
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu 

opracowany został na podstawie: 

1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr199 z 2004r) z 

późniejszymi zmianami. 

2.Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4w Kaliszu. 

3.Podstawy programowej dla szkoły podstawowej z edukacji wczesnoszkolnej. 

4.Programu nauczania- „Program edukacji wczesnoszkolnej”. Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Hamak, Kamila Izbińska, 

Anna Jasiocha, Wiesław Went. „Program edukacji wczesnoszkolnej. Razem w szkole”. Autorzy: Jolanta Brzózka,Katarzyna 

Hamak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went. 

 

Zasady i  kryteria oceniania kl. I-III 
 

Cele oceniania 

1. Uzyskiwanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności ucznia. 

2. Wdrażanie do systematyczności. 

3. Motywowanie i wspomaganie ucznia w podejmowaniu działań sprzyjających indywidualnemu rozwojowi. 

4. Systematyczne dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i 

uzdolnieniach ucznia. 

5. Pomoc nauczycielom w doskonaleniu organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Przygotowanie do samooceny i refleksji nad własnym stylem uczenia się. 

 

Terminy i sposoby informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych 

1. Poinformowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach edukacyjnych na dany rok szkolny, potwierdzone przez nich 

na piśmie. 

 

Przedmiot oceny 

1. Ocenie podlegają: 

-wiadomości, 

- umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych, 

- aktywność, 

- systematyczność pracy, 

- wkład pracy 

 

Elementy wpływające na ocenę  

1. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia mają wpływ: 

- wymagania podstawy programowej, 

- wymagania programowe, 

- możliwości intelektualne, 

- wkład pracy, 

- zaangażowanie. 

2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych na ocenę wpływają: 

- możliwości intelektualne, 

- wkład pracy, 

- zaangażowanie 

Częstotliwość oceniania 

1. Nauczyciel dokonuje oceny: 

- bieżącej, 

- semestralnej, 

- rocznej 

Miejsce zapisu oceny 

I. Postępy ucznia nauczyciel notuje, wykorzystując: 

1. Dla oceny bieżącej; 

- dziennik lekcyjny, 

- zeszyt przedmiotowy, zeszyt do informacji (dzienniczek ucznia), ćwiczenia, karty pracy, 

- prace ucznia gromadzone w teczkach 

2. Dla oceny semestralnej: 

- karty semestralnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia. 

3. Dla oceny rocznej: 

- ocena opisowa świadectwo, arkusz ocen 

 

Formy informowania rodziców o osiągnięciach dzieci 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) na bieżąco otrzymują informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

2. Ustala się następujące warunki i okoliczności przekazywania informacji: 

a) wpisy w dzienniczku lub  zeszycie ucznia, 



b) oceny i elementy oceny kształtującej pod sprawdzianami i wybranymi pracami, 

c) rozmowy indywidualne prowadzone bezpośrednio w szkole z nauczycielem oraz z innymi szkolnymi specjalistami 

podczas ich dyżurów, 

d) zebrania z rodzicami, 

e) spotkania z rodzicami, 

f) spotkania okolicznościowe, 

g) oceny opisowe po I semestrze i na koniec roku. 

 

Zasady wglądu do prac uczniów. 

1. Rodzic ma prawo wglądu do każdej pracy swojego dziecka. 

2. Ocenione sprawdziany i testy uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu i są zobowiązani do zwrotu nauczycielowi, który 

przechowuje je do końca danego roku szkolnego. 

 

Zasady i sposoby wyróżniania i nagradzania uczniów 

1. Ustna pochwała ucznia przez nauczyciela wobec klasy. 

2. Pochwała ucznia na apelu klas młodszych. 

3. Przekazanie rodzicom informacji o wyróżnieniu za wybitne osiągnięcia lub postępy w nauce. 

4. Umieszczanie wyróżnionych prac dzieci na tablicach klasowych i szkolnych. 

5. Informacje o wynikach konkursów na tablicach szkolnych, apelach, w gazetce szkolnej. 

6. Nagrody książkowe lub rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca w konkursach szkolnych. 

7. Nagrody Dyrektora Szkoły za wybitne osiągnięcia  szkolne i pozaszkolne. 

 

Ocenianie bieżące, klasyfikacja śródroczna oraz roczna 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz 

realizowanego w klasie programu  nauczania. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy 

stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

statucie szkoły. 

 

Zasady Oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. 

 Indywidualne podejście do dziecka. 

 Udzielanie dodatkowych wskazówek i sprawdzanie, jak zostały zrozumiane oraz dodatkowe wyjaśnianie poleceń. 

 Częstsze odpytywanie ustne. 

 Nagradzanie za włożony wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt. 

 Przydzielając takie zadania, które pokażą mocne strony ucznia ( np. dostosowanie prac pisemnych i ustnych do 

możliwości ucznia, kryteria oceniania, nieocenianie za błędy, częstsza kontrola, umożliwienie dogodniejszych dla 

dziecka form wypowiedzi itp.) prace plastyczne uczniów oraz sprawdziany nauczyciel gromadzi w teczkach..  

 

Oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych są wpisywane do dziennika zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem wyrazistego 

podziału na: 

a) oceny z prac domowych, 

b) oceny ze sprawdzianów pisemnych (wpisanych czerwonym kolorem) i zapowiedzianych z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

c) oceny  z kartkówek(z zapowiedzianych i niezapowiedzianych  do 10-15 min), 

d) oceny z pracy i aktywności na zajęciach, 

e) oceny z odpowiedzi ustnych i pisemnych, 

f) oceny z prac dodatkowych, 

g) oceny z poprawy prac pisemnych i ustnych. 

 

Bieżące ocenianie poziomu opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności odbywa się przy pomocy: 

a) komentarza pisemnego 

b) znaczków graficznych (np. słoneczek), 

c) pieczątek 

d) nagród (np. naklejek) 

e) dyplomów 

d) plusów za aktywność: 

5 (+) - wspaniale 

3 (+) - bardzo dobrze 

 

 

 

 

 

 

 



SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 

1. Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel systematycznie odnotowuje osiągnięcia uczniów w dzienniku zajęć (symbole 

literowe), podręcznikach, kartach pracy, ćwiczeniach i zeszytach uczniów, (stemple): 

"Wspaniale" (A) - Osiągasz doskonałe wyniki Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! 

Bardzo dobrze (B) - Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj! 

"Ładnie" (C) - Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci 

osiągać lepsze wyniki 

"Postaraj się" (D) - Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, 

oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony. 

"Pracuj więcej" (E) –  Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z 

pomocy nauczyciela i rodziców. 

"Źle" (F) - Osiągasz niezadawalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo 

systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami. 

 

2. Nauczyciel zapisuje ocenę stosując pieczątkę. W  II semestrze klasy III nauczyciel zapisuje w dzienniczku ucznia, na pracach 

ocenę cyfrową. 

3. O uzyskiwanych ocenach uczniowie będą informowani na bieżąco. Oceny będą zapisywane w zeszycie ucznia , w kartach 

pracy, itp. Prace pisemne będą zawierały elementy oceny kształtującej. Po odpowiedzi ustnej ucznia - nauczyciel dokonuje 

słownego uzasadnienia oceny (mówi co było dobrze, a co trzeba poprawić). 

4. Prace plastyczne uczniów oraz sprawdziany nauczyciel gromadzi w teczkach i przechowuje do końca roku szkolnego. 

5. Bieżąca ocena z zachowania ucznia jest przedstawiana  za pomocą "Drzewka " oraz w indywidualnych kartach oceny 

zachowania. Zachowanie ucznia w danym miesiącu jest odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą kolorowych kropek: 

czerwona - zachowanie wzorowe, 

zielone - wyróżniające, 

żółta - dobre 

niebieska - nieodpowiednie  

czarna - naganne 

 

6. Kryteria oceniania zachowania: 

- wywiązuje się z obowiązków ucznia, nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia rodziców, nie spóźnia się na lekcje, 

- jest przygotowany do lekcji: odrabia prace domowe, przynosi przybory szkolne, książki, zeszyty, strój gimnastyczny, 

- jest życzliwy wobec kolegów, chętnie udziela pomocy innym, umie współpracować w zespole, 

- konflikty rozwiązuje bez przemocy fizycznej lub słownej, 

- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, 

- jest wzorem do naśladowania w zachowaniu się w stosunku do nauczycieli, personelu, rówieśników i dzieci niepełnosprawnych, 

- właściwie zachowuje się na imprezach szkolnych i w miejscach publicznych, 

- nie niszczy mienia szkolnego, prywatnego i publicznego, 

- dba o ład i porządek w klasie, szkole i na boisku, 

- uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, 

- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

- wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

- dba o higienę osobistą, 

- nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych i patriotycznych, 

- właściwie spędza przerwy międzylekcyjne-przebywa na korytarzu, na którym ma zajęcia, nie biega, nie krzyczy 

7. Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów oceny z zachowania i bardzo dobre wyniki w nauce jest warunkiem otrzymania 

nagrody książkowej na zakończenie roku szkolnego.   

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, 

należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczni-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

8. Opinia o zachowaniu ucznia zawarta jest w ocenie opisowej po I semestrze i na koniec roku szkolnego. Sporządza ją 

wychowawca klasy uwzględniając spostrzeżenia innych nauczycieli i społeczności szkolnej. 

9. Po I semestrze i na koniec roku szkolnego dzieci dokonują samooceny na „Karcie  samooceny" 

 

UMIEJĘTNOŚCI PODLEGAJĄCE BIEŻĄCEJ OCENIE 

 Nauczyciel oceniania: 

1. Czytanie (tempo, technika, poprawność, rozumienie) – sprawdzane na bieżąco na tekstach czytanek i wierszy. Wpis do 

dziennika na bieżąco. Tempo i technikę czytania sprawdzamy jeden raz w miesiącu 

2. Pisanie (tempo, technika, poprawność, staranność) wyrazów i zdań sprawdzane jest w codziennych sytuacja szkolnych 

analizując karty pracy i zeszyty uczniów (staranność i systematyczność w prowadzeniu, dbałość o poprawność ortograficzną, 

schludność), a także pisanie z pamięci oraz pisanie ze słuchu (1 raz na 2 tygodnie). Wpisy do dziennika na bieżąco. 

3. Mówienie, słuchanie, wiedza o języku – sprawdzane na bieżąco na podstawie wypowiedzi ucznia dotyczących treści 

przeczytanych tekstów i przedstawionych ilustracji oraz własnych przeżyć. Wpisy do dziennika na bieżąco. 

4. Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdzane na bieżąco jak również przeprowadzanie kartkówek dotyczące: 

dodawania i odejmowania, mnożenia, dzielenia. Wpisy do dziennika na bieżąco. Wiadomości i umiejętności praktyczne oraz 



umiejętność rozwiązywania i układania zadań tekstowych sprawdzana jest na bieżąco na podstawie analizy kart pracy i pracy 

ucznia podczas lekcji. 

5. Znajomość przyrody – sprawdzana na bieżąco na podstawie wypowiedzi uczniów w trakcie omawiania treści przyrodniczych 

podczas uzupełniania ćwiczeń, w kartach pracy jak również na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów. Wpisy do dziennika 

na bieżąco. 

6. Wiadomości i umiejętności plastyczno, techniczne, muzyczne oraz zdrowotne sprawdzane są i zapisywane w dzienniku na 

bieżąco. 

7. Wiadomości i umiejętności komputerowe sprawdzane na bieżąco na podstawie wykonywanych przez uczniów zadań. 

8. Zadania domowe oceniane są w formie ustnej lub za pomocą stempli na bieżąco. 

9. Sprawdziany integrujące treści polonistyczno – matematyczno – przyrodnicze przeprowadzane są dwa razy w roku (na koniec 

każdego semestru). 

10. Sprawdziany cichego czytania ze zrozumieniem przeprowadzane jeden raz w miesiącu. 

11. Wiadomości i umiejętności matematyczne, polonistyczne i przyrodnicze sprawdzane na podstawie sprawdzianów zawartych 

w kartach pracy. Wpisy do dziennika na bieżąco. 

12. Aktywność ucznia oceniana na bieżąco (częste i chętne zgłaszanie się na lekcji, przynoszenie dodatkowych pomocy na lekcje, 

podejmowanie przez uczniów dodatkowych zadań). Wpisy do dziennika na bieżąco. 

Powyższe sposoby oceniania są informacją dla rodziców i uczniów na temat: 

poziomu osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz postępów w tym zakresie. 

 

13. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ocena opisową. 

Ocena semestralna ma formę pisemną. Informuje o osiągnięciach ucznia w nauce i zachowaniu w pierwszym semestrze, zawiera 

wskazania do pracy w drugim semestrze. Forma oceny opisowej zależy od nauczyciela. 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, z edukacji muzycznej, plastycznej i technicznej nauczyciel bierze pod 

uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć. 

2. Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ocenę ustala nauczyciel prowadzący zajęcia i 

nauczyciel uczący w danej klasie.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii rodziców  

prawnych opiekunów) dziecka rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia. Decyzję tę należy  

podjąć na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. 

3. Ocena opisowa zawiera informacje  dotyczące: 

a) edukacji polonistycznej: 

- słuchania i rozumienia wypowiedzi innych, 

- techniki czytania i pisania, 

- rozumienia czytanej treści, 

- wypowiedzi ustnych, 

- wypowiedzi pisemnych, 

- ortografii i gramatyki 

b) edukacji matematycznej: 

- sprawności rachunkowej, 

- rozwiązywania zadań tekstowych, 

- geometrii, 

- umiejętności praktycznych, 

c) edukacji społeczno-przyrodniczej: 

- wychowania do zgodnego współżycia z rówieśnikami i dorosłymi, 

- poznawania swojego środowiska społecznego i przyrodniczego, 

- rozumienia zjawisk zachodzących w przyrodzie, 

d) edukacji muzycznej: 

- śpiewu, 

- wrażliwości muzycznej, 

- poznawania różnych gatunków muzycznych, 

- aktywności i zaangażowania na zajęciach, 

e) edukacji plastycznej: 

- poznawania różnych technik plastycznych, 

- estetyki wykonywania prac, 

- zaangażowania na zajęciach, 

- wkład pracy, 

- estetyka pracy 

f) edukacji technicznej: 

- doskonalenie umiejętności technicznych, 

- bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi, 

- konstruowania prostych przedmiotów, 

- zaangażowanie, wkład pracy, estetyka wykonania 



g) zajęć komputerowych: 

- podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem, 

h) wychowania fizycznego: 

-kształcenie sprawności ruchowej, 

- edukacji zdrowotnej, 

i) języka obcego nowożytnego: 

- opanowanie podstawowego słownictwa, 

- rozumienie podstawowych poleceń i reagowanie na nie 

7. W celu dokonania opisu poziomu zdobytych wiadomości i umiejętności uczniów kl.I-III zostały wyszczególnione poziomy 

wiadomości i umiejętności. (tab.1) 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA PIERWSZA 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

a) słucha i chce zrozumieć, co przekazują dzieci i dorośli, komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, 

b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, 

c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą; 

d) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego, 

e) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy. 

f) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i 

napisy, 

g) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty, 

h) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad 

kaligrafii), 

i) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, 

j) interesuje się książką i czytaniem, w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

a) ustala równoliczność w układzie elementów w porównywanych zbiorach, 

b) porównuje i porządkuje liczby w zakresie 20, 

c) klasyfikuje elementy zbiorów, 

d) określa położenie obiektów względem obranego obiektu (w prawo, w lewo, góra dół) 

e) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla), kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek); 

f) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej 

liczby, także wspak (zakres do 20), zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), 

g) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), używając konkretów, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, 

poprawnie zapisuje te działania, 

h) zdobyte umiejętności potrafi wykorzystać w sytuacjach praktycznych, 

i) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań; 

j) mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów, 

k) potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi, 

l) odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, 

m) nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas 

na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków; 

n) zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i 

sprzedaży. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

a) rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych: jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka), 

b) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy, 

c) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach 

itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody), 

d) wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, 

spulchnianie gleby przez dżdżownice, 

e) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, 

pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i 

w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato, 

f) zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak 

zachować się w sytuacji zagrożenia, 

g) 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, 

i) obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody, 

j) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji i stosuje się do podanych informacji o pogodzie np. ubiera 

się odpowiednio do pogody, 

k) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się 

na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, 



l) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar i wie jak zachować się w sytuacji 

zagrożenia. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA i TECHNICZNA 

a) wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu 

plastycznego jak kształt, barwa, faktura; 

b) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi 

multimedialnych; 

c) wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę) 

d) rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na 

ich temat. 

e) wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę), 

f) majsterkuje (np. latawce, wiatraczki, tratwy), 

g) zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich, 

h) buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu np. szałas, namiot, wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości 

konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, 

i) utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku, 

j) zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych, 

k) 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 MUZYCZNA 

a) powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki, wykonuje śpiewanki i rymowanki; 

b) odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje 

na zmianę tempa i dynamiki); 

c) realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała); 

d) wie, że muzykę można zapisać i odczytać; 

e) świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie; 

f) kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

a) potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować, 

b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, 

c) wykonywać ćwiczenia równoważne; 

d) dba o to, by prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.; 

e) 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; 

f) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków 

ochrony roślin); 

g) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im. 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

a) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury; 

b) wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia; 

c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA DRUGA 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

• uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji 

• uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje 

własne zdanie 

• dba o kulturę wypowiadania się: poprawnie artykułuje głoski, stosuje formy 

grzecznościowe 

• wyraża w czytelny sposób emocje, jakie wywołuje tematyka wypowiedzi 

• ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci 

• słucha w skupieniu czytanych utworów i udziela odpowiedzi na zadane pytania 

• czyta poprawnie opracowane teksty podręcznikowe 

• w miarę swych możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela 

• pod kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze w różnych formach wypowiedzi 

kilkuzdaniowe, opis, życzenia, zaproszenie 

• dba o poprawność gramatyczną i ortograficzną 

• dba o estetykę i poprawność graficzną pisma 

• samodzielnie układa i zapisuje proste krótkie zdania 

• przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu w obrębie opracowanego 

słownictwa 



• odtwarza z pamięci teksty dla dzieci 

• uczestniczy w zabawie teatralnej 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

• określa położenie przedmiotów w przestrzeni i na kartce papieru 

• potrafi rozpoznać i nazwać przedmioty położone nietypowo 

• klasyfikuje i porządkuje obiekty, tworzy kolekcje 

• określa prawą i lewą stronę drugiej osoby, stojącej tyłem i przodem 

• wyprowadza kierunki od innej osoby 

• zauważa zjawisko symetrii w figurach geometrycznych i niektórych 

elementach otoczenia 

• rozpoznaje i nazywa figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt 

• układa figury wg podanej jednej cechy 

• wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby ( zakres do 20) 

• zapisuje liczby cyframi ( zakres do 100) 

• ilustruje położenie liczb na osi liczbowej 

• porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100 

• sprawnie dodaje i odejmuje do 20, poprawnie zapisuje działania 

• liczy dziesiątkami w zakresie 100 

• mnoży w zakresie 30 i sprawdza wyniki obliczeń za pomocą dzielenia 

• oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem 

• potrafi rozwiązywać, układać i przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe 

• dokonuje prostych obliczeń dotyczących miar długości 

• rysuje odcinki o podanej długości 

• potrafi ważyć przedmioty, używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram 

( umie wykonać łatwe obliczenia używając tych miar) 

• używa określeń litr, pół litra, ćwierć litra – dokonuje prostych obliczeń ilości 

płynów w różnych sytuacjach i zadaniach praktycznych 

• potrafi odczytać, podać i zapisać wybrane daty 

• wie do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać 

• zna pojęcia godzina, pół godziny – umie wykonać proste obliczenia zegara w 

obrębie pełnych godzin 

• zna będące w obiegu banknoty i monety 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

• rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowane w gospodarstwach 

wiejskich 

• zna podstawowe różnice w budowie ciała i sposobie rozmnażania ptaków i 

ssaków 

• rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, sadzie, ogrodzie i w polu 

• zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki 

życia roślin i zwierząt 

• orientuje się jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin czy zwierząt 

• zna niektóre wartości lecznicze roślin i potrafi wymienić przykłady roślin 

ziołowych 

• zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, roślin, zwierząt i człowieka 

• wie dlaczego należy oszczędzać wodę i stara się stosować tę wiedzę w 

praktyce 

• potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym dniu 

• rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku 

• zna kolejne pory roku i wskazuje typowe dla nich zachowania ludzi i zwierząt 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA 

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

• wypowiada się w różnych technikach plastycznych tworząc przestrzenne prace 

plastyczne 

• ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, 

muzyką 

• tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu w którym 

mieszka 

• korzysta z narzędzi medialnych w swojej działalności twórczej 

• zna ogólne zasady działań urządzeń domowych, umie się nimi posługiwać 

• wykonuje prace papierowe zgodnie z podaną instrukcją 

• potrafi rozpoznać wybrane rodzaje maszyn i urządzeń wytwórczych 

• wykonuje modele przestrzenne zgodnie z podaną instrukcją 



• odmierza niezbędne ilości materiałów 

• rozumie potrzebę znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego 

• zna telefony alarmowe 

• dba o porządek i ład wokół siebie 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

• powtarza głosem proste melodie 

• śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru 

• odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych 

• umie odróżnić podstawowe elementy muzyki: melodia, rytm, wysokość 

dźwięku, tempo 

• zna i tańczy kroki i figury wybranego tańca ludowego 

• potrafi rozpoznać i nazwać znaki muzyczne ( klucz wiolinowy, półnuta, 

ćwierćnuta i odpowiadające im pauzy) 

• kulturalnie zachowuje się na koncercie 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

• poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego 

• umie posługiwać się wybranymi programami i grami edukacyjnymi 

• rozumie jakie zagrożenia wynikają z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu w komunikacji multimedialnej 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

• uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami 

• bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych 

• pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem, na czworakach 

• reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności 

• skacze przez skakankę, wykonuje skoki jednonóż, obunóż nad niskimi 

przeszkodami 

• wykonuje ćwiczenia równoważne 

• zna wartość aktywności fizycznej i właściwego odżywiania się dla 

prawidłowego funkcjonowania organizmu 

• rozumie utrudnienia w funkcjonowaniu niepełnosprawnych i pomaga im 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA TRZECIA 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 Uczeń potrafi uważnie słuchać wypowiedzi i korzysta z przekazywanych 

      informacji, 

 czyta teksty poprawnie, płynnie, z odpowiednią intonacją i ze zrozumieniem, 

      wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników 

      i encyklopedii, 

 buduje kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list, życzenia, zaproszenie w formie ustnej i pisemnej, 

 wzbogaca zasób słownictwa, 

 zaznacza wybrane fragmenty dowolnego tekstu, określa czas i miejsce akcji, 

 wskazuje głównych bohaterów tekstu literackiego, 

 recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 

 czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki oraz wypowiada się na ich temat, 

 korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych, 

 komunikuje się w różnych sytuacjach społecznych, 

 potrafi zadawać pytania, udzielać odpowiedzi i prezentować własne zdanie, stosuje formuły grzecznościowe, 

 dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście, 

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

 gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, 

 przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu 

EDUKACJA MUZYCZNA 

 śpiewa w zespole poznane piosenki i hymn narodowy, 

 gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne),  realizuje sylabami, gestem oraz ruchem proste 

rytmy, 

 reaguje na zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje), 

 tańczy podstawowe kroki i figury prostych tańców ludowych, 

 rozróżnia podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika), nuty, 

znaki i pauzy muzyczne, 

 umie słuchać muzyki i określać jej nastrój, rozróżnia rodzaje głosów, instrumentów i form muzycznych, rozpoznaje 

utwory wykonane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę, 

 tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki 



EDUKACJA PLASTYCZNA 

 uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego, 

 posługuje się środkami wyrazu plastycznego takimi jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji płaskiej i przestrzennej, 

 realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, 

 rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografia, film, przekazy 

medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztuka ludowa, 

 rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym, 

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

      je wypełnia, 

 wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); 

  rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje 

prawo innych do pracy i wypoczynku, 

 jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa, 

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

 uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, 

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

 mieszka; 

 uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność, zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn 

narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla 

miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata, 

 rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; oraz na czym ich praca 

polega 

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

 zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia 

 ratunkowego, straży pożarnej, policji 

 oraz ogólnopolski numer alarmowy 112 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze oraz wyciąga z nich wnioski, 

 zna wybrane ekosystemy: las, ogród, park, na łąka i zbiorniki wodne, 

 wymienia charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego, 

 zna zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne, 

 wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, 

 wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek i podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim 

środowisku, 

 dostrzega znaczenie przyrody nieożywionej, światła słonecznego, powietrza i wody, skał 

       i minerałów dla organizmów żywych, 

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

 zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się, 

 dba o zdrowie, 

 wykazuje troskę o bezpieczeństwo swoje i innych oraz orientuje się w  

 zagrożeniach ze strony roślin, zwierząt i żywiołów 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w 

zakresie 1000, 

 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000, 

 porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków 

 <, >, =), 

 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania, 

 zna tabliczkę mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; 

 rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, 

 rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania w tym zadania 

      na porównywanie różnicowe, 

 wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość), 

 mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się 

jednostkami: milimetr, centymetr, metr, kilometr, wykonuje 

      łatwe obliczenia dotyczące tych miar, 

 waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram i wykonuje łatwe obliczenia, 

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

 odczytuje temperaturę, 

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

 podaje i zapisuje daty, zna kolejność dni tygodnia i miesięcy, porządkuje chronologicznie daty, wykonuje obliczenia 

kalendarzowe w sytuacjach życiowych, 



 odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje 

się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny), 

 rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, 

kwadratów i prostokątów, rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; 

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

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 posługuje się myszą i klawiaturą, 

 poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, 

 posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, 

 przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, 

 dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, 

 odtwarza animacje i prezentacje multimedialne, 

 wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, 

 wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, 

 zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów 

ZAJĘCIA TECHNICZNE 

 wie, jak wytwarza się przedmioty codziennego użytku, 

 rozpoznaje środki transportu, powszechnie używane urządzenia elektroniczne i elektryczne, 

 realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu, 

 utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

 właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

 wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA 

 realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut, 

 umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa, 

 wykonuje przewrót w przód, 

 skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, 

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

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

 przestrzega zasad poruszania się po drogach, 

 bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując ich reguły, 

 stara się właściwie zachować w sytuacjach zwycięstwa i porażki, 

 dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

 wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna, 

 wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych, 

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

 przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; 

 posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo 

 zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEÓLNE OCENY ORAZ 

KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNO SZKOLNEJ. 

 

        Tabela 1                              

 

Ocena 

bieżąca (zapis 

w dzienniku) 

Poziom wiadomości i 

umiejętności (stempel 

dla ucznia) 

Kryteria 

KLASA I 

    

 

 

 

   A 

 

 

 

 

„Wspaniale” 

Edukacja polonistyczna 

Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, 

zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, 

odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia 

bohaterów utworu literackiego, 

ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w 

utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru 

bibliotecznego. 

Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując 

prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst 

drukowany, układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat. 

Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na 

dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób 

słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne 



gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, planuje i angażuje 

się w tworzoną formę teatralną, 

tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr 

cieni i inne. 

     

 

 

   B 

 

 

 

„Bardzo dobrze” 

Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje 

odpowiednie 

tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, 

wyróżnia bohaterów 

utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się 

książkami i chętnie je 

czyta. 

Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i 

poprawność 

graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, 

bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. 

Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, 

często 

uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy 

wypowiedzi 

spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów 

językowych, angażuje się w tworzoną formę teatralną. 

 

 

   C 

 

 

„ Ładnie” 

Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na 

zadane 

pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem. 

Pisanie: pisze prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się 

zachować 

prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst 

drukowany 

(nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki) 

Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada 

duży zasób 

słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się 

angażować 

w tworzoną formę teatralną. 

 

 

 

   D 

 

 

 

„Postaraj się” 

Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, 

odpowiada 

na większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane 

lektury. 

Pisanie: pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i 

ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować 

prawidłowy 

kształt liter popełniając drobne błędy. 

Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i 

wyrazami, posiada 

mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, 

poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę 

teatralną. 

 

 

   E 

 

 

„Pracuj więcej” 

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta 

głośno, nie 

odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami. 

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z 

pamięci 

popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o 

podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje 

kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. 

Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, 

popełnia błędy 

językowe. 

 

     

 

      F 

 

 

 

 „Źle” 

Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w 

dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej 

wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania. 

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia 

przy tym liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje 

liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z 

małymi. 

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub 



twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie 

słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe. 

  Edukacja matematyczna 

      

    

 

 

    A 

 

 

 

 

"Wspaniale" 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i 

wykonuje 

samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 

przekraczającym 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z 

niewiadomą w postaci okienka. 

Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści 

zadań do 

sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania 

arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie 

dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna 

pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą 

zegara i kalendarza 

      

B 

 

"Bardzo dobrze" 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i 

wykonuje samodzielnie 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, rozwiązuje łatwe 

równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. 

Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania 

jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego 

słownie w 

konkretnej sytuacji. 

Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje 

pomiarów długości 

i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności 

spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni 

tygodnia i nazwy 

miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), 

dostrzega 

symetrię 

   

 

    C 

 

 

"Ładnie" 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i 

wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie przekraczającym 

10 popełniając 

drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z 

niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę) 

Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie 

rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje 

zadanie 

przedstawione słownie w konkretnej sytuacji 

Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo 

proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna 

pojęcie długu i 

konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni 

tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje 

rozpoczęty wzór. 

  

 

 

    D 

 

 

 

"Postaraj się" 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i 

wykonuje 

działania popełniając liczne błędy, z pomocą nauczyciela 

rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka. 

Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań 

jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania 

przedstawione 

słownie w konkretnej sytuacji 

Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych 

pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna 

nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z 

pomocą nauczyciela dostrzega 

symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. 

   

 

    E 

 

 

"Pracuj więcej" 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje 

dodawanie i odejmowanie często popełniając błędy, liczy na 

konkretach, myli poszczególne działania, ma trudności z 

rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci 

okienka 

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego 



słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie 

jednodziałaniowe oraz 

schematy graficzne. 

Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste 

pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna 

nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma 

problemy z kontynuacją 

rozpoczętego wzoru. 

  

 

 

    F 

 

 

 

  "Źle" 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na 

konkretach popełnia liczne błędy, nie kojarzy znaku 

matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi rozwiązać 

prostego równania jednodziałaniowego z niewiadomą w 

postaci okienka. 

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi 

rozwiązać zadania. 

Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, 

obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie 

dostrzega symetrii, 

nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru. 

 

 

 

    A 

 

 

 

"Wspaniale" 

Edukacja społeczno-przyrodnicza 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym 

i społecznym, zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej, 

zawsze 

szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, okazuje szacunek 

innym ludziom, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze 

współpracuje z 

innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, zawsze dba o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i 

przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i 

umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

 

 

 

   B 

 

 

 

"Bardzo dobrze" 

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi 

zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić 

pory roku, 

zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna 

zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i 

zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna 

swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i 

hymn Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych 

zawodach, zawsze używa form grzecznościowych wobec innych 

osób, zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje się dojrzale. 

Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące 

zachowania się w ruchu drogowym. 

 

 

 

     

 

   

 C 

 

 

 

 

 

 

"Ładnie" 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i 

przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska 

przyrodniczego, 

rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi 

zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić 

pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska, zna swój 

adres zamieszkania, wie na czym polega praca w poznanych 

zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form 

grzecznościowych, zna symbole narodowe i rozpoznaje flagę i 

hymn Unii Europejskiej. Na ogół stosuje w praktyce wiadomości i 

umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

 

 

 

   D 

 

 

 

"Postaraj się" 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i 

przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska 

przyrodniczego, orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej 

okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi 

wymienić nazwy poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku, 

zazwyczaj okazuje szacunek innym 

ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada podstawowe 

wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

 

 

 

 

   E 

 

 

 

 

"Pracuj więcej" 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo 

orientuje się w otaczający środowisku społeczno - przyrodniczym, 

częściowo zna 

swojego adres zamieszkania, myli pory roku, myli symbole 

narodowe, rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze 



potrafi współpracować 

z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym. 

 F "Źle" Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-

przyrodniczym, nie zna swojego adresu zamieszkania, nie zna pór 

roku, 

najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli 

narodowych, nie potrafi współpracować w grupie. Nie stosuje zasad 

bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 

 

   A 

 

"Wspaniale" 
Edukacja plastyczno- techniczna 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim 

rozwiązywaniem zagadnień, prace 

plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi 

technikami. Korzysta 

z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje 

wybrane dziedziny sztuki 

i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia 

techniczne, potrafi je obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych 

przedmiotów dostępnych w otoczeniu. 

 

 

    B 

 

 

"Bardzo dobrze" 

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne 

myśli i uczucia 

w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje 

staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i 

techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. 

Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, 

malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje 

niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. 

Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w 

otoczeniu. 

 

 

 

    C 

 

 

 

 

"Ładnie" 

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i 

uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej 

bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi i 

technicznymi. Potrafi rozpoznać 

wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i 

wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia 

techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje i buduje 

z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. 

D "Postaraj się" Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie 

kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je 

po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości 

kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat 

pracy. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę 

możliwości obsługuje je, rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki. 

 

 

     E 

 

 

"Pracuj więcej" 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace 

wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie 

doprowadza pracy do 

końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować 

warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne 

dziedziny sztuki 

   

 

 

 

   F 

 

 

 

 

"Źle" 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie 

doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z 

pomocą nauczyciela 

zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna lub 

techniczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania. Nie 

rozpoznaje 

dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki 

 

 

 

    A 

 

 

 

"Wspaniale" 

Edukacja muzyczna 

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności 

muzyczne, chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych 

klasy, szkoły, gra na instrumentach, potrafi śpiewać i muzykować. 

Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia 

werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w 

koncertach, potrafi zatańczyć kilka tańców ludowych 

 

 

  

 

 

 

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne 

w muzyce i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste 

rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój 



  B "Bardzo dobrze" muzyki poprzez ruch, świadomie 

i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i 

niewerbalnie, uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze 

kulturalnie zachowuje się na 

koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego 

 

 

 

   C 

 

 

 

"Ładnie" 

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, 

dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza 

krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i 

aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i 

niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas 

słuchania hymnu państwowego 

 

 

 

  D 

 

 

 

"Postaraj się" 

Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z 

pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i 

odtwarza proste 

rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój 

muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża 

swoje uczucia 

werbalnie i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na 

koncercie i podczas 

słuchania hymnu państwowego 

 

 

 

   E 

 

 

 

"Pracuj więcej" 

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do 

tego przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże 

problemy z 

odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem 

nastroju muzyki poprzez ruch jak 

i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje 

się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu 

 

 

 

   F 

 

 

 

"Źle" 

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego 

przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, 

nawet z pomocą 

nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha 

muzyki, nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i 

podczas 

słuchania hymnu 

 

 

   

  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B 

 

 

 

"Wspaniale" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bardzo dobrze" 

Edukacja zdrowotna (wychowanie fizyczne i higiena osobista) 
Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- 

bierze udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje 

ćwiczenia poza programowe, wykazuje sportową postawę 

wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby 

uczniów niepełnosprawnych i chętnie pomaga, cieszy się z 

sukcesów sportowych innych, dba o higienę osobistą, zna i stosuje 

podstawowe działania profilaktyczne. 

 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchowa - 

bierze udział zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia 

programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, 

zdrowej rywalizacji, cieszy 

się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do 

zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe 

działania profilaktyczne 

 

  C 

 

"Ładnie" 

Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte 

umiejętności i wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze 

współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby 

uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do 

zajęć sportowych. Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się 

w podstawowych działaniach profilaktycznych 

 

 

  D 

 

 

"Postaraj się" 

Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od 

nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest 

przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie, 

czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych 

i pomaga im. Stara się dbać o higienę osobistą 

 

 

 

   E 

 

 

 

"Pracuj więcej" 

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, 

niechętnie współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko 

dostrzega potrzeby 

uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć 



sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny 

osobistej 

 

 

   F 

 

 

"Źle" 

Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce 

podejmować aktywności fizycznej, niechętnie współdziała w 

grupie, 

zagraża bezpieczeństwu współćwiczących. Nie dostrzega potrzeb 

uczniów niepełnosprawnych. Nie przestrzega zasad higieny 

osobistej 

 

    A 

 

"Wspaniale" 
Zajęcia komputerowe 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu 

komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami 

edukacyjnymi, bezpiecznie 

Korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera 

    

 

   B 

 

 

"Bardzo dobrze" 

 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z 

klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z 

komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do 

ograniczeń dotyczących korzystania z 

komputera. 

    

 C 

 

 "Ładnie" 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z 

myszy i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia 

programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać 

swojego zdrowia 

 

   D 

   

"Postaraj się" 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym 

zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z 

komputera by nie narażać swojego zdrowia 

   E "Pracuj więcej" Ma trudności w podstawowym zakresie korzystania z komputera 

   F "Źle" Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem 

KLASA II 

 

 

 

 

    A 

 

 

 

 

"Wspaniale" 

Edukacja polonistyczna 

Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy 

tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie 

pytania. 

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem 

prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady 

ortograficzne. 

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne 

pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem 

(stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi samodzielnie dokonać 

selekcji treści, potrafi rozpoznać rzeczownik, umie określić czas, 

osobę i liczbę czasowników, umie określić liczbę i rodzaj 

rzeczowników i przymiotników 

 

 

 

 

   B 

 

 

 

 

"Bardzo dobrze" 

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta 

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

odpowiadać na 

pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne 

wydarzenia, dostrzega związki między nimi. 

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

słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, potrafi napisać 

swobodny 

tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze 

wyrazy i zdania. 

Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w 

rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych 

doświadczeń, posiada bogaty 

zasób słów. 

 

 

 

 

   C 

 

 

 

 

"Ładnie" 

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po 

samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania. 

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy 

w pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne. 

Mówienie. Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym 

zdanie pojedyncze rozwinięte, wypowiada się zdaniami 

pojedynczymi, rozwiniętymi poprawnymi pod względem 

językowym i logicznym, z pomocą dokonuje 

selekcji treści. 

  Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym 



 

 

 

   D 

 

 

 

"Postaraj się" 

przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą 

nauczyciela. 

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, zna 

zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas 

samodzielnego pisania. 

Mówienie. Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań 

pojedynczych rozwiniętych, wypowiada się zdaniami pojedynczymi 

rozwiniętymi 

poprawnymi pod względem językowym. 

 

 

 

 

   E 

 

 

 

 

"Pracuj więcej" 

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

samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania. 

Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po 

literze, popełnia błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady 

ortograficzne. 

Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod 

względem językowym zdania pojedynczego rozwiniętego, 

wypowiada się zdaniami prostymi, wykazuje ubogi zasób 

słownictwa 

 

 

 

 

   F 

 

 

 

 

"Źle" 

Czytanie. Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych 

wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie potrafi 

samodzielnie przeczytać tekstu. 

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

błędy, opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych. 

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania 

odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie 

ułożyć poprawnego językowo zdania. 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

"Wspaniale" 

Edukacja matematyczna 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, 

samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje 

kolejność wykonywania 

działań. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą 

złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do 

zadania. 

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje 

pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów 

poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo 

ich zamiany, zawsze 

Prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych 

w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie 

wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za 

pomocą cyfr rzymskich i arabskich). 

 

 

 

 

   B 

 

 

 

 

"Bardzo dobrze" 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

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

sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100 (biegle w zakresie 30), 

stosuje przemienność 

i łączność dodawania i mnożenia. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i 

złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji 

życiowej, rysunku, 

działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane 

wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. 

 

 

   C 

 

 

"Ładnie" 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, 

rozumie mnożenie i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje 

działania w zakresie 30. 

 Zadania tekstowe. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej 

schematu graficznego i działania arytmetycznego. Rozwiązuje 

proste zadania z treścią. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość 

poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i 



pieniędzy. 

 

 

 

 

   D 

 

 

 

 

"Postaraj się" 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 

100, mnoży 

i dzieli w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy. 

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z 

pomocą układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu 

graficznego i działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy 

dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w 

obliczeniach pieniężnych. 

 

 

 

 

   E 

 

 

 

 

"Pracuj więcej" 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając 

na Dopuszczający konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 30 

popełniając błędy lub działając na konkretach. 

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania 

jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, 

schematu graficznego i 

działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów 

długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych. 

 

 

 

 

   F 

 

 

 

 

"Źle" 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w 

zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 

30. 

Zadania tekstowe. 

Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i nie potrafi 

ułożyć 

treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego 

i działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne 

Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań 

z zastosowaniem miar długości, masy, czasu i obliczeń 

pieniężnych. 

 

   A 

 

"Wspaniale" 
Edukacja społeczno – przyrodnicza 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, 

osiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku społecznym, 

zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze 

wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoje i innych osób. 

   

 

 

 

    B 

 

 

 

 

"Bardzo dobrze" 

Wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych 

pór roku, zna nazwy i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna 

ptaki i ssaki 

domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki 

świata, zna nazwy okolicznych dzielnic i miast, wie, jakie wartości 

odżywcze mają 

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

czym polega praca ludzi w różnych zawodach, odróżnia drzewa i 

krzewy, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące 

zachowania w ruchu drogowym, przestrzega zasad i higieny. 

   

 

 

 

   C 

 

 

 

 

"Ładnie" 

Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej 

okolicy, potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia 

nazwy poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy 

najbliższych 

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

warzywa i owoce mają wartości odżywcze, zwykle okazuje 

szacunek dla 

innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny. 

   

 

 

   D 

 

 

 

"Postaraj się" 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno – 

przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące 

zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad 

higieny. 

    Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych, 



 

 

 E 

 

 

"Pracuj więcej" 

usługowych, urzędów, nie wie jakie sprawy można załatwić na 

poczcie, nie 

potrafi wymienić części nadziemnych i podziemnych roślin, nie 

potrafi wymienić części składowych kwiatu, ma problem z 

wymienianiem 

elementów pogody, nie potrafi określić krajobrazu swojej okolicy, 

nie zna wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza 

się bezpiecznie w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad 

higieny, z pomocą wysyła 

list. 

   

    F 

 

"Źle" 

Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je 

obserwuje, nie dba o rośliny klasowe, nie stosuje zasad 

bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

    

   A 

 

"Wspaniale" 
Edukacja plastyczno –techniczna 

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje 

nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na 

płaszczyźnie i w 

przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością 

o szczegóły, posiada umiejętności plastyczne. 

 

   B 

 

"Bardzo dobrze" 

Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo 

podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje 

prace w sposób twórczy. 

    

   C 

 

"Ładnie" 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są 

zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca. 

 

   D 

 

"Postaraj się" 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje 

niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace 

do końca. 

 

   E 

 

"Pracuj więcej" 

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

rozplanowaniem pracy. 

 

   F 

 

"Źle" 

Prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone, 

bardzo szybko się zniechęca, nie kończy pracy. 

 

   A 

 

"Wspaniale" 
Edukacja muzyczna 

Pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, 

tempa, melodii, posiada zdolności muzyczne. 

   B "Bardzo dobrze" Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości nutowe 

   D "Postaraj się" Umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy 

wyklaskując podany rytm, zna niektóre wartości nutowe. 

   E "Pracuje więcej" Umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi 

wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości nutowe. 

    F "Źle" Nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub 

w ogóle nie śpiewa 

 

   A 

 

"Wspaniale" 
Edukacja zdrowotna 

Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim 

zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez 

zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, 

reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu miejskim. 

    

   B 

 

"Bardzo dobrze" 

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady 

poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas 

ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji 

 

   C 

 

"Ładnie" 

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad 

poznanych gier, zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa 

podczas ćwiczeń i zasad fair –play. 

  

   D 

 

"Postaraj się" 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do 

zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady 

bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. 

 

   E 

 

"Pracuj więcej" 

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do 

zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach 

zespołowych. 

 

   F 

 

 

 

 

 

 

"Źle" 

 

 

 

 

 

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w czasie gier zabaw 

 

Zajęcia komputerowe 

Sprawnie posługuje poznanymi programami, stosuje elementy 

formatowania. Przegląda wybrane przez nauczyciela strony 



 

   A 

 

"Wspaniale" 

internetowe. Sprawnie realizuje proste projekty w zakresie form 

użytkowych. Zna  i stosuje się do regulaminu pracowni 

komputerowej. 

 

 

   B 

 

 

"Bardzo dobrze" 

 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: sprawnie 

korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba 

korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje 

się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

 

   C 

 

 

"Ładnie" 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z 

myszy i klawiatury,  uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać 

z komputera, by nie narażać swojego zdrowia 

 

 

   D 

 

 

"Postaraj się" 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym 

zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z 

komputera by nie narażać swojego zdrowia 

   E "Pracuj więcej" Ma trudności w podstawowym zakresie korzystania z komputera 

   F "Źle" Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem 

KLASA III - przy ocenianiu bieżącym w II semestrze klasy III oprócz oceny opisowej można stosować 

symbole cyfrowe w skali 1-6. 

 

 

   A 

 

 

"Wspaniale" (6) 

Edukacja polonistyczna 

Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze 

zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z 

nim związane. 

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem 

prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna i zawsze stosuje 

zasady 

ortograficzne, tworzy swobodne teksty. 

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne 

pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem 

(stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić 

swoją opinię na każdy temat. 

    

 

 

   B 

 

 

 

 

"Bardzo dobrze" (5) 

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do 

kl.III, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze 

zrozumieniem tekst 

literatury popularnej i odpowiadać na pytania z nim związane. 

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

słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania 

pojedyncze 

rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, 

płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania. 

Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi 

poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i 

własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa, 

 

 

 

   C 

 

 

 

"Ładnie" (4) 

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po 

samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania. 

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

zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie 

ułożyć i 

zapisać poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze 

rozwinięte 

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, 

poprawnymi pod względem językowym i logicznym. 

 

   D 

 

 

"Postaraj się" (3) 

Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny 

połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym 

przeczytaniu tekstu 

odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela. 

Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań popełniając nieliczne 

błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je 

zastosować podczas samodzielnego pisania. Czasami błędnie 

konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte. 

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, 

popełnia drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza 

wyrazy lub zdania 

 

 

   E 

 

 

"Pracuj więcej" (2) 

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

w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo 

odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia 

postacie nie zawsze wydarzenia. 

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



potrafi wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i 

układa zdanie 

pojedyncze z pomocą nauczyciela 

Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo 

błędów językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób 

słownictwa. 

 

   F 

 

"Źle" (1) 

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

przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, zniekształca je lub w 

ogóle nie 

przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu, nie 

czyta ze zrozumieniem 

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

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

ortograficznych, 

nie potrafi ułożyć i zapisać zdania prostego nawet z pomocą 

nauczyciela 

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

odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi. 

 

   A 

 

"Wspaniale"(6) 
Edukacja matematyczna 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, 

samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę 

dwucyfrową, zna i 

stosuje kolejność wykonywania działań, liczy sposobem pisemnym 

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą 

złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do 

zadania, rysunku, 

schematu graficznego, działania arytmetycznego 

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje 

pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów 

poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo 

ich zamiany, zawsze 

Prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych 

w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie 

wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze 

i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich 

 

   B 

 

"Bardzo dobrze"(5) 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000, rozumie i 

sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik 

dodawania za pomocą 

odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje 

łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i 

złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji 

życiowej, rysunku, działania arytm. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane 

wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. 

Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta. 

 

   C 

 

"Ładnie" (4) 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 1000, 

mnoży i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy. 

Zadania tekstowe. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie 

tekstowe 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość 

poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i 

pieniędzy. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta 

 

   D 

 

"Postaraj się"(3) 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 

wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając 

nieliczne błędy, 

zdarza się, że liczy na konkretach 

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z 



pomocą  

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy 

dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w 

obliczeniach pieniężnych 

 

   E 

 

"Pracuj więcej"(2) 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 popełniając błędy lub działając 

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

działając na 

konkretach. 

Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje 

wyłącznie z pomocą nauczyciela. 

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów 

długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy 

w 

pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności 

z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek. 

 

   F 

 

"Źle" (1) 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia. 

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w 

zakresie 1000, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w 

zakresie 100. Nie posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego 

systemu pozycyjnego 

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z 

pomocą nauczyciela 

Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń 

zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych 

jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat. 

 

   A 

 

"Wspaniale" (6) 
Edukacja społeczno –przyrodnicza 
Posiada rozległą /powyżej poziomu klasy III/ wiedzę o 

otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, 

potrafi opowiadać 

o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, 

umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, 

posługuje się mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, 

regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce 

przyrodniczej. 

 

   B 

 

"Bardzo dobrze" (5) 
Posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i 

opowiada o poznanych zjawiskach przyrodniczych. Dostrzega 

związki 

przyczynowo-skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje 

zboża, rośliny oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy 

łańcuch pokarmowy 

zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna 

większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych 

środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski i 

jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące 

zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało, przestrzega 

zasad higieny. 

 

   C 

 

"Ładnie" (4) 
Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno– 

przyrodniczym. Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w 

najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany 

zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na 

drodze, zna budowę 

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

włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy 

proste łańcuchy 

pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i 

otoczenia, szanuje otaczające środowisko. 

 

   D 

 

"Postaraj się" (3) 
Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-

przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, 

ochrony środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu 

drogowym, zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, 

rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, okopowe i wodne, wymienia i 

nazywa warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, nie 

zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegać norm 



społecznych 

 

   E 

 

"Pracuj więcej" (2) 

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, 

posiada wycinkowa wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia 

gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa 

zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, 

zna zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze 

przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega norm społecznych. 

 

   F 

 

"Źle" (1) 

Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie 

zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie 

dba o rośliny klasowe 

i otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

 

   A 

 

"Wspaniale" (6) 
Edukacja plastyczno –techniczna 

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje 

oryginalnych rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na 

płaszczyźnie i w 

przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością 

o szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej 

inicjatywy. 

 

   B 

 

"Bardzo dobrze" (5) 

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej 

rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizować 

sobie 

warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z 

tematem, celowo dobiera 

i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. Projektuje i 

wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe. Dba o porządek 

w miejscu pracy. 

 

   C 

 

"Ładnie" (4) 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są 

zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne choć 

doprowadzone do końca. Potrafi projektować i wykonać płaskie 

formy użytkowe. 

 

   D 

 

"Postaraj się" (3) 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje 

niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace 

do końca. Rzadko dba 

o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe 

według wzoru 

 

   E 

 

"Pracuj więcej" (2) 

Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze 

zgodnie z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze 

doprowadza prace 

do końca. 

   F "Źle" (1) Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę. 

 

   A 

 

"Wspaniale" (6) 
Edukacja muzyczna 

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje 

aktywną postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, 

tańczy przed 

publicznością tańce ludowe. 

 

   B 

 

"Bardzo dobrze" (5) 

Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy 

solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, 

interpretuje ruchem, gra na 

instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, 

określa nastrój słuchanej muzyki 

 

   C 

 

"Ładnie" (4) 

Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, 

popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje 

ruchem tematy 

rytmiczne i piosenki 

 

   D 

 

"Postaraj się" (3) 

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą 

potrafi wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, 

rozpoznaje nazwy 

Solmizacyjne 

 

   E 

 

"Pracuj więcej" (2) 

Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela 

rytmicznie recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych 

utworów. 

    

   F 

 

"Źle" (1) 

Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie 

potrafi wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane 

muzyki 

  Edukacja zdrowotna 



   A "Wspaniale" (6) Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim 

zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez 

zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, 

reprezentuje klasę, szkołę w zawodach 

sportowych 

 

   B 

 

"Bardzo dobrze" (5) 

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje 

zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa 

podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji. 

 

   C 

 

"Ładnie" (4) 

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad 

poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa 

podczas ćwiczeń i zasad fairplay. 

 

   D 

 

"Postaraj się" (3) 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do 

zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady 

bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. 

 

   E 

 

"Pracuj więcej" (3) 

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich 

wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad 

poznanych 

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

 

   F 

 

"Źle" (1) 

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie 

przestrzega zasad 

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

zabawach 

  

   A 

 

"Wspaniale" (6) 

Komputery 

Sprawnie posługuje poznanymi programami. Sprawnie korzysta z 

przekazów multimedialnych. Sprawnie realizuje proste projekty w 

zakresie form użytkowych. Zna  i stosuje się do regulaminu 

pracowni komputerowej. 

 

   B 

  

"Bardzo dobrze" (5) 

Sprawnie posługuje się  myszką i klawiaturą, uruchamia programy, 

wie jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego 

zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z 

komputera. Wyszukuje informacje, korzystając ze wskazanych 

stron internetowych. 

 

   C 

 

"Ładnie" (4) 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z 

myszy i klawiatury,  uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać 

z komputera, by nie narażać swojego zdrowia 

 

   D 

 

"Postaraj się" (3) 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym 

zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z 

komputera by nie narażać swojego zdrowia 

  E  "Pracuj więcej" (2) Ma trudności w podstawowym zakresie korzystania z komputera 

  F "Źle" (1) Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem. 

 

1. Klasach I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych, testów, kartkówek obejmujących pewien 

zakres materiału, oceny bieżące wg poniższych kryteriów: 

100%+ zadanie dodatkowe –„Wspaniale” (A) 

100%-91% - „Bardzo dobrze” (B) 

90%-76% - „Ładnie” (C) 

75%-51% - „Postaraj się” (D) 

50%-31% - „Pracuj więcej” (E) 

30%-0% - „Źle” (F) 

 

2. W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje z pisania tekstów ze słuchu i z pamięci oceny bieżące wg skali z 

tab.1. Uczeń może otrzymać następujące oceny wg przyjętych kryteriów: 

 

Ilość błędów Ocena 

0 A lub B (w zależności od skali trudności i długości tekstu) 

1/3 lub  

2/3 lub 3/3  

1/1 lub1/1, 1/3 

1/1 i 2/3 lub 1/1 i 3/3 lub 2/1 

 

B lub C 

 

2/1 i1/3 lub 2/1 i 2/3 lub 2/1 i 3/3 

3/1 lub 3/1 i  1/3 lub 3/1 i 2/3 

3/1 i 3/3 lub 4/1 lub 4/1 i 1/3 

 

D 

 

Od 4/1 i 2/3 do 6/1 E 

6/1i 1/3 i więcej F 

 



Znaczenie symboli: 

1/3 jeden błąd 3 stopnia 

1 błąd 1 stopnia=2 błędy 2 stopnia=4 błędy 3 stopnia 

1/1=2/2=4/3 

 

Klasyfikacja błędów  

Błędy I stopnia Błędy II stopnia Błędy II stopnia 

 

- błędne stosowanie opozycji: 

ó-u, h-ch, ż-rz, 

- nieprzestrzeganie pisowni 

wielkiej litery, 

- błędny zapis partykuły "nie" 

 z poznanymi częściami mowy 

- błędny zapis spółgłosek miękkich, 

- błędny zapis cząstek -by, -bym, -byś z 

określonymi częściami mowy, 

- błędny zapis głosek nosowych: ą, on, om,ę, en,em, 

- błędny zapis opozycji: głoski dźwięczne-głoski 

bezdźwięczne, np.chleb, ławka, prośba, 

- błędny zapis wyrażeń przyimkowych, np w końcu, 

zza chmury, spod ławki, 

- błędny zapis form czasu przeszłego czasowników 

typu: wziąć, brnąć,, np. wzięła, wziął, 

- błędny zapis zbitek spółgłoskowych  np. mnie, 

uprzejmie, lekki 

 

- błędy interpunkcyjne, 

- opuszczanie liter (w neutralnych 

opozycjach) oraz ich elementów 

 

3. W ciągu jednego semestru, uczeń powinien otrzymać przynajmniej trzy oceny bieżące w ramach  każdych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

4. W klasach I-III ocenianie w ramach obowiązkowych zajęć z języka obcego odbywa się na zasadach  opisowych według ustaleń 

nauczyciela prowadzącego. 

5. Oceny bieżące, ocena śródroczna i roczna z religii/etyki wystawiana jest wg skali ocen cyfrowych 1-6. 

 

POMOC UCZNIOM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE 

1. Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niepromowaniem do klasy programowo wyższej szkoła 

udziela pomocy poprzez: 

1) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych; 

2) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie ocen; 

3) udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury; 

4) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; 

5) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych. 

2. Wybór formy udzielonej pomocy zależy od indywidualnych możliwości ucznia. 

 

EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą przeprowadzać ewaluację PSO na podstawie : 

 analizy pracy i wyników nauczania dokonywanej po zakończeniu roku, 

 opinii, ankiet dla rodziców, 

 zmian w prawie oświatowym. 

 

 

                                                                            Opracował zespół nauczycieli klas młodszych 

 

 


