIWANIE SIĘ LICZBAMI 
      Uczeń: 
 wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz 

związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań; 
 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); 
 mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze 

od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje 
własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem równości i znakami czterech 
podstawowych działań; 

 dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, 
wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w 
prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma 
taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie. 

 
4. CZYTANIE TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH 
        Uczeń: 

 analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem 
matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; 
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opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez 
siebie sposób; 

 układa zadania i je rozwiązuje, tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie 
własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną; wybrane działania realizuje za pomocą 
prostych aplikacji komputerowych. 

 
5. ROZUMIENIE POJĘĆ GEOMETRYCZNYCH 
        Uczeń: 
 rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – 

figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur; 
kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując 
sieć kwadratową; 

 mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się 
jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; 
posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr; 

 mierzy obwody różnych figur za pomocą narzędzi pomiarowych, także w kontekstach z życia 
codziennego; oblicza obwód trójkąta i prostokąta (w tym także kwadratu) o danych bokach; 

 dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka 
obecnych w otoczeniu dziecka. 

 
6.    STOSOWANIE MATEMATYKI W SYTUACJACH ŻYCIOWYCH ORAZ INNYCH OBSZARACH 
EDUKACJI 
        Uczeń: 
 klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na 

wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych 
wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka; 

 dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć: połowa, dwa i pół, 
cztery równe części, czwarta część lub ćwierć; 

 wykonuje obliczenia pieniężne; zamienia złote na grosze i odwrotnie, rozróżnia nominały na 
monetach i banknotach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej; 

 odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry w 
systemie 24-godzinnym); wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami 
czasu: doba, godzina, minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, 
komputera; zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem; 
odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII; 

 mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją; 
 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych; 
 waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; 

odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; 
 wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności 

myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca gry, tworząc własne 
strategie i zasady organizacyjne; 

 wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji 
świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się. 

 
EDUKACJA SPOŁECZNA 
 
1. ROZUMIENIE ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO 
        Uczeń: 
 identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, 

społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach; 
 wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, 

przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu; 
 przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w 

odniesieniu do przyjętych norm i zasad; 
 ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: 

godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, 
powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność 

 oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne; 
 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; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach nowych 
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 i wirtualnych; 
 rozpoznaje i nazywa wybrane grupy społeczne, do których nie należy, a które wzbudzają jego 

zainteresowanie, np. drużyny i kluby sportowe, zespoły artystyczne, a także inne narodowości; 
 opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i 

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

klasie, w szkole; wymienia przykłady powstałych w efekcie porozumień i umów grup społecznych, 
np. stowarzyszenia pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom, organizacje ekologiczne, a 
także stowarzyszenia dużych grup społecznych, jak miasta i państwa czy Unia Europejska; 

 szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje 
zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach; 

 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i 
komunikuje się za pomocą nowych technologii. 

 
2. ORIENTACJA W CZASIE HISTORYCZNYM 
      Uczeń: 
 opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia związek legendy z powstaniem 

godła i barw narodowych, przedstawia wybrane legendy dotyczące regionu, w którym mieszka lub 
inne; 

 rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, np. związane 
z regionem Polski, w którym mieszka; 

 uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej; wykonuje kokardę 
narodową, biało-czerwony proporczyk; zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub 
słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt itp.; 

 rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka, wyjaśnia pojęcie „patron”, 
wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i króla Polski, obecnego prezydenta Polski, 
wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski; 

 wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich; 
 opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej 

aktywności ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie, papier, mydło, instrumenty muzyczne itp.; 
 opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich 

Polakach: królowa Jadwiga, król Stefan Batory, astronom Mikołaj Kopernik, noblistka Maria 
Skłodowska-Curie, alpinistka Wanda Rutkiewicz, papież Jan Paweł II, nauczycielka – cichociemna 

 gen. Elżbieta Zawacka „Zo”. 
 
EDUKACJA PRZYRODNICZA 
 
1. ROZUMIENIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
        Uczeń: 
 rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a 

także gatunki objęte ochroną; 
 rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, 

las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, 
warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie; 

 rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w 
polskim środowisku przyrodniczym; 

 odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące 
środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia; 

 prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, 
hodowlanymi i innymi; 

 planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk 
przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według 
procesu przyczynowo- skutkowego i czasowego; 

 chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki 
przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie; 

 segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania. 
 
2. FUNKCJE ŻYCIOWE CZŁOWIEKA, OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO I 
ODPOCZYNEK         
        Uczeń: 



 

Strona | 32 

 przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania 
oraz zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz 
czy leśnik, a ponadto rozumie istotę pracy w służbach mundurowych i medycznych; 

 posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: Policji, 
Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej; 

 posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia; 

 dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia; 
 reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej 

osoby; 
 wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia odpowiedniej 

diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i 
niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania 
ich w nadmiarze; 

 przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia; 
 ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. 

internet; 
 rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 

miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego transportu 
zbiorowego; 

 stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i 
symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z 
informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach 
roku; 

 ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, 
ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie 
sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach; 

 ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej, publicznej; 
sprawdza informacje, zadając pytania nauczycielowi, rodzicom, policjantowi; 

 stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje 
ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety; 

 ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia 
człowieka; 

 ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka. 
 
3. ROZUMIENIE PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ 
        Uczeń: 
 określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne 

formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, 
najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, 
interesujące zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe; 

 wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, nazwy krain geograficznych; 
 czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, odczytuje podstawowe znaki 

kartograficzne map, z których korzysta; za pomocą komputera, wpisując poprawnie adres, 
wyznacza np. trasę przejazdu rowerem; 

 wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne obiekty, wyjaśnia znaczenie stolicy dla całego 
kraju, wskazuje na mapie jej położenie; 

 przedstawia charakterystyczne dla Polski dyscypliny sportowe, gospodarcze lub inne np. 
rtystyczną działalność człowieka, w której Polska odnosi sukcesy lub z niej słynie; 

 wyznacza kierunki główne w terenie na podstawie cienia, określa, z którego kierunku wieje wiatr, 
rozpoznaje charakterystyczne rodzaje opadów; 

 przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym. 
 
EDUKACJA PLASTYCZNA 
 
1. PERCEPCJA WIZUALNA, OBSERWACJA I DOŚWIADCZENIA 
        Uczeń: 
 wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach: 
a) kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe, b) wielkości i proporcje, 
położenie obiektów i elementów złożonych, różnice i podobieństwa w wyglądzie tego samego 
przedmiotu w zależności od położenia i zmiany stanowiska osoby patrzącej 
na obiekt, 
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c) barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę, 
d) cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy; cechy 
charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się; 
 określa w swoim otoczeniu kompozycje obiektów i zjawisk, np. zamknięte (mozaiki na dywanie, 

rytmy na przedmiotach użytkowych), otwarte (chmury, papiery ozdobne, pościel, firany), kompozycje 
o budowie symetrycznej. 

 
2. DZIAŁALNOŚĆ I EKSPRESJA TWÓRCZA 
        Uczeń: 
 rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem; 
 maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli; 
 wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, 

ścinki tekstylne itp.; 
 modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych, zarówno z 

materiałów naturalnych i przemysłowych; 
 powiela za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla wykonanego, np. z korka i innych tworzyw, a także 

przy pomocy prostych programów komputerowych; 
 wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i 

naukowej; 
 wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i 

zachowań (np. prezent, zaproszenie); 
 ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i 

muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych; 
 tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory. 
 
3.RECEPCJA SZTUK PLASTYCZNYCH 
     Uczeń: 
 nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. 

meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową; 
 rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret, scena 

rodzajowa; nazywa wybrane przykłady dzieł znanych artystów: malarzy, rzeźbiarzy, architektów z 
regionu swego pochodzenia lub innych; 

 wyjaśnia pojęcia: oryginał czy kopia obrazu lub rzeźby; miniatura obrazu lub rzeźby; reprodukcja itp.; 
wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych. 

 
 
EDUKACJA TECHNICZNA 
 
1. ORGANIZACJA PRACY 
        Uczeń: 
 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie; 
 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca 

pracy ze względów bezpieczeństwa; 
 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność 

działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do 
korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń; 

 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i 
zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności 
użytecznych lub potrzebnych. 

 
2. ZNAJOMOŚĆ INFORMACJI TECHNICZNEJ, MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WYTWARZANIA.        
        Uczeń: 
 odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, 

narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną; 
 wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne: a) z zastosowaniem 

połączeń nierozłącznych: sklejanie klejem, wiązanie, szycie lub zszywanie zszywkami, sklejanie 
taśmą itp., 

b) używając połączeń rozłącznych: spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie sznurkiem lub wstążką 
ozdobną, 
c) bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami, modele kartonowe nacinane, 
d) z wykorzystaniem prądu elektrycznego: lampion, dekoracja świąteczna; 
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 stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych lub montowaniu 
wybranych modeli urządzeń technicznych; 

 wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania. 
 
3. STOSOWANIE NARZĘDZI I OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. 
          Uczeń: 
 wyjaśnia działanie i funkcję narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym i w 

szkole; 
 posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami pomiarowymi, urządzeniami z gospodarstwa 

domowego, a także urządzeniami dostępnymi w szkole. 
 
EDUKACJA INFORMATYCZNA. 
 
1. ROZUMIENIE, ANALIZOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. 
        Uczeń: 
 układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na 

codzienne czynności; 
 tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do 

osiągnięcia celu; 
 rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów. 
 
2. PROGRAMOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA I 

INNYCH URZĄDZEŃ CYFROWYCH 
        Uczeń: 
 programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów 

opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące 
obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego; 

 tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, np. zaproszenia, dyplomy, 
ulotki, ogłoszenia; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja i usuwa elementy graficzne i tekstowe – 
doskonali przy tym umiejętności pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów; 

 zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu. 
 
3. POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM, URZĄDZENIAMI CYFROWYMI I SIECIAMI 

KOMPUTEROWYMI 
        Uczeń: 
 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy 

wykonywaniu zadania; 
 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z  

oprogramowaniem; 
 korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych. 
 
4. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
        Uczeń: 
 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując 

technologię; 
 wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się. 
 
5. PRZESTRZEGANIE PRAWA I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 
     Uczeń: 
 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami; 
 rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z 

technologii, zwłaszcza w sieci internet; 
 przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych z 

bezpieczeństwem w internecie. 
 
EDUKACJA MUZYCZNA. 
 
1.SŁUCHANIE MUZYKI.  
      Uczeń: 
 słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje; 
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 słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, 
pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowań 
instrumentalnych; 

 reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych; 
 odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – krótkie, ciche – głośne, głosy ludzkie: sopran, 

bas; odróżnia i nazywa wybrane instrumenty muzyczne; 
 rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór, orkiestrę; 
 rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, wesołą, skoczną, marszową itp.; 
 słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych. 
 
2.EKSPRESJA MUZYCZNA. ŚPIEW 
      Uczeń: 
 śpiewa różne zestawy głosek, sylaby, wykorzystuje poznane melodie i tworzy własne, naśladuje 

odgłosy zwierząt; 
 nuci poznane melodie, śpiewa piosenki podczas zabawy, nauki, uroczystości szkolnych, świąt w tym 

świąt narodowych; 
 śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich, kilka 

utworów patriotycznych i historycznych; 
 śpiewa dbając o prawidłową postawę, artykulację i oddech, przy zachowaniu naturalnej skali głosu; 
 rozpoznaje i śpiewa hymn Polski; 
 śpiewa kilka wybranych krótkich piosenek w języku obcym. 
 
3.IMPROWIZACJA RUCHOWA, RYTMIKA I TANIEC 
     Uczeń: 
 przedstawia ruchem treść muzyczną (np. dynamikę, nastrój, wysokość dźwięku, tempo, artykulację) 

oraz treść pozamuzyczną (np. fabułę, odczucia, przekład znaczeniowy słów); 
 interpretuje ruchem schematy rytmiczne; 
 tworzy improwizacje ruchowe inspirowane wyliczankami, rymowankami i rytmizowanymi tekstami; 
 wykonuje pląsy; 
 porusza się i tańczy według utworzonych przez siebie układów ruchowych, z rekwizytem, bez 

rekwizytu do muzyki i przy muzyce; 
 tworzy sekwencje i układy poruszania się do ulubionych przez siebie utworów muzycznych, 

wykorzystuje je do animacji i zabawy w grupie; 
 tańczy według układów ruchowych charakterystycznych dla wybranych tańców (w tym 

integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajów Europy i świata). 
 
4.GRA NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH 
     Uczeń: 
 gra zadane przez nauczyciela i własne schematy rytmiczne; 
 wykonuje tematy rytmiczne wybranych, znanych utworów muzycznych (ludowych, popularnych, 

dziecięcych, klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, polskich i zagranicznych) z użyciem 
instrumentów perkusyjnych; 

 realizuje schematy i tematy rytmiczne, eksperymentuje przy użyciu np. patyczków, pudełek, papieru, 
trawy, piszczałek, gwizdków, kogucików na wodę; 

 wykonuje instrumenty m.in. z materiałów naturalnych i innych oraz wykorzystuje tak powstałe 
instrumenty do akompaniamentu, realizacji dźwięku podczas zabaw i zadań edukacyjnych, 
organizacji koncertów i przedstawień teatralnych; 

 wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie, 
pstrykanie, uderzanie o uda); 

 eksperymentuje i poszukuje dźwięków, fragmentów znanych melodii przy użyciu np. dzwonków, 
ksylofonu, fletu podłużnego, flażoletu – flecika polskiego; 

 gra melodie piosenek i utworów instrumentalnych, do wyboru: na dzwonkach, ksylofonie, flecie 
podłużnym, flażolecie – fleciku polskim lub innych.  

 
4. ZNAJOMOŚĆ FORM ZAPISU DŹWIĘKU  
        Uczeń: 
 wyjaśnia różne formy zapisu dźwięków, muzyki, np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, 

telefonu, czy zapis przy pomocy notacji muzycznej; 
 zapisuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi dźwięki np. poprzez układ piktogramów, klocków 

rytmicznych, kolorów, liczb, czy obrazków; szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony zapis w 
zabawie; 
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 korzysta z wybranego zapisu melodii w czasie gry na instrumencie: dzwonkach, ksylofonie, flecie 
podłużnym, flażolecie – fleciku polskim. 

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
1.UTRZYMANIE HIGIENY OSOBISTEJ I ZDROWIA 
        Uczeń: 
 utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich 

zakończeniu; wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie; 
 dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć ruchowych odpowiednio na 

świeżym powietrzu i w pomieszczeniu; 
 wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia; 
 przygotowuje we właściwych sytuacjach i w odpowiedni sposób swoje ciało do wykonywania ruchu; 
 ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń; 
 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. 
 
2.SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA 
        Uczeń: 
 przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok, stanie 

jednonóż, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, siad klęczny, skrzyżny, 
skulony, prosty; 

 pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne, biega z wysokim unoszeniem kolan, biega w 
połączeniu ze skokiem, przenoszeniem przyborów np. piłki, pałeczki, z rzutem do celu ruchomego i 
nieruchomego, bieg w różnym tempie, realizuje marszobieg; 

 rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i 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; 

 wykonuje ćwiczenia zwinnościowe: 
a) skłony, skrętoskłony, przetoczenie, czołganie, podciąganie, 
b) czworakowanie ze zmianą kierunku i tempa ruchu, 
c) wspina się, 
d) mocowanie w pozycjach niskich i wysokich, 
e) podnoszenie i przenoszenie przyborów; 
 wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego; 
 wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem np. na ławeczce gimnastycznej; 
 samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadom 
 postawy. 
 
3.RÓŻNE FORMY REKREACYJNO - SPORTOWE 
        Uczeń: 
 organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową z wykorzystaniem przyboru lub bez; 
 zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej koleżanek i kolegów – uczestników 

zabawy, respektuje ich prawo do indywidualnego tempa rozwoju, radzi sobie w sytuacji przegranej 
i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej, gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu; 

 respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do 
pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu 
publicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa; 

 uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek; 
 wykonuje prawidłowo elementy charakterystyczne dla gier zespołowych: rzuty i chwyty ringo, 

podania piłki do partnera jednorącz i oburącz w miejscu lub w ruchu, odbicia piłki, kozłowanie w 
miejscu i w ruchu, podania piłki w miejscu i w ruchu, prowadzenie piłki, strzał do celu;  

 układa zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy, ma świadomość, iż sukces w takiej 
zabawie odnosi się dzięki sprawności, zaradności i współdziałaniu;  

 jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach. 
 
EDUKACJA JĘZYKOWA. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY. 
 
1.Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i 
jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 
następujących tematów: 
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 ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 
 moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 
 moja szkoła; 
 popularne zawody; 
 mój dzień, moje zabawy; 
 jedzenie; 
 sklep; 
 mój czas wolny i wakacje; 
 święta i tradycje, mój kraj; 
 sport; 
 moje samopoczucie; 
 przyroda wokół mnie; 
 świat baśni i wyobraźni. 
 
2.Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej 
odmianie języka: 
 reaguje na polecenia; 
 rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i 

wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, 
dodatkowymi dźwiękami; 

 znajduje w wypowiedzi określone informacje.  
 
3.Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. 
historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania): 
 rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 
 znajduje w wypowiedzi określone informacje. 
 
4.W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 
o powtarza wyrazy i proste zdania; 
 2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje 

je, nazywa czynności; 
 recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w 

realizacji małych form teatralnych; 
 używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.  
 
5.W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 
 przepisuje wyrazy i proste zdania; 
 pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 
 pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie. 
 
6.W zakresie reagowania uczeń: 
 reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 
 przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi 

robić; 
 zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 
 stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); 
 wyraża swoje upodobania. 
 
7.W zakresie przetwarzania tekstu  
     Uczeń  
 nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego 

otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. 
 
8.Uczeń: 
 wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich 

języka; 
 posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym. 
 
9.Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad 
językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników 
obrazkowych i gier edukacyjnych). 
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10.Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 
 
11.Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, 
książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
 
 


