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 Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z 

programów nauczania opartych o „Podstawę Programową”. 

 Ocena opisowa to informacja, które standardy wymagań uczeń opanował a nad którymi musi jeszcze popracować. 

 Podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja ucznia w różnorodnych sytuacjach dydaktycznych, ujawniających jego 

predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy. 

 

 

Elementy przedmiotowego systemu oceniania: 

      I . Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. 

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez  dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych 

osiągnięciach. Celem oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest:     

- poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju 

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

- doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od  indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i 

umiejętności; 

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

 

2. Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem 

dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy: 

- funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia; 

- funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;  

- funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.   

 

 



II.  Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia. 

1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia. 

 

2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: 

- edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne  i pisemne/, gramatykę i ortografię; 

- edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych 

/dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii i umiejętności 

praktycznych z tego zakresu; 

- edukacji społeczno-przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym  i środowisku społecznym, umiejętność 

dokonywania obserwacji 

- edukacji plastyczno-technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno - techniczna,  

- edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki 

- wychowanie fizyczne.: sprawność fizyczno- ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy ruchowe; 

- edukacji językowej /j. angielski/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych 

zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się; 

- zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, 

wyszukiwanie i korzystanie z informacji. 

3. Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w zał.1 dla poszczególnych poziomów klas I-III. 

 

4. W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które stanowi punkt odniesienia do postępów jego 

rozwoju. 

 

5. Ocena opisowa z zachowania określająca osiągnięcia wychowawcze ucznia jest formułowana zgodnie z  Rozp. MEN z dnia 

22.02.2019r. w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych(Dz.U.2019 poz.373) 

 



6. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę wymagania zawarte w rozporządzeniu MEN z dn.22.02.2019 r. r. dotyczące 

oceniania: 

 Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

 Dbałość o honor i tradycje szkoły  

 Dbałość o piękno mowy ojczystej 

 Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

 Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

 Okazywanie szacunku innym osobom 

 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III 

 

1. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. 

 

2. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając : 

- opinię innych nauczycieli uczących ucznia, 

- opinię kolegów i koleżanek. 

 

3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych  w klasie, jak i poza nią. 

 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na : 

- oceny z zajęć edukacyjnych, 

                     - promocje do klasy programowo wyższej. 

 

5. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 



c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią; 

g) okazywanie szacunku innym osobom, 

          h) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. 

 

 

6. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania: 

 

W - uczeń reprezentuje postawę wzorową    

B – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą     

Ł – uczeń reprezentuje postawę  dobrą 

S – uczeń reprezentuje postawę, która wymaga poprawy   

M- uczeń reprezentuje postawę z licznymi niedociągnięciami 

P- uczeń reprezentuje postawę negatywną 

 

7. Kryteria oceny bieżącej zachowania: 

 

W – Uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe.  Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne 

nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do 

osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie 

bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości 

i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, 

cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  

 

 

 



B – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej 

zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze 

udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, 

uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni 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. 

 

Ł – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione  Zwykle zwraca się kulturalnie i 

taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu 

uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie 

sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli 

funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i 

porządek w miejscu pracy. 

 

S – Uczeń czasami jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są czasami  nieusprawiedliwione .Uczeń czasami jest niegrzecznie i 

nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest czasami niekoleżeński,  

konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach.  Sprawia czasami  kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć 

szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i 

porządku w miejscu pracy. 

 

M- Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione .Uczeń czasami jest niegrzecznie i 

nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest  

niekoleżeński. Jest 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. 

 

P- Uczeń zazwyczaj jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione .Uczeń  jest niegrzecznie i nietaktownie 

zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie  przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest  niekoleżeński. Jest 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. 

8. W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Jest możliwość stworzenia wewnętrznego klasowego regulaminu zachowania 

ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje w dzienniczku ucznia. Pod koniec każdego tygodnia nauczyciel ocenia zachowanie ucznia stosując w/w 

symbole, co odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

 

 

III . Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia. 

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

 

1. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich 

jak: 

 

- sprawdziany 

- testy  

- podręczniki 

- zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń 

- wypowiedzi ustne 

- bieżącą obserwację ucznia.  

 

2. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę: 

 

- prace domowe 

- wytwory pracy ucznia 

- prace średnio i długoterminowe 

IV. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów: 



 

- w dzienniku lekcyjnym; 

- na wytworach pracy ucznia ; 

- w zeszycie ucznia, jego podręcznikach i ćwiczeniach; 

- sprawdziany umiejętności i wiadomości ucznia; 

- sprawdzian po klasie III. 

 

2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się: 

 Pochwały  

 Symbole literowe W, B, Ł, S, M, P. 

 

Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen literowych lub komentarz słowny:             

             Symbol  W- wspaniale, wyróżniająco, wybitnie ; 

             Symbol B- bardzo ładnie, świetnie, bardzo dobrze ; 

Symbol Ł- dobrze pracujesz, ładnie pracujesz, zadowalająco; 

Symbol S- postaraj się,  popracuj jeszcze; 

Symbol M- musisz więcej pracować,  za mało pracujesz,  masz trudności……. 

( jakiego rodzaju są to trudności) 

    Symbol P- pracuj więcej 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Wymagania procentowe z prac kontrolnych na dany poziom: 

 

% Ocena  

100-97 Poziom 

W 

96-91 Poziom B 

90-75 Poziom Ł 

74-51 Poziom S 

50-34 Poziom M 

33-0 Poziom P 

 

  UWAGA: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości 

ucznia. 

 
V.  Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli,  

    o postępach uczniów w nauce i zachowaniu. 

 

1.  Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują wymagania programowe, zgodnie z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na 

bieżąco otrzymują informacje o postępach swoich dzieci. 

 

2. Na zakończenie każdego półrocza, rodzice otrzymują informację o postępach ucznia w formie karty oceny opisowej. 

 

- Wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących ocenach cząstkowych ucznia na bieżąco w dzienniku elektronicznym 

oraz podczas zebrań z rodzicami. 

- W miarę potrzeby, nauczyciele i wychowawcy wpisują uczniowi do dzienniczka uwagi dotyczące jego postępów edukacyjnych oraz 

zachowania. 

- Rodzice powinni na bieżąco kontrolować poziom osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz postępy w tym zakresie swoich dzieci, 

potwierdzając otrzymane oceny bądź uwagi własnoręcznym          podpisem 

 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. 



       Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie. 

 

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA KLASY PIERWSZEJ 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 
 

 

TREŚCI 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej 

 

MÓWIENIE 
 

Słucha z uwagą wypowiedzi 

innych, wypowiada się w 

krótkiej wielozdaniowej 

formie na określony temat , 

zadaje pytania  i udziela 

odpowiedzi na pytania 

innych. Chętnie uczestniczy 

w zabawie teatralnej. 

 

 

Słucha z uwagą 

wypowiedzi innych, 

wypowiada się zdaniami 

prostymi na określony 

temat, zadaje pytania  i 

udziela odpowiedzi na 

pytania innych. 

Uczestniczy w zabawie 

teatralnej. 

 

 

Słucha z uwagą 

wypowiedzi innych, 

wypowiada się na temat, 

zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi na pytania 

innych. Uczestniczy w 

zabawie teatralnej. 

 

 

Potrafi słuchać 

wypowiedzi innych, 

wypowiada się i udziela 

odpowiedzi na pytania 

pojedynczymi 

wyrazami, zadaje 

pytania. Uczestniczy w 

zabawie teatralnej. 

 

 

Nieuważnie słucha 

wypowiedzi innych, 

niechętnie wypowiada 

się, odpowiada na 

pytania pojedynczymi 

wyrazami, nie zadaje 

pytań. Biernie 

uczestniczy w zabawie 

teatralnej. 

 

 

Nie słucha  

wypowiedzi innych, 

nie wypowiada się na 

temat , nie zadaje 

pytań i nie udziela 

odpowiedzi na pytania 

innych. Nie 

uczestniczy w zabawie 

teatralnej. 

 

 

 

 

.RECYTACJA 

 

Odtwarza z pamięci  teksty 

dla dzieci bezbłędnie, 

wyjątkowo ładnie z 

odpowiednią intonacją. 

 

Odtwarza bezbłędnie z 

pamięci proste teksty dla 

dzieci, z właściwą 

intonacją. 

 

Odtwarza z pamięci proste 

teksty dla dzieci, popełnia 

maksymalnie 2 pomyłki. 

 

Odtwarza z pamięci 

proste teksty dla dzieci 

w nierównym tempie, 

popełnia max 3 pomyłki. 

 

Opuszcza fragmenty lub 

popełnia liczne pomyłki, 

recytuje bez intonacji i 

właściwego tempa.  

 

 

Nie odtwarza                 

z pamięci prostych 

tekstów dla dzieci. 

 

 

CZYTANIE 

 

 

Czyta płynnie i poprawnie, z 

odpowiednią intonacją, 

wyuczone teksty, wyszukuje 

w tekście zdania na 

określony temat. 

  

Wyuczony tekst czyta 

poprawnie i ze  

zrozumieniem,  

wyszukuje w tekście 

zdania na określony temat. 

 

Zna wszystkie litery 

alfabetu, czyta i rozumie 

proste zdania i krótkie 

teksty. Popełnia max 2 

pomyłki. 

 

Czyta wyrazami, 

rozumie czytany tekst, 

tempo nierówne, może 

popełnić max 3 pomyłki. 

 

Czyta wyrazami, 

sylabami, niepełne 

rozumienie czytanego 

tekstu. Popełnia więcej 

niż 3 pomyłki. 

 

 

Czyta głoskami, nie 

rozumie czytanego 

tekstu. 

 

PISANIE 

 

Starannie i poprawnie 

 

Starannie przepisuje i 

 

Pisze wyrazy i krótkie 

 

Pisze wyrazy i krótkie 

 

Przepisując wyrazy i 

 

Nie potrafi przepisać 



- ortografia 

- kaligrafia 

przepisuje i pisze z pamięci 

wyrazy i zdania. Układa i 

zapisuje rozsypanki  

 

sylabowe i wyrazowe. Zna i  

stosuje poznane zasady 

pisowni.  Zawsze przestrzega 

zasad kaligrafii. 

 

pisze z pamięci wyrazy i 

zdania. Układa i zapisuje 

rozsypanki sylabowe i  

 

wyrazowe. Zna i stosuje  

poznane zasady pisowni. 

Może popełnić 1 pomyłkę. 

Przestrzega zasad 

kaligrafii. 

 

zdania: przepisuje i pisze z 

pamięci. Popełnia max 2 

pomyłki. Dba o estetykę  

 

i poprawność graficzną  

pisma (przestrzega zasad 

kaligrafii). 

 

zdania: przepisuje i pisze 

z pamięci. Popełnia max 

3 pomyłki.  

 

Nie zawsze dba o 

estetykę i poprawność 

graficzną pisma (nie 

przestrzega zasad 

kaligrafii). 

 

krótkie zdania, pisząc z 

pamięci popełnia 4 – 6 

pomyłek.  

 

Nie dba o estetykę i 

poprawność  

graficzną pisma (nie 

przestrzega zasad 

kaligrafii). 

 

wyrazów i krótkich 

zdań, nie pisze z 

pamięci. 

 

 Popełnia liczne 

pomyłki.  

Pismo nieczytelne. 

 

 

WIEDZA O JĘZYKU 

 

 

Zna i rozumie pojęcia: 

głoska, litera, sylaba, wyraz, 

zdanie. Poprawnie dokonuje 

analizy i syntezy słuchowej 

wyrazów. Zawsze poprawnie 

wyróżnia wyrazy w zdaniu i 

zdania w tekście. Wymagane 

wiadomości i umiejętności 

opanowane w 100 – 97  %               

 

 

 

Zna i rozumie pojęcia: 

głoska, litera, sylaba, 

wyraz, zdanie. Zazwyczaj 

poprawnie dokonuje 

analizy i syntezy 

słuchowej wyrazów, 

wyróżnia wyrazy w zdaniu 

i zdania w tekście. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  96 -91 %. 

 

 

 

 

Zna i rozumie pojęcia: 

głoska, litera, sylaba, 

wyraz, zdanie. Dokonuje 

analizy i syntezy słuchowej 

wyrazów. Wyróżnia 

wyrazy w zdaniu i zdania 

w tekście. Wymagane 

wiadomości i umiejętności 

opanowane w 90 - 75 %. 

 

 

 

Zna i rozumie pojęcia: 

głoska, litera, sylaba, 

wyraz, zdanie. Dokonuje 

analizy i syntezy 

słuchowej wyrazów. 

Wyróżnia wyrazy w 

zdaniu i zdania w 

tekście. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  74– 51 %. 

 

 

Poznał pojęcia: głoska, 

litera, sylaba, wyraz, 

zdanie. Z pomocą 

dokonuje analizy i 

syntezy słuchowej 

wyrazów. Nie wyróżnia 

wyrazów w zdaniu i 

zdań w tekście. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w 50 – 34%. 

 

 

Poznał pojęcia: 

głoska, litera, sylaba, 

wyraz, zdanie. Nawet 

z pomocą nie 

dokonuje analizy i 

syntezy słuchowej 

wyrazów. Nie 

wyróżnia wyrazów w 

zdaniu i zdań w 

tekście. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33- 0%. 

 

 

 

  

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 
 

TREŚCI 

 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej  

 
ORIENTACJA W 

PRZESTRZENI 

 

 

Samodzielnie i poprawnie 

określa położenie 

przedmiotów (obiektów) i 

kierunki w przestrzeni i na 

 

Określa położenie 

przedmiotów (obiektów) i 

kierunki w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia odległości 

 

Określa położenie 

przedmiotów (obiektów) i 

kierunki w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia odległości 

 

Zazwyczaj określa 

położenie przedmiotów 

(obiektów) i kierunki w 

przestrzeni i na kartce. 

 

Z pomocą określa 

położenie 

przedmiotów 

(obiektów) i kierunki 

 

Nie potrafi określić 

położenia 

przedmiotów 

(obiektów) i 



kartce. Ocenia odległości 

między obiektami.  

 

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

100 – 97  %               

między obiektami.  

Popełnia 1 błąd.  

 

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w 

96 -91 %. 

 

między obiektami.  

Popełnia 2 błędy.  

 

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w 90 - 75 %. 

 

Ocenia odległości między 

obiektami. Popełnia 3 

błędy.  

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane     

w74– 51 %. 

 

w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia 

odległości między 

obiektami.   

 

Popełnia 4 – 6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                 

w 50 – 34%. 

 

kierunków  w 

przestrzeni i na kartce. 

Nie ocenia odległości 

między obiektami.  

 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 

 

 

CECHY 

WIELKOŚCIOWE 

 

 

Samodzielnie i poprawnie 

przypisuje cechy 

przedmiotom, porównuje je 

według określonej cechy, 

porządkuje przedmioty 

według wielkości. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane          

w 100 – 97  %               

 
 

 

Samodzielnie przypisuje 

cechy przedmiotom, 

porównuje je według 

określonej cechy, 

porządkuje przedmioty 

według wielkości. Popełnia 

1 błąd. Wymagane 

wiadomości i umiejętności 

opanowane w  96 -91 %. 

 

 

Przypisuje cechy 

przedmiotom, porównuje 

je według określonej 

cechy, porządkuje 

przedmioty według 

wielkości. Popełnia 2 

błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  90 - 75 %. 

 

Przypisuje cechy 

przedmiotom, porównuje 

je według określonej 

cechy, porządkuje 

przedmioty według 

wielkości. Popełnia 3 

błędy. Wymagane 

wiadomości i umiejętności 

opanowane w  74– 51 %. 

 

 

Z pomocą przypisuje 

cechy przedmiotom, 

porównuje je według 

określonej cechy, 

porządkuje 

przedmioty według 

wielkości. Popełnia                  

4 – 6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                      

w  50 – 34%. 

 

 
Nie przypisuje cechy 

przedmiotom, nie 

porównuje ich według 

określonej cechy, nie 

porządkuje 

przedmioty według 

wielkości. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33- 0%. 

 

  

 

   LICZENIE 

 

 

Zna liczby pierwszej i 

drugiej dziesiątki, zapisuje je 

za pomocą cyfr. Sprawnie i 

bezbłędnie: rozkłada liczby 

na składniki w zakresie 10, 

porównuje, porządkuje 

liczby w zakresie 20, dodaje i 

odejmuje bez przekraczania 

progu dziesiątkowego, 

zapisuje działania i 

rozwiązuje zadania z treścią. 

 

Zna liczby pierwszej i 

drugiej dziesiątki, zapisuje 

je za pomocą cyfr. 

Sprawnie: rozkłada liczby 

na składniki w zakresie 10, 

porównuje, porządkuje 

liczby w zakresie 20, 

dodaje i odejmuje bez 

przekraczania progu 

dziesiątkowego, zapisuje 

działania i rozwiązuje 

 

Zna liczby pierwszej i 

drugiej dziesiątki, zapisuje 

je za pomocą cyfr. 

Rozkłada liczby na 

składniki w zakresie 10. 

Porównuje, porządkuje 

liczby w zakresie 20, 

dodaje i odejmuje bez 

przekraczania progu 

dziesiątkowego. Zapisuje 

działania i rozwiązuje 

 

Zna liczby pierwszej i 

drugiej dziesiątki, zapisuje 

je za pomocą cyfr. 

Rozkłada liczby na 

składniki w zakresie 10, 

porównuje, porządkuje 

liczby w zakresie 20, 

dodaje i odejmuje bez 

przekraczania progu 

dziesiątkowego, zapisuje 

działania i rozwiązuje 

 

Zna liczby pierwszej 

dziesiątki, zapisuje je 

za pomocą cyfr. Z 

pomocą: rozkłada 

liczby na składniki w 

zakresie 10, 

porównuje, 

porządkuje liczby w 

zakresie 10, dodaje i 

odejmuje w zakresie 

10, zapisuje działania i 

 

Nie zna liczb 

pierwszej dziesiątki, 

nie zapisuje ich za 

pomocą cyfr., nie 

rozkłada liczb na 

składniki w zakresie 

10, nie porównuje, nie 

porządkuje liczb w 

zakresie 10,nie dodaje 

i nie odejmuje liczb w 

zakresie 10, nie 



Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane              

w 100 – 97  %               

 

zadania z treścią. Popełnia 

1 błąd.  

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

96 -91 %. 

 

zadania z treścią. Popełnia  

2 błędy.  

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w 90 - 75 %. 

 

 

zadania z treścią. Popełnia 

3 błędy.  

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

74– 51 %. 

 

rozwiązuje zadania z 

treścią.  Popełnia 4 – 6 

błędów.  

 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                       

w  50 – 34%. 

 

zapisuje działań i nie 

rozwiązuje zadań z 

treścią.  

 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33- 0%. 

 

  

POMIAR 

   

Bezbłędnie mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

ciężar. Biegle nazywa dni 

tygodnia, miesiące, odczytuje  

pełne godziny na zegarze, 

zna będące w obiegu monety 

i banknot 10 zł.  

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane  

w  100 – 97  %               

 

   

Poprawnie mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

ciężar. Zna i nazywa dni 

tygodnia, miesięcy, 

odczytuje  pełne godziny na 

zegarze, zna będące w 

obiegu monety i banknot  

10 zł. Popełnia  1 błąd. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane         

w 96 -91 %. 

 

 

Mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

ciężar. Zna nazwy dni 

tygodnia, miesięcy, 

odczytuje  pełne godziny 

na zegarze, zna będące w 

obiegu monety i banknot 

10 zł. Popełnia  2 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w 90 - 75 %. 

 

   

Mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

ciężar. Zna nazwy dni 

tygodnia, miesięcy, 

odczytuje  pełne godziny 

na zegarze, zna będące w 

obiegu monety i banknot 

10 zł. Popełnia  3 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane    

w 74– 51 %. 

 

 

Z pomocą mierzy 

długość, pojemność, 

porównuje ciężar, 

nazywa dni tygodnia, 

miesięcy, odczytuje  

pełne godziny na 

zegarze, rozpoznaje  

będące w obiegu 

monety i banknot             

10 zł. Popełnia  4-6 

błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                    

w 50 – 34%. 

 

 

Nie mierzy długości, 

pojemności, nie 

porównuje ciężaru. 

Nie zna nazw dni 

tygodnia, miesięcy, 

nie odczytuje  pełnych 

godzin  na zegarze, nie 

zna będących  w 

obiegu monet i 

banknotu 10 zł. 

Popełnia  powyżej 6 

błędów. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33- 0%. 

 

 

FIGURY 

GEOMETRYCZNE 

 

Zawsze poprawnie 

rozpoznaje podstawowe 

figury płaskie i nazywa je. 

Rysuje i mierzy odcinki. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane              

w  100 – 97  %               

 

 

 

Rozpoznaje podstawowe 

figury płaskie i nazywa je. 

Mierzy odcinki. Popełnia  1 

błąd. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane         

w 96 -91 %. 

 

 

 

Rozpoznaje podstawowe 

figury płaskie i nazywa je. 

Mierzy odcinki.  Popełnia  

2 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  90 - 75 %. 

 

 

  

Rozpoznaje podstawowe 

figury płaskie i nazywa je. 

Mierzy odcinki.  Popełnia  

3 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane    

w  74– 51 %. 

 

 

Z pomocą rozpoznaje 

podstawowe figury 

płaskie i nazywa je. 

Mierzy odcinki. 

Popełnia  4-6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                   

w 50 – 34%. 

 

Nie rozpoznaje 

podstawowych figur 

płaskich i nie nazywa 

ich. Popełnia  powyżej 

6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 

 



 

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

 
 

TREŚCI 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej  

 

FUNKCJONOWANIE 

W GRUPACH 

SPOŁECZNYCH 

 

SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALNA 

 I NARODOWA 

 

 

Zawsze zgodnie współdziała z 

rówieśnikami i dorosłymi, zna i 

stosuje zasady bezpieczeństwa. 

Zna nazwę miejscowości, kraju 

i kontynentu na którym  

mieszka i żyje. Poszerza  swoją 

wiedzę przygotowując 

dodatkowe prace. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane                

w  100 – 97  %               

 

 

Zgodnie współdziała z 

rówieśnikami i 

dorosłymi, zna zasady 

bezpieczeństwa. Zna 

nazwę miejscowości, 

kraju i kontynentu na 

którym  mieszka i żyje. 

Wychodzi z inicjatywą 

wspólnego działania. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w 96 -91 %. 

 

 

Zgodnie współdziała z 

rówieśnikami i dorosłymi, 

zna zasady bezpieczeństwa. 

Zna nazwę miejscowości, 

kraju i kontynentu na którym  

mieszka i żyje. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane              

w 90 - 75 %. 

 

 

Nie zawsze zgodnie 

współdziała z 

rówieśnikami i 

dorosłymi. Zna, ale nie 

zawsze stosuje zasady 

bezpieczeństwa. 

Popełnia błędy w nazwie 

miejscowości, kraju i 

kontynentu na którym  

mieszka i żyje. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w 74– 51 %. 

 

 

Popada w konflikty z 

rówieśnikami i 

dorosłymi, wyrywkowo 

zna zasady 

bezpieczeństwa. Myli 

nazwy miejscowości, 

kraju i kontynentu na 

którym  mieszka i żyje. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w  50 – 

34%. 

 

 

Często popada w 

konflikty z 

rówieśnikami i 

dorosłymi, nie stosuje 

zasad bezpieczeństwa. 

Nie zna nazwy 

miejscowości, kraju i 

kontynentu na którym  

mieszka i żyje. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33- 0%. 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 
 

 

TREŚCI 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej  

 

ŚWIAT ROŚLIN 

 I ZWIERZĄT 

 

 

Opanował wymagane 

wiadomości i umiejętności, 

wyjaśnia przyczyny i skutki 

 

Opanował wymagane 

wiadomości i 

umiejętności i 

 

Posiada ogólną wiedzę o 

otaczającym środowisku i 

samodzielnie dokonuje 

 

Dostatecznie opanował  

podstawowe treści o 

otaczającym 

 

Posiada wycinkową 

wiedzę  o otaczającym 

środowisku. Z pomocą 

 

Nie prowadzi 

obserwacji 

przyrodniczych.  



WARUNKI 

ATMOSFERYCZNE 

 

EKOLOGIA 

 

zjawisk w środowisku, 

przygotowuje dodatkowe 

informacje i pomoce. 

Samodzielnie dokonuje  

obserwacji przyrodniczych.  

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane                

w  100 – 97  %               

 

wykorzystuje je w 

praktyce. Samodzielnie 

dokonuje obserwacji 

przyrodniczych.  

 

 

 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w 96 -91 %. 

 

obserwacji przyrodniczych. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w 

90 - 75 %. 

 

środowisku. Dokonuje 

obserwacji. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności opanowane             

w 74– 51 %. 

 

dokonuje obserwacji 

przyrodniczych. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w  50 – 

34%. 

 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 – 0% 

 

 

EDUKACJA 

 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej 

 

 

PLASTYCZNA 

 

 

Zawsze posiada potrzebne 

materiały, estetycznie 

wykonuje prace i doprowadza 

je do końca, w pracy 

wykorzystuje twórcze pomysły. 

Rozpoznaje i nazywa wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

 

Zawsze posiada 

potrzebne materiały, 

estetycznie wykonuje 

prace i doprowadza je do 

końca. Potrafi rozpoznać 

i nazwać wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

Prace wykonuje w różnych 

technikach, starannie i  

doprowadza je do końca. 

Posiada  niezbędne 

materiały. Rozpoznaje 

wybrane dziedziny sztuki. 

 

  

Zmienia technikę ze 

względu na brak  

materiałów,  prace mało 

estetyczne, nie zawsze  

doprowadza je do końca. 

Rozpoznaje wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

 Prace nie na temat, 

niezgodne z techniką, 

mało estetyczne, nie 

zawsze  doprowadza je 

do końca. Z pomocą 

rozpoznaje wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

 

Nie podejmuje działań 

plastyczno-

technicznych. 

 

 

 

TECHNICZNA 

 

 

Wykorzystuje własności 

materiałów, zawsze 

bezpiecznie posługuje się 

narzędziami, zna  zasady 

działania urządzeń domowych. 

Zawsze utrzymuje ład i 

porządek w miejscu pracy. 

Wykorzystuje w pracy  twórcze 

pomysły. 

 

   

Wykorzystuje własności 

materiałów, bezpiecznie 

posługuje się 

narzędziami, zna zasady 

działania urządzeń 

domowych. Utrzymuje 

ład i porządek w miejscu 

pracy. Jego prace 

zawierają wiele 

szczegółów. 

 

 

Wykorzystuje własności 

materiałów, bezpiecznie 

posługuje się narzędziami, 

zna zasady działania 

urządzeń domowych. 

Utrzymuje ład i porządek w 

miejscu pracy. 

 

  

Nie zawsze 

wykorzystuje własności 

materiałów, czasami 

nieprawidłowo 

posługuje się 

narzędziami, 

wyrywkowo zna zasady 

działania urządzeń 

domowych. Najczęściej 

dba o ład i porządek w 

miejscu pracy. 

 

   

Nie wykorzystuje 

własności materiałów, 

nieprawidłowo 

posługuje się 

narzędziami, 

wyrywkowo zna zasady 

działania urządzeń 

domowych. Najczęściej 

dba o ład i porządek w 

miejscu pracy. 

 

 

 Nie wykorzystuje 

własności materiałów, 

nieprawidłowo 

posługuje się 

narzędziami, nie zna 

zasad działania 

urządzeń domowych. 

Nie dba o ład i 

porządek w miejscu 

pracy. 

 

 

 

MUZYCZNA 

 

Zna słowa piosenek, poprawnie 

odtwarza melodię, opanował 

 

Poprawnie odtwarza 

melodię i słowa 

 

Nie zawsze poprawnie 

odtwarza melodię i słowa 

 

Myli słowa  i melodię 

piosenek, błędnie 

 

Śpiewa fragmenty  

piosenek, z pomocą 

 

Nie przejawia chęci do 

nauki piosenek, nie 



 wymagane wiadomości i 

umiejętności w 100 – 97  %              

Kulturalnie zachowuje się na 

koncertach. 

 

piosenek, zna teorię 

muzyki 96 -91 %.i 

stosuje ją w praktyce. 

Kulturalnie zachowuje 

się na koncertach. 

 

piosenek,  proste rytmy. 

Wymagane wiadomości 

opanował w 90 - 75 

%.Zazwyczaj kulturalnie 

zachowuje się na koncertach. 

 

odtwarza podany rytm. 

Teorię muzyki opanował 

w 74– 51 %. 

odtwarza podany rytm. 

Teorię muzyki opanował 

w 50 – 34%. 

odtwarza podanego 

rytmu. Wymagane 

wiadomości opanował 

w 33 – 0%. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 

 

ZABAWY RUCHOWE, 

PORZĄDKOWE, 

KSZTAŁTUJĄCE,  

Z ELEMENTAMI 

RÓWNOWAGI 

 

 

Wykonuje ćwiczenia 

poprawnie i chętnie, 

zdyscyplinowany, przestrzega 

zasad higieny i bezpieczeństwa,  

wysoka sprawność ruchowa. 

Zna i stosuje zasady dbania o 

zdrowie własne i innych. 

 

 

Wykonuje ćwiczenia 

poprawnie i chętnie, 

przestrzega zasad 

higieny i 

bezpieczeństwa, 

zdyscyplinowany. Zna  i 

stosuje zasady dbania o 

zdrowie własne i innych. 

 

 

Niedokładnie wykonuje 

ćwiczenia, dobra sprawność 

ruchowa, jest 

zdyscyplinowany. Zna 

zasady dbania o zdrowie 

własne i innych. 

 

Niechętnie i 

niedokładnie wykonuje 

ćwiczenia, nie zawsze 

przestrzega zasad 

higieny  

i bezpieczeństwa. Zna, 

ale nie zawsze stosuje 

zasady dbania o zdrowie 

własne i innych.  

 

Nie przestrzega reguł 

gier i zabaw, 

niezdyscyplinowany. 

Nie zna zasad dbania o 

zdrowie własne i innych. 

 

Odmawia 

wykonywania 

ćwiczeń. Nie zna 

zasad dbania o 

zdrowie własne i 

innych. 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

 

 

 

PODSTAWOWE 

DZIAŁANIE 

KOMPUTERA 

 

EDYTOR GRAFIKI 

PAINT 

 

EDYTOR TEKSTU 

MICROSOFT WORD 

 

 

Sprawnie i bezbłędnie 

posługuje się komputerem w 

podstawowym zakresie. Zna i 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

z komputerem. 

  

 Bezbłędnie posługuje 

się komputerem w 

podstawowym 

zakresie/dopuszczalne 

drobne pomyłki/. Zna i 

najczęściej przestrzega 

zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy z 

komputerem. 

 

Posługuje się komputerem w 

podstawowym zakresie. Zna 

zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy z komputerem. 

  

  Posługuje się 

komputerem w 

podstawowym zakresie, 

zdarzają mu się błędy w 

obsłudze lub wykonaniu 

pracy na komputerze. 

Zna niektóre zasady  

bezpieczeństwa i higieny 

pracy z komputerem, ale 

nie zawsze je stosuje. 

   

Posługuje się 

komputerem w  

minimalnym  zakresie. 

Nie zna lub nie stosuje 

zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy z 

komputerem. 

  

 Nie posługuje się 

komputerem w  

minimalnym  zakresie. 

Nie zna zasad  

bezpieczeństwa i 

higieny pracy z 

komputerem. 

 
 



 

 

SPRAWDZIANY – OCENA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 
Wspaniale –  100 – 97  %              Ładnie –  90 – 75 %                  Masz duże braki – 50 – 34 %  

Bardzo ładnie -   96 – 91 %          Staraj się   –74 – 51  %              Pracuj więcej – 33 – 0 % 

 

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA KLASY DRUGIEJ 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 

 
 

TREŚCI 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej 

 

MÓWIENIE 

 

Uważnie słucha wypowiedzi 

innych, słucha i wykonuje 

polecenia. 

Swobodnie, samorzutnie 

wypowiada się całymi 

zdaniami. Opowiada treści 

obrazków i historyjek 

obrazkowych, nadaje im 

tytuły. Układa opowiadanie 

twórcze, np. inne 

zakończenie utworu. Dba o 

kulturę  mówienia i 

słuchania. 

 

Słucha wypowiedzi 

innych, słucha i wykonuje 

polecenia. Wypowiada się 

całymi zdaniami. 

Opowiada treści obrazków 

i historyjek obrazkowych, 

nadaje im tytuły. Układa 

opowiadanie twórcze. Dba 

o kulturę  mówienia i 

słuchania. 

 

Słucha wypowiedzi innych, 

słucha i wykonuje 

polecenia. Wypowiada się 

całymi zdaniami prostymi. 

Potrafi opowiadać treści 

obrazków i historyjek 

obrazkowych, zazwyczaj 

nadaje im tytuły. Układa  

krótkie opowiadanie 

twórcze. Zazwyczaj dba o 

kulturę  mówienia i 

słuchania. 

 

Nie zawsze słucha 

wypowiedzi innych,  

przeważnie słucha i 

wykonuje polecenia. 

Wypowiada się 

wyrazami. Z pomocą          

n-la: opowiada treści 

obrazków i historyjek 

obrazkowych, nadaje im 

tytuły, układa  krótkie 

opowiadanie twórcze. 

Nie zawsze dba o 

kulturę  mówienia i 

słuchania. 

 

Nie zawsze słucha 

wypowiedzi innych, 

słucha , ale nie zawsze 

wykonuje polecenia. 

Wypowiada się 

wyrazami. Ma trudności 

z  opowiadaniem treści 

obrazków i historyjek 

obrazkowych, 

nadawaniem im tytułów. 

Nie układa opowiadania 

twórczego. Nie dba o 

kulturę  mówienia i 

słuchania. 

Nie słucha 

wypowiedzi innych, 

słucha i wykonuje 

polecenia. Nie 

wypowiada się całymi 

zdaniami. Nie 

opowiada treści 

obrazków i historyjek 

obrazkowych, nie 

nadaje im tytułów. Nie 

układa opowiadań 

twórczych. Nie dba o 

kulturę  mówienia i 

słuchania. 

 

 

 

.RECYTACJA 

 

Bezbłędnie, wyjątkowo 

ładnie z odpowiednią 

intonacją wygłasza z pamięci 

wiersze i krótkie fragmenty 

prozy. 

 

Z właściwą intonacją 

wygłasza z pamięci 

wiersze i krótkie 

fragmenty prozy. 

 

Wygłasza z pamięci 

wiersze i krótkie fragmenty 

prozy, popełnia 

maksymalnie 2 pomyłki. 

 

Wygłasza z pamięci 

wiersze i krótkie 

fragmenty prozy w 

nierównym tempie, 

popełnia max 3 pomyłki. 

 

Opuszcza fragmenty lub 

popełnia liczne pomyłki, 

recytuje bez intonacji i 

właściwego tempa.  

 

 

Nie odtwarza                 

z pamięci  wierszy i 

krótkich fragmentów 

prozy. 



 

 

CZYTANIE 

 

 

Czyta płynnie, poprawnie z 

odpowiednią intonacją i ze 

zrozumieniem. Czyta z 

podziałem na role. 

Poprawnie wykonuje 100 - 

97 %.poleceń przy 

sprawdzaniu czytania ze 

zrozumieniem. Wyszukuje w 

tekście zdania na określony 

temat.  

  

Wyuczony tekst czyta 

poprawnie i ze  

Zrozumieniem; czyta z 

podziałem na role; 

poprawnie wykonuje 96 -

91 %.poleceń przy 

sprawdzaniu czytania ze 

zrozumieniem. 

Wyszukuje w tekście 

zdania na określony temat. 

 

Wyuczony tekst czyta 

zdaniami w dobrym tempie 

i ze zrozumieniem, może 

popełnić max 2 pomyłki. 

Poprawnie wykonuje90 – 

75 % poleceń przy 

sprawdzaniu czytania ze 

zrozumieniem. 

Wyszukuje w tekście 

zdania na określony temat. 

 

Czyta wyrazami, 

rozumie czytany tekst, 

tempo nierówne, może 

popełnić max 3 pomyłki. 

Poprawnie wykonuje 74 

– 51 % poleceń przy 

sprawdzaniu czytania ze 

zrozumieniem, nie 

zawsze. Wyszukuje w 

tekście zdania na 

określony temat. 

 

Czyta wyrazami, 

sylabami, niepełne 

rozumienie czytanego 

tekstu. Popełnia więcej 

niż 3 pomyłki. 

Poprawnie wykonuje 50 

– 34 % poleceń przy 

sprawdzaniu czytania ze 

zrozumieniem. Nie  

wyszukuje w tekście 

zdań na określony temat. 

 

Czyta głoskami, nie 

rozumie czytanego 

tekstu - poprawnie 

wykonuje 33- 0 % 

poleceń przy 

sprawdzaniu czytania 

ze zrozumieniem 

 

PISANIE 

- ortografia 

- kaligrafia 

 

Starannie i poprawnie 

przepisuje, pisze z pamięci i 

ze słuchu. Układa i zapisuje 

rozsypanki  sylabowe i 

wyrazowe. Bierze udział w 

zbiorowym i indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, swobodnych 

tekstów. Układa i zapisuje 

zdania na dany temat. Zna i  

stosuje poznane zasady 

pisowni.  Zawsze przestrzega 

zasad kaligrafii. 

 

Starannie przepisuje, pisze 

z pamięci i ze słuchu. 

Może popełnić 1 pomyłkę. 

Układa i zapisuje 

rozsypanki sylabowe i  

wyrazowe. Bierze udział 

w zbiorowym i 

indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, 

swobodnych tekstów. 

Układa i zapisuje zdania 

na dany temat. Zna i 

stosuje poznane zasady 

pisowni. Przestrzega zasad 

kaligrafii. 

 

 

Przepisuje, pisze z pamięci 

i ze słuchu. Popełnia max 2 

pomyłki. Zazwyczaj 

uczestniczy w zbiorowym i 

indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, 

swobodnych tekstów oraz 

układa i zapisuje zdania na 

dany temat. Dba o estetykę  

i poprawność graficzną  

pisma (przestrzega zasad 

kaligrafii). 

 

 

Przepisuje, pisze z 

pamięci i ze słuchu  

Popełnia max 3 pomyłki.  

Nie zawsze uczestniczy 

w zbiorowym i 

indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, 

swobodnych tekstów 

oraz układaniu i 

zapisywaniu zdań na 

dany temat. Nie zawsze 

dba o estetykę i 

poprawność graficzną 

pisma (nie przestrzega 

zasad kaligrafii). 

 

 

Przepisując tekst, pisząc 

z pamięci i ze słuchu 

popełnia 4 – 6 pomyłek.  

Biernie uczestniczy w 

zbiorowym i 

indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, 

swobodnych tekstów 

oraz układaniu i 

zapisywaniu zdań na 

dany temat. 

Nie dba o estetykę i 

poprawność  

graficzną pisma (nie 

przestrzega zasad 

kaligrafii). 

 

 

Nie potrafi przepisać  

krótkich zdań, nie 

pisze z pamięci i ze 

słuchu - popełnia 

liczne pomyłki.  

Pismo nieczytelne. 

Nie bierze udziału w 

zbiorowym i 

indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, 

swobodnych tekstów. 

Nie układa i nie 

zapisuje zdań na dany 

temat. 

 

WIEDZA O JĘZYKU 

 

 

Bezbłędnie rozpoznaje: 

głoski, litery, sylaby w 

wyrazie; wyrazy w zdaniu; 

spółgłoski i samogłoski; 

rodzaje zdań.  Poprawnie  

wskazuje: rzeczowniki, 

określa ich rodzaj i liczbę 

 

Rozpoznaje: głoski, litery, 

sylaby w wyrazie; wyrazy 

w zdaniu; spółgłoski i 

samogłoski; rodzaje zdań.  

Wskazuje: rzeczowniki, 

określa ich rodzaj i liczbę 

oraz  czasowniki, określa 

 

Rozpoznaje: głoski, litery, 

sylaby w wyrazie; wyrazy 

w zdaniu; spółgłoski i 

samogłoski; rodzaje zdań.  

Wskazuje: rzeczowniki, 

określa ich rodzaj i liczbę 

oraz czasowniki, określa 

 

Nie zawsze rozpoznaje: 

głoski, litery, sylaby w 

wyrazie; wyrazy w 

zdaniu; spółgłoski i 

samogłoski; rodzaje 

zdań.  Zazwyczaj 

wskazuje: rzeczowniki, 

 

Z pomocą  n-la: 

rozpoznaje: głoski, 

litery, sylaby w wyrazie; 

wyrazy w zdaniu; 

spółgłoski i samogłoski; 

rodzaje zdań;  wskazuje: 

rzeczowniki, określa ich 

 

 Nie  rozpoznaje: 

głosek liter, sylab w 

wyrazie; wyrazów w 

zdaniu; spółgłosek i 

samogłosek; rodzajów 

zdań.  Nie wskazuje: 

rzeczowników, nie 

 



oraz czasowniki , określa ich 

liczbę.  Wymagane 

wiadomości i umiejętności 

opanowane w 100 – 97 %. 

 

 

ich liczbę.  Wymagane 

wiadomości i umiejętności 

opanowane w  96 -91 %. 

 

 

 

ich liczbę.  Wymagane 

wiadomości i umiejętności 

opanowane w 90 - 75 %. 

 

 

określa ich rodzaj i 

liczbę oraz czasowniki, 

określa ich liczbę.  

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w  74 – 51 

%. 

 

rodzaj i liczbę oraz 

czasowniki, określa ich 

liczbę.  Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w 50 – 34%. 

 

określa ich rodzaju i 

liczby oraz 

czasowników, nie 

określa ich liczby.  

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 
 

TREŚCI 

 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej  

 
ORIENTACJA W 

PRZESTRZENI 

 

 

Samodzielnie i poprawnie 

określa położenie 

przedmiotów (obiektów) i 

kierunki w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia odległości 

między obiektami.  

 

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

100 – 97 %. 
 

 

Określa położenie 

przedmiotów (obiektów) i 

kierunki w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia odległości 

między obiektami.  

Popełnia 1 błąd.  

 

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w 

96 -91 %. 

 

 

Określa położenie 

przedmiotów (obiektów) i 

kierunki w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia odległości 

między obiektami.  

Popełnia 2 błędy.  

 

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w 90 - 75 %. 

 

 

Zazwyczaj określa 

położenie przedmiotów 

(obiektów) i kierunki w 

przestrzeni i na kartce. 

Ocenia odległości między 

obiektami. Popełnia 3 

błędy.  

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane     

w  74 – 51 %. 

 

 

 

Z pomocą określa 

położenie 

przedmiotów 

(obiektów) i kierunki 

w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia 

odległości między 

obiektami.   

 

Popełnia 4 – 6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                 

w 50 – 34%. 

 

 

Nie potrafi określić 

położenia 

przedmiotów 

(obiektów) i 

kierunków  w 

przestrzeni i na kartce. 

Nie ocenia odległości 

między obiektami.  

 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 

0%.%. 

 

 

CECHY 

WIELKOŚCIOWE 

 

 

Samodzielnie i poprawnie 

przypisuje cechy 

przedmiotom, porównuje je 

według określonej cechy, 

porządkuje przedmioty 

według wielkości.   

 

Samodzielnie przypisuje 

cechy przedmiotom, 

porównuje je według 

określonej cechy, 

porządkuje przedmioty 

według wielkości.   

 

Przypisuje cechy 

przedmiotom, porównuje 

je według określonej 

cechy, porządkuje 

przedmioty według 

wielkości.   

 

Przypisuje cechy 

przedmiotom, porównuje 

je według określonej 

cechy, porządkuje 

przedmioty według 

wielkości.   

 

Z pomocą przypisuje 

cechy przedmiotom, 

porównuje je według 

określonej cechy, 

porządkuje 

przedmioty według 

 
Nie przypisuje cechy 

przedmiotom, nie 

porównuje ich według 

określonej cechy, nie 

porządkuje 

przedmioty według 



Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane          

w 100 -  97 %. 

 
 

Popełnia 1 błąd. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

90 – 80 %. 

 

Popełnia 2 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  90 - 75 %. 

 

Popełnia 3 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

74 – 51 %. 

 

wielkości.  

Popełnia  4 – 6 

błędów. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                      

w  50 – 34%. 

 

 

wielkości. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 

 

  

 

   LICZENIE 

 

 

Zna liczby w zakresie 50, 

zapisuje je za pomocą cyfr. 

Sprawnie i bezbłędnie: 

rozkłada liczby na składniki 

w zakresie 50, porównuje, 

porządkuje liczby w zakresie 

100, dodaje i odejmuje  z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, zapisuje 

działania i rozwiązuje 

zadania z treścią. Wyróżnia 

rząd jedności i dziesiątek. 

Mnoży i dzieli w zakresie 30. 

Posługuje się znakami 

rzymskimi I-XII.   Rozumie 

związek dodawania z  

odejmowaniem oraz 

mnożenia z dzieleniem. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane              

w 100 – 97 %. 

 

 

Zna liczby w zakresie 100, 

zapisuje je za pomocą cyfr. 

Sprawnie: rozkłada liczby 

na składniki w zakresie 

100, porównuje, porządkuje 

liczby w zakresie 100, 

dodaje i odejmuje z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, zapisuje 

działania i rozwiązuje 

zadania z treścią. Wyróżnia 

rząd jedności i dziesiątek. 

Mnoży i dzieli w zakresie 

30. Posługuje się znakami 

rzymskimi I-XII.   Rozumie 

związek dodawania z  

odejmowaniem oraz 

mnożenia z dzieleniem. 

Popełnia 1 błąd.  

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

96 – 91 %. 

 

 

Zna liczby w zakresie 100 

i  zapisuje je za pomocą 

cyfr. Rozkłada liczby na 

składniki w zakresie 100. 

Porównuje, porządkuje 

liczby w zakresie 100, 

dodaje i odejmuje z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. Zapisuje 

działania i rozwiązuje 

zadania z treścią. 

Wyróżnia rząd jedności i 

dziesiątek. Mnoży i dzieli 

w zakresie 30. Posługuje 

się znakami rzymskimi                  

I-XII.   Rozumie związek 

dodawania z  

odejmowaniem oraz 

mnożenia z dzieleniem. 

Popełnia  2 błędy.  

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w 90 - 75 %. 

 

 

 

Zna liczby w zakresie 100,  

zapisuje je za pomocą cyfr. 

Rozkłada liczby na 

składniki w zakresie 100, 

porównuje, porządkuje 

liczby w zakresie 100, 

dodaje i odejmuje z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, zapisuje 

działania i rozwiązuje 

zadania z treścią. 

Wyróżnia rząd jedności i 

dziesiątek. Mnoży i dzieli 

w zakresie 30. 

Posługuje się znakami 

rzymskimi I-XII.   

Rozumie związek 

dodawania z  

odejmowaniem oraz 

mnożenia z dzieleniem.  

Popełnia 3 błędy.  

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

74 – 51 %. 

 

 

Zna liczby w zakresie 

100, zapisuje je za 

pomocą cyfr. Z 

pomocą n-la: rozkłada 

liczby na składniki w 

zakresie 100, 

porównuje, 

porządkuje liczby w 

zakresie 100, dodaje i 

odejmuje z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, 

zapisuje działania i 

rozwiązuje zadania z 

treścią, wyróżnia rząd 

jedności i dziesiątek, 

mnoży i dzieli w 

zakresie 30., Zna 

znaki rzymskie I-XII.   

Popełnia 4 – 6 błędów.  

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                       

w  50 – 34%. 

 

 

Nie zna liczb w 

zakresie 100 i nie 

zapisuje ich za 

pomocą cyfr., nie 

rozkłada liczb na 

składniki w zakresie 

100, nie porównuje, 

nie porządkuje liczb w 

zakresie 100,nie 

dodaje i nie odejmuje 

liczb w zakresie 100, 

nie zapisuje działań i 

nie rozwiązuje zadań z 

treścią. Nie  wyróżnia 

rzęd jedności i 

dziesiątek, nie mnoży 

i  nie dzieli w zakresie 

30. Nie  zna znaków 

rzymskich I-XII.    

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 

 

  

POMIAR 

   

Bezbłędnie mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

   

Poprawnie mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

 

Mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

   

Mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

 

Z pomocą:  mierzy 

długość, pojemność, 

 

Nie mierzy długości, 

pojemności, nie 



ciężar. Biegle nazywa dni 

tygodnia, miesiące, odczytuje   

godziny i minuty na zegarze, 

zna będące w obiegu monety 

i banknoty. Dokonuje 

prostych obliczeń 

zegarowych, wagowych.  

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane  

w  100 - 97 %. 

 

ciężar. Zna i nazywa dni 

tygodnia, miesięcy, 

odczytuje  godziny i minuty 

na zegarze, zna będące w 

obiegu monety i banknoty. 

Dokonuje prostych 

obliczeń zegarowych, 

wagowych.  Popełnia  1 

błąd. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane         

w 96 – 91 %. 

 

ciężar. Zna nazwy dni 

tygodnia, miesięcy, 

odczytuje godziny i 

minuty na zegarze, zna 

będące w obiegu monety i 

banknoty. Dokonuje 

prostych obliczeń 

zegarowych, wagowych.  

 Popełnia  2 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  90 - 75 %. 

 

ciężar. Zna nazwy dni 

tygodnia, miesięcy, 

odczytuje  pełne godziny 

na zegarze, zna będące w 

obiegu monety i banknoty. 

Dokonuje prostych 

obliczeń zegarowych, 

wagowych.  

 Popełnia  3 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane    

w74 – 51 %. 

 

porównuje ciężar, 

nazywa dni tygodnia, 

miesięcy, odczytuje  

pełne godziny na 

zegarze, rozpoznaje  

będące w obiegu 

monety i banknoty; 

dokonuje prostych 

obliczeń zegarowych, 

wagowych.  Popełnia  

4-6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                    

w 50 – 34%. 

 

porównuje ciężaru. 

Nie zna nazw dni 

tygodnia, miesięcy, 

nie odczytuje  godzin  

na zegarze, nie zna 

będących  w obiegu 

monet i banknotów, 

nie dokonuje prostych 

obliczeń zegarowych, 

wagowych.  

Popełnia  powyżej 6 

błędów. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 

 

 

FIGURY 

GEOMETRYCZNE 

 

Zawsze poprawnie 

rozpoznaje figury płaskie, 

zna ich cechy i nazywa je. 

Rysuje i mierzy odcinki. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane              

w  100 – 97 %. 

 

 

 

Rozpoznaje podstawowe 

figury płaskie, zna ich 

cechy i nazywa je. Mierzy i 

rysuje odcinki. Popełnia  1 

błąd. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane         

w 96 – 91 %. 

 

 

 

Rozpoznaje podstawowe 

figury płaskie, zna ich 

cechy i nazywa je. Mierzy 

i rysuje odcinki.  Popełnia  

2 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  90 - 75 %. 

 

 

  

Rozpoznaje podstawowe 

figury płaskie i nazywa je. 

Mierzy odcinki.  Popełnia  

3 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane    

w  74 – 51 %. 

 

 

Z pomocą rozpoznaje 

podstawowe figury 

płaskie i nazywa je. 

Mierzy odcinki. 

Popełnia  4-6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                   

w50 – 34%. 

 

 

Nie rozpoznaje 

podstawowych figur 

płaskich i nie nazywa 

ich. Popełnia  powyżej 

6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 

 

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

 
 

TREŚCI 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej  

 Buduje pozytywny obraz Buduje pozytywny obraz Buduje pozytywny obraz  Nie zawsze buduje   



 

 

FUNKCJONOWANIE 

W GRUPACH 

SPOŁECZNYCH 

 

SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALNA 

 I NARODOWA 

 

siebie. Identyfikuje się z 

rodziną i jej tradycjami. 

Tworzy życzliwe więzi 

rodzinne. 

Zawsze zgodnie współdziała z 

rówieśnikami i dorosłymi, zna i 

stosuje zasady bezpieczeństwa. 

Celująco opanował wymaganą 

wiedzę o swojej miejscowości, 

regionie, kraju ojczystym i 

planecie Ziemi.  Poszerza  

swoją wiedzę przygotowując 

dodatkowe prace. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane                

w  100 - 97%. 

 

siebie. Identyfikuje się z 

rodziną i jej tradycjami. 

Tworzy życzliwe więzi 

rodzinne. 

Zgodnie współdziała z 

rówieśnikami i 

dorosłymi, zna zasady 

bezpieczeństwa. Bardzo 

dobrze opanował  

wymaganą wiedzę o 

swojej miejscowości, 

regionie, kraju 

ojczystym i planecie 

Ziemi. Wychodzi z 

inicjatywą wspólnego 

działania. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w 96 – 91 

%. 

 

siebie. Identyfikuje się z 

rodziną i jej tradycjami. 

Tworzy życzliwe więzi 

rodzinne. 

Zgodnie współdziała z 

rówieśnikami i dorosłymi, 

zna zasady bezpieczeństwa. 

Opanował wymaganą wiedzę 

o swojej miejscowości, 

regionie, kraju ojczystym i 

planecie Ziemi.   

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane              

w 90 - 75 %. 

 

pozytywny obraz siebie 

oraz identyfikuje się z 

rodziną i jej tradycjami.  

Nie zawsze zgodnie 

współdziała z 

rówieśnikami i 

dorosłymi. Zna, ale nie 

zawsze stosuje zasady 

bezpieczeństwa.  

Dostatecznie opanował 

wymaganą wiedzę o 

swojej miejscowości, 

regionie, kraju 

ojczystym i planecie 

Ziemi. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w 74 – 51 %. 

 

Popada w konflikty z 

rówieśnikami i 

dorosłymi, wyrywkowo 

zna zasady 

bezpieczeństwa. Posiada 

wyrywkową  wiedzę o 

swojej miejscowości, 

regionie, kraju 

ojczystym i planecie 

Ziemi. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w  50 – 

34%. 

 

Często popada w 

konflikty z 

rówieśnikami i 

dorosłymi, nie stosuje 

zasad bezpieczeństwa. 

Nie opanował 

wymaganej wiedzy o 

swojej miejscowości, 

regionie, kraju 

ojczystym i planecie 

Ziemi. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 

 
 

TREŚCI 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej  

 

ŻYCIE W 

WYBRANYCH 

EKOSYSTEMACH 

 

ŚWIAT ROŚLIN 

 I ZWIERZĄT 

 

 

Opanował wymagane 

wiadomości i umiejętności, 

wyjaśnia przyczyny i skutki 

zjawisk w środowisku, 

przygotowuje dodatkowe 

informacje i pomoce. 

Samodzielnie dokonuje  

 

Opanował wymagane 

wiadomości i 

umiejętności i 

wykorzystuje je w 

praktyce. Samodzielnie 

dokonuje obserwacji 

przyrodniczych.  

 

Posiada ogólną wiedzę o 

otaczającym środowisku i 

samodzielnie dokonuje 

obserwacji przyrodniczych. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w 

90 - 75 %. 

 

Dostatecznie opanował  

podstawowe treści o 

otaczającym 

środowisku. Dokonuje 

obserwacji. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności opanowane             

 

Posiada wycinkową 

wiedzę  o otaczającym 

środowisku. Z pomocą 

dokonuje obserwacji 

przyrodniczych. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

 

Nie prowadzi 

obserwacji 

przyrodniczych.  

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 



ZJAWISKA 

ATMOSFERYCZNE 

 

EKOLOGIA 

 

obserwacji przyrodniczych.  

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane                

w  100 - 97%. 

 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w 96 – 91 

%. 

 

 w 74 – 51 %. 

 

opanowane w  50 – 

34%. 

 

 

 

EDUKACJA 

 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej 

 

 

PLASTYCZNA 

 

 

Zawsze posiada potrzebne 

materiały, estetycznie 

wykonuje prace i doprowadza 

je do końca, w pracy 

wykorzystuje twórcze pomysły. 

Rozpoznaje i nazywa wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

 

Zawsze posiada 

potrzebne materiały, 

estetycznie wykonuje 

prace i doprowadza je do 

końca. Potrafi rozpoznać 

i nazwać wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

Prace wykonuje w różnych 

technikach, starannie i  

doprowadza je do końca. 

Posiada  niezbędne 

materiały. Rozpoznaje 

wybrane dziedziny sztuki. 

 

  

Zmienia technikę ze 

względu na brak  

materiałów,  prace mało 

estetyczne, nie zawsze  

doprowadza je do końca. 

Rozpoznaje wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

 Prace nie na temat, 

niezgodne z techniką, 

mało estetyczne, nie 

zawsze  doprowadza je 

do końca. Z pomocą 

rozpoznaje wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

 

Nie podejmuje działań 

plastyczno-

technicznych. 

 

 

 

TECHNICZNA 

 

 

Wykorzystuje własności 

materiałów, zawsze 

bezpiecznie posługuje się 

narzędziami, zna  zasady 

działania urządzeń domowych.  

Celująco zna historię 

wybranych wynalazków, 

rodzaje maszyn i urządzeń 

transportowych, wytwórczych, 

informatycznych, rodzaje 

budowli. Zna wybrane zawody 

( związane z techniką). 

Zawsze utrzymuje ład i 

porządek w miejscu pracy. 

Wykorzystuje w pracy  twórcze 

pomysły. 

   

Wykorzystuje własności 

materiałów, bezpiecznie 

posługuje się 

narzędziami, zna zasady 

działania urządzeń 

domowych. U Bardzo 

dobrze zna historię 

wybranych wynalazków, 

rodzaje maszyn i 

urządzeń 

transportowych, 

wytwórczych, 

informatycznych, 

rodzaje budowli. Zna 

wybrane zawody   

( związane z techniką). 

trzymuje ład i porządek 

w miejscu pracy. Jego 

prace zawierają wiele 

szczegółów. 

 

 

Wykorzystuje własności 

materiałów, bezpiecznie 

posługuje się narzędziami, 

zna zasady działania 

urządzeń domowych. Dobrze 

zna historię wybranych 

wynalazków, rodzaje maszyn 

i urządzeń transportowych, 

wytwórczych, 

informatycznych, rodzaje 

budowli. Zna wybrane 

zawody ( związane z 

techniką).Utrzymuje ład i 

porządek w miejscu pracy. 

 

  

Nie zawsze 

wykorzystuje własności 

materiałów, czasami 

nieprawidłowo 

posługuje się 

narzędziami, 

wyrywkowo zna zasady 

działania urządzeń 

domowych. 

Dostatecznie zna historię 

wybranych wynalazków, 

rodzaje maszyn i 

urządzeń 

transportowych, 

wytwórczych, 

informatycznych, 

rodzaje budowli. Zna 

wybrane zawody  

( związane z 

techniką).Najczęściej 

dba o ład i porządek w 

   

Nie wykorzystuje 

własności materiałów, 

nieprawidłowo 

posługuje się 

narzędziami, 

wyrywkowo zna zasady 

działania urządzeń 

domowych.  Myli 

historię wybranych 

wynalazków, rodzaje 

maszyn i urządzeń 

transportowych, 

wytwórczych, 

informatycznych, 

rodzaje budowli.  

Najczęściej dba o ład i 

porządek w miejscu 

pracy. 

 

 

 Nie wykorzystuje 

własności materiałów, 

nieprawidłowo 

posługuje się 

narzędziami, nie zna 

zasad działania 

urządzeń domowych. 

Nie dba o ład i 

porządek w miejscu 

pracy. 

Nie zna wybranych 

wynalazków, 

rodzajów maszyn i 

urządzeń 

transportowych, 

wytwórczych, 

informatycznych, ani 

rodzaju budowli.  

 



miejscu pracy. 

 

 

 

MUZYCZNA 

 

 

Zna słowa piosenek, poprawnie 

odtwarza melodię, opanował 

wymagane wiadomości i 

umiejętności w 100 – 97%.  

Zawsze chętnie i wzorowo gra 

na instrumentach. Interpretuje 

ruchem piosenki i utwory 

instrumentalne. Kulturalnie 

zachowuje się na koncertach. 

 

 

Poprawnie odtwarza 

melodię i słowa 

piosenek, zna teorię 

muzyki (96 – 91 %.i 

stosuje ją w praktyce.  

Bardzo chętnie i bardzo 

ładnie gra na 

instrumentach. 

Interpretuje ruchem 

piosenki i utwory 

instrumentalne. 

Kulturalnie zachowuje 

się na koncertach. 

 

 

Nie zawsze poprawnie 

odtwarza melodię i słowa 

piosenek,  proste rytmy. 

Wymagane wiadomości 

opanował w 90 - 75 %. 

Właściwie gra na 

instrumentach. Interpretuje 

ruchem piosenki i utwory 

instrumentalne. 

 

Zazwyczaj kulturalnie 

zachowuje się na koncertach. 

 

 

Myli słowa  i melodię 

piosenek, błędnie 

odtwarza podany rytm. 

Teorię muzyki opanował 

w 74 – 51 %. 

Często myli się podczas 

gry na instrumentach. 

Dostatecznie interpretuje 

ruchem piosenki i 

utwory instrumentalne. 

 Stara się kulturalnie 

zachowywać na 

koncertach. 

 

 

Śpiewa fragmenty  

piosenek, z pomocą 

odtwarza podany rytm. 

Teorię muzyki opanował 

w 50 – 34%. 

Bardzo często myli się 

podczas gry na 

instrumentach. 

Nieprawidłowo 

interpretuje ruchem 

piosenki i utwory 

instrumentalne. Często  

swoim zachowaniem 

zwraca na siebie uwagę 

podczas koncertów 

muzycznych. 

 

 

Nie przejawia chęci do 

nauki piosenek, nie 

odtwarza podanego 

rytmu. Wymagane 

wiadomości opanował 

w 33 - 0%. 

Nie chce grać na 

instrumentach. Nie 

bierze udziału w 

zabawach, 

ćwiczeniach 

muzyczno – 

ruchowych. 

Niekulturalnie i 

bardzo głośno 

zachowuje się na 

koncertach. 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 

 

ZABAWY RUCHOWE, 

PORZĄDKOWE, 

KSZTAŁTUJĄCE,  

Z ELEMENTAMI 

RÓWNOWAGI 

 

 

Wykonuje ćwiczenia 

poprawnie i chętnie, 

zdyscyplinowany, przestrzega 

zasad higieny i bezpieczeństwa,  

wysoka sprawność ruchowa. 

Zna i stosuje zasady dbania o 

zdrowie własne i innych. 

 

 

Wykonuje ćwiczenia 

poprawnie i chętnie, 

przestrzega zasad 

higieny i 

bezpieczeństwa, 

zdyscyplinowany. Zna  i 

stosuje zasady dbania o 

zdrowie własne i innych. 

 

 

Niedokładnie wykonuje 

ćwiczenia, dobra sprawność 

ruchowa, jest 

zdyscyplinowany. Zna 

zasady dbania o zdrowie 

własne i innych. 

 

Niechętnie i 

niedokładnie wykonuje 

ćwiczenia, nie zawsze 

przestrzega zasad 

higieny  

i bezpieczeństwa. Zna, 

ale nie zawsze stosuje 

zasady dbania o zdrowie 

własne i innych.  

 

Nie przestrzega reguł 

gier i zabaw, 

niezdyscyplinowany. 

Nie zna zasad dbania o 

zdrowie własne i innych. 

 

Odmawia 

wykonywania 

ćwiczeń. Nie zna 

zasad dbania o 

zdrowie własne i 

innych. 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 



 

 

PODSTAWOWE 

DZIAŁANIE 

KOMPUTERA 

 

EDYTOR GRAFIKI 

PAINT 

 

EDYTOR TEKSTU 

MICROSOFT WORD 

 

KALKULATOR 

 

INTERNET 

 

Zna i przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

z komputerem. 

Biegle posługuje się myszką 

oraz klawiaturą. Sprawnie: 

 wykonuje ćwiczenia i 

zadania w programie Paint i 

Word, 

 używa Kalkulatora, 

 łączy się z Internetem i 

przegląda strony 

internetowe, 

 przegląda slajdy prezentacji 

multimedialnej. 

 

 Zna i najczęściej 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy z komputerem. 

Biegle posługuje się 

myszką oraz klawiaturą. 

Sprawnie /dopuszczalne 

drobne pomyłki/: 

 wykonuje ćwiczenia i 

zadania w programie 

Paint i Word, 

 używa Kalkulatora, 

 łączy się z Internetem 

i przegląda strony 

internetowe, 

 przegląda slajdy 

prezentacji 

multimedialnej. 

 

Zna zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy z komputerem  

Dobrze posługuje się myszką 

oraz klawiaturą oraz: 

 wykonuje ćwiczenia i 

zadania w programie 

Paint i Word, 

 używa Kalkulatora, 

 łączy się z Internetem i 

przegląda strony 

internetowe, 

 przegląda slajdy 

prezentacji 

multimedialnej. 

 

Zna niektóre zasady 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy z komputerem, ale 

nie zawsze je stosuje. 

Dobrze posługuje się 

myszką oraz klawiaturą, 

ale popełnia błędy: 

  wykonując ćwiczenia 

i zadania w 

programie Paint i 

Word, 

 używając Kalkulatora, 

 łącząc się z Internetem 

i przeglądając strony 

internetowe, 

 przeglądając slajdy 

prezentacji 

multimedialnej 

 

 

Nie zna lub nie stosuje 

zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy z 

komputerem. 

Z pomocą posługuje się 

myszką, klawiaturą. 

Potrafi: 

a) samodzielnie: pisać 

niektóre znaki, 

posługiwać się 

wybranymi 

narzędziami z 

Przybornika, 

przeglądać slajdy 

prezentacji 

multimedialnej 

b) z pomocą nauczyciela: 

uruchamia wybrany 

program, pisze 

polskie i wielkie 

litery, używa 

Kalkulatora, potrafi 

serfować w 

Internecie; 

 

Nie zna zasad 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy z 

komputerem. Nie 

posługuje się 

komputerem w 

minimalnym zakresie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDZIANY – OCENA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 



 
Wspaniale –  100 – 97  %               Ładnie –  90 –75 %                  Masz duże braki – 50 – 34 %  

Bardzo ładnie -   91 – 96  %           Staraj się – 74 – 51  %               Pracuj więcej – 33 – 0 % 



KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA KLASY TRZECIEJ 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 

 
 

TREŚCI 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej 

 

MÓWIENIE 

 

Uważnie słucha wypowiedzi 

innych, słucha i wykonuje 

polecenia. 

Swobodnie, samorzutnie 

wypowiada się całymi 

zdaniami. Opowiada treści 

obrazków i historyjek 

obrazkowych, nadaje im 

tytuły. Układa opowiadanie 

twórcze, np. inne 

zakończenie utworu. Dba o 

kulturę  mówienia i 

słuchania. 

 

Słucha wypowiedzi 

innych, słucha i wykonuje 

polecenia. Wypowiada się 

całymi zdaniami. 

Opowiada treści obrazków 

i historyjek obrazkowych, 

nadaje im tytuły. Układa 

opowiadanie twórcze. Dba 

o kulturę  mówienia i 

słuchania. 

 

Słucha wypowiedzi innych, 

słucha i wykonuje 

polecenia. Wypowiada się 

całymi zdaniami prostymi. 

Potrafi opowiadać treści 

obrazków i historyjek 

obrazkowych, zazwyczaj 

nadaje im tytuły. Układa  

krótkie opowiadanie 

twórcze. Zazwyczaj dba o 

kulturę  mówienia i 

słuchania. 

 

Nie zawsze słucha 

wypowiedzi innych,  

przeważnie słucha i 

wykonuje polecenia. 

Wypowiada się 

wyrazami. Z pomocą          

n-la: opowiada treści 

obrazków i historyjek 

obrazkowych, nadaje im 

tytuły, układa  krótkie 

opowiadanie twórcze. 

Nie zawsze dba o 

kulturę  mówienia i 

słuchania. 

 

Nie zawsze słucha 

wypowiedzi innych, 

słucha , ale nie zawsze 

wykonuje polecenia. 

Wypowiada się 

wyrazami. Ma trudności 

z  opowiadaniem treści 

obrazków i historyjek 

obrazkowych, 

nadawaniem im tytułów. 

Nie układa opowiadania 

twórczego. Nie dba o 

kulturę  mówienia i 

słuchania. 

Nie słucha 

wypowiedzi innych, 

słucha i wykonuje 

polecenia. Nie 

wypowiada się całymi 

zdaniami. Nie 

opowiada treści 

obrazków i historyjek 

obrazkowych, nie 

nadaje im tytułów. Nie 

układa opowiadań 

twórczych. Nie dba o 

kulturę  mówienia i 

słuchania. 

 

 

 

.RECYTACJA 

 

Bezbłędnie, wyjątkowo 

ładnie z odpowiednią 

intonacją wygłasza z pamięci 

wiersze i krótkie fragmenty 

prozy. 

 

Z właściwą intonacją 

wygłasza z pamięci 

wiersze i krótkie 

fragmenty prozy. 

 

Wygłasza z pamięci 

wiersze i krótkie fragmenty 

prozy, popełnia 

maksymalnie 2 pomyłki. 

 

Wygłasza z pamięci 

wiersze i krótkie 

fragmenty prozy w 

nierównym tempie, 

popełnia max 3 pomyłki. 

 

Opuszcza fragmenty lub 

popełnia liczne pomyłki, 

recytuje bez intonacji i 

właściwego tempa.  

 

 

Nie odtwarza                 

z pamięci  wierszy i 

krótkich fragmentów 

prozy. 

 

 

CZYTANIE 

 

 

Czyta płynnie, poprawnie z 

odpowiednią intonacją i ze 

zrozumieniem. Czyta z 

podziałem na role. 

Poprawnie wykonuje 100 - 

97 %.poleceń przy 

  

Wyuczony tekst czyta 

poprawnie i ze  

zrozumieniem; czyta z 

podziałem na role; 

poprawnie wykonuje 96 -

91 %.poleceń przy 

 

Wyuczony tekst czyta 

zdaniami w dobrym tempie 

i ze zrozumieniem, może 

popełnić max 2 pomyłki. 

Poprawnie wykonuje90– 

75 % poleceń przy 

 

Czyta wyrazami, 

rozumie czytany tekst, 

tempo nierówne, może 

popełnić max 3 pomyłki. 

Poprawnie wykonuje 74 

– 51 % poleceń przy 

 

Czyta wyrazami, 

sylabami, niepełne 

rozumienie czytanego 

tekstu. Popełnia więcej 

niż 3 pomyłki. 

Poprawnie wykonuje 50 

 

Czyta głoskami, nie 

rozumie czytanego 

tekstu - poprawnie 

wykonuje 33- 0 % 

poleceń przy 

sprawdzaniu czytania 



sprawdzaniu czytania ze 

zrozumieniem. Wyszukuje w 

tekście zdania na określony 

temat.  

sprawdzaniu czytania ze 

zrozumieniem. 

Wyszukuje w tekście 

zdania na określony temat. 

sprawdzaniu czytania ze 

zrozumieniem. 

Wyszukuje w tekście 

zdania na określony temat. 

sprawdzaniu czytania ze 

zrozumieniem, nie 

zawsze. Wyszukuje w 

tekście zdania na 

określony temat. 

– 34 % poleceń przy 

sprawdzaniu czytania ze 

zrozumieniem. Nie  

wyszukuje w tekście 

zdań na określony temat. 

ze zrozumieniem 

 

PISANIE 

- ortografia 

- kaligrafia 

 

Starannie i poprawnie 

przepisuje, pisze z pamięci i 

ze słuchu. Układa i zapisuje 

rozsypanki  sylabowe i 

wyrazowe. Bierze udział w 

zbiorowym i indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, swobodnych 

tekstów. Układa i zapisuje 

zdania na dany temat. Zna i  

stosuje poznane zasady 

pisowni.  Zawsze przestrzega 

zasad kaligrafii. 

 

Starannie przepisuje, pisze 

z pamięci i ze słuchu. 

Może popełnić 1 pomyłkę. 

Układa i zapisuje 

rozsypanki sylabowe i  

wyrazowe. Bierze udział 

w zbiorowym i 

indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, 

swobodnych tekstów. 

Układa i zapisuje zdania 

na dany temat. Zna i 

stosuje poznane zasady 

pisowni. Przestrzega zasad 

kaligrafii. 

 

 

Przepisuje, pisze z pamięci 

i ze słuchu. Popełnia max 2 

pomyłki. Zazwyczaj 

uczestniczy w zbiorowym i 

indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, 

swobodnych tekstów oraz 

układa i zapisuje zdania na 

dany temat. Dba o estetykę  

i poprawność graficzną  

pisma (przestrzega zasad 

kaligrafii). 

 

 

Przepisuje, pisze z 

pamięci i ze słuchu  

Popełnia max 3 pomyłki.  

Nie zawsze uczestniczy 

w zbiorowym i 

indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, 

swobodnych tekstów 

oraz układaniu i 

zapisywaniu zdań na 

dany temat. Nie zawsze 

dba o estetykę i 

poprawność graficzną 

pisma (nie przestrzega 

zasad kaligrafii). 

 

 

Przepisując tekst, pisząc 

z pamięci i ze słuchu 

popełnia 4 – 6 pomyłek.  

Biernie uczestniczy w 

zbiorowym i 

indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, 

swobodnych tekstów 

oraz układaniu i 

zapisywaniu zdań na 

dany temat. 

Nie dba o estetykę i 

poprawność  

graficzną pisma (nie 

przestrzega zasad 

kaligrafii). 

 

 

Nie potrafi przepisać  

krótkich zdań, nie 

pisze z pamięci i ze 

słuchu - popełnia 

liczne pomyłki.  

Pismo nieczytelne. 

Nie bierze udziału w 

zbiorowym i 

indywidualnym 

redagowaniu i pisaniu 

życzeń, listów, 

swobodnych tekstów. 

Nie układa i nie 

zapisuje zdań na dany 

temat. 

 

WIEDZA O JĘZYKU 

 

 

Bezbłędnie rozpoznaje: 

głoski, litery, sylaby w 

wyrazie; wyrazy w zdaniu; 

spółgłoski i samogłoski; 

rodzaje zdań.  Poprawnie  

wskazuje: rzeczowniki, 

określa ich rodzaj i liczbę 

oraz czasowniki , określa ich 

liczbę.  Wymagane 

wiadomości i umiejętności 

opanowane w  100 - 97 %. 

 

 

 

Rozpoznaje: głoski, litery, 

sylaby w wyrazie; wyrazy 

w zdaniu; spółgłoski i 

samogłoski; rodzaje zdań.  

Wskazuje: rzeczowniki, 

określa ich rodzaj i liczbę 

oraz  czasowniki, określa 

ich liczbę.  Wymagane 

wiadomości i umiejętności 

opanowane w  96 -91 %. 

 

 

 

 

Rozpoznaje: głoski, litery, 

sylaby w wyrazie; wyrazy 

w zdaniu; spółgłoski i 

samogłoski; rodzaje zdań.  

Wskazuje: rzeczowniki, 

określa ich rodzaj i liczbę 

oraz czasowniki, określa 

ich liczbę.  Wymagane 

wiadomości i umiejętności 

opanowane w 90– 75 % 

 

 

 

Nie zawsze rozpoznaje: 

głoski, litery, sylaby w 

wyrazie; wyrazy w 

zdaniu; spółgłoski i 

samogłoski; rodzaje 

zdań.  Zazwyczaj 

wskazuje: rzeczowniki, 

określa ich rodzaj i 

liczbę oraz czasowniki, 

określa ich liczbę.  

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w  74 – 51 

% 

 

Z pomocą  n-la: 

rozpoznaje: głoski, 

litery, sylaby w wyrazie; 

wyrazy w zdaniu; 

spółgłoski i samogłoski; 

rodzaje zdań;  wskazuje: 

rzeczowniki, określa ich 

rodzaj i liczbę oraz 

czasowniki, określa ich 

liczbę.  Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  50 – 34 % 

 

 

 Nie  rozpoznaje: 

głosek liter, sylab w 

wyrazie; wyrazów w 

zdaniu; spółgłosek i 

samogłosek; rodzajów 

zdań.  Nie wskazuje: 

rzeczowników, nie 

określa ich rodzaju i 

liczby oraz 

czasowników, nie 

określa ich liczby.  

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

 



 opanowane w 33 - 0%. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 
 

TREŚCI 

 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej  

 
ORIENTACJA W 

PRZESTRZENI 

 

 

Samodzielnie i poprawnie 

określa położenie 

przedmiotów (obiektów) i 

kierunki w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia odległości 

między obiektami.  

 

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

100 - 97 %. 

 

Określa położenie 

przedmiotów (obiektów) i 

kierunki w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia odległości 

między obiektami.  

Popełnia 1 błąd.  

 

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w 

96 -91 %. 

 

 

Określa położenie 

przedmiotów (obiektów) i 

kierunki w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia odległości 

między obiektami.  

Popełnia 2 błędy.  

 

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w 90– 75 % 

 

 

Zazwyczaj określa 

położenie przedmiotów 

(obiektów) i kierunki w 

przestrzeni i na kartce. 

Ocenia odległości między 

obiektami. Popełnia 3 

błędy.  

 

 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane     

w 74 – 51 % 

 

 

Z pomocą określa 

położenie 

przedmiotów 

(obiektów) i kierunki 

w przestrzeni i na 

kartce. Ocenia 

odległości między 

obiektami.   

 

Popełnia 4 – 6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                 

w  50 – 34 % 

 

 

Nie potrafi określić 

położenia 

przedmiotów 

(obiektów) i 

kierunków  w 

przestrzeni i na kartce. 

Nie ocenia odległości 

między obiektami.  

 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33- 0%. 

 

 

CECHY 

WIELKOŚCIOWE 

 

 

Samodzielnie i poprawnie 

przypisuje cechy 

przedmiotom, porównuje je 

według określonej cechy, 

porządkuje przedmioty 

według wielkości.   

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane          

w  100 - 97 %. 

 
 

 

Samodzielnie przypisuje 

cechy przedmiotom, 

porównuje je według 

określonej cechy, 

porządkuje przedmioty 

według wielkości.   

Popełnia 1 błąd. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

96 -91 %. 

 

 

Przypisuje cechy 

przedmiotom, porównuje 

je według określonej 

cechy, porządkuje 

przedmioty według 

wielkości.   

Popełnia 2 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  90– 75 % 

 

 

Przypisuje cechy 

przedmiotom, porównuje 

je według określonej 

cechy, porządkuje 

przedmioty według 

wielkości.   

Popełnia 3 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

74 – 51 % 

 

 

Z pomocą przypisuje 

cechy przedmiotom, 

porównuje je według 

określonej cechy, 

porządkuje 

przedmioty według 

wielkości.  

Popełnia  4 – 6 

błędów. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                      

w   50 – 34 % 

 
Nie przypisuje cechy 

przedmiotom, nie 

porównuje ich według 

określonej cechy, nie 

porządkuje 

przedmioty według 

wielkości. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 

 



 

 

  

 

   LICZENIE 

 

 

Zna liczby w zakresie 100, 

zapisuje je za pomocą cyfr. 

Sprawnie i bezbłędnie: 

rozkłada liczby na składniki 

w zakresie 100, porównuje, 

porządkuje liczby w zakresie 

100, dodaje i odejmuje  z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, zapisuje 

działania i rozwiązuje 

zadania z treścią. Wyróżnia 

rząd jedności i dziesiątek. 

Mnoży i dzieli w zakresie 50. 

Posługuje się znakami 

rzymskimi I-XII.   Rozumie 

związek dodawania z  

odejmowaniem oraz 

mnożenia z dzieleniem. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane              

w  100 - 97 %. 

 

 

Zna liczby w zakresie 100, 

zapisuje je za pomocą cyfr. 

Sprawnie: rozkłada liczby 

na składniki w zakresie 

100, porównuje, porządkuje 

liczby w zakresie 100, 

dodaje i odejmuje z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, zapisuje 

działania i rozwiązuje 

zadania z treścią. Wyróżnia 

rząd jedności i dziesiątek. 

Mnoży i dzieli w zakresie 

30. Posługuje się znakami 

rzymskimi I-XII.   Rozumie 

związek dodawania z  

odejmowaniem oraz 

mnożenia z dzieleniem. 

Popełnia 1 błąd.  

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

96 -91 %. 

 

 

Zna liczby w zakresie 100 

i  zapisuje je za pomocą 

cyfr. Rozkłada liczby na 

składniki w zakresie 100. 

Porównuje, porządkuje 

liczby w zakresie 100, 

dodaje i odejmuje z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. Zapisuje 

działania i rozwiązuje 

zadania z treścią. 

Wyróżnia rząd jedności i 

dziesiątek. Mnoży i dzieli 

w zakresie 30. Posługuje 

się znakami rzymskimi                  

I-XII.   Rozumie związek 

dodawania z  

odejmowaniem oraz 

mnożenia z dzieleniem. 

Popełnia  2 błędy.  

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w 90– 75 % 

 

 

 

Zna liczby w zakresie 100,  

zapisuje je za pomocą cyfr. 

Rozkłada liczby na 

składniki w zakresie 100, 

porównuje, porządkuje 

liczby w zakresie 100, 

dodaje i odejmuje z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, zapisuje 

działania i rozwiązuje 

zadania z treścią. 

Wyróżnia rząd jedności i 

dziesiątek. Mnoży i dzieli 

w zakresie 30. 

Posługuje się znakami 

rzymskimi I-XII.   

Rozumie związek 

dodawania z  

odejmowaniem oraz 

mnożenia z dzieleniem.  

Popełnia 3 błędy.  

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w  

74 – 51 % 

 

 

Zna liczby w zakresie 

100, zapisuje je za 

pomocą cyfr. Z 

pomocą n-la: rozkłada 

liczby na składniki w 

zakresie 100, 

porównuje, 

porządkuje liczby w 

zakresie 100, dodaje i 

odejmuje z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, 

zapisuje działania i 

rozwiązuje zadania z 

treścią, wyróżnia rząd 

jedności i dziesiątek, 

mnoży i dzieli w 

zakresie 30., Zna 

znaki rzymskie I-XII.   

Popełnia 4 – 6 błędów.  

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                       

w   50 – 34 % 

 

 

Nie zna liczb w 

zakresie 100 i nie 

zapisuje ich za 

pomocą cyfr., nie 

rozkłada liczb na 

składniki w zakresie 

100, nie porównuje, 

nie porządkuje liczb w 

zakresie 100,nie 

dodaje i nie odejmuje 

liczb w zakresie 100, 

nie zapisuje działań i 

nie rozwiązuje zadań z 

treścią. Nie  wyróżnia 

rzędu jedności i 

dziesiątek, nie mnoży 

i  nie dzieli w zakresie 

30. Nie  zna znaków 

rzymskich I-XII.    

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33- 0%. 

 

  

POMIAR 

   

Bezbłędnie mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

ciężar. Biegle nazywa dni 

tygodnia, miesiące, odczytuje   

godziny i minuty na zegarze, 

zna będące w obiegu monety 

i banknoty. Dokonuje 

prostych obliczeń 

zegarowych, wagowych.  

   

Poprawnie mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

ciężar. Zna i nazywa dni 

tygodnia, miesięcy, 

odczytuje  godziny i minuty 

na zegarze, zna będące w 

obiegu monety i banknoty. 

Dokonuje prostych 

obliczeń zegarowych, 

 

Mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

ciężar. Zna nazwy dni 

tygodnia, miesięcy, 

odczytuje godziny i 

minuty na zegarze, zna 

będące w obiegu monety i 

banknoty. Dokonuje 

prostych obliczeń 

   

Mierzy długość, 

pojemność, porównuje 

ciężar. Zna nazwy dni 

tygodnia, miesięcy, 

odczytuje  pełne godziny 

na zegarze, zna będące w 

obiegu monety i banknoty. 

Dokonuje prostych 

obliczeń zegarowych, 

 

Z pomocą:  mierzy 

długość, pojemność, 

porównuje ciężar, 

nazywa dni tygodnia, 

miesięcy, odczytuje  

pełne godziny na 

zegarze, rozpoznaje  

będące w obiegu 

monety i banknoty; 

 

Nie mierzy długości, 

pojemności, nie 

porównuje ciężaru. 

Nie zna nazw dni 

tygodnia, miesięcy, 

nie odczytuje  godzin  

na zegarze, nie zna 

będących  w obiegu 

monet i banknotów, 



Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane  

w   100 - 97 %. 

 

wagowych.  Popełnia  1 

błąd. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane         

w 96 -91 %. 

 

zegarowych, wagowych.  

 Popełnia  2 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  90– 75 % 

 

wagowych.  

 Popełnia  3 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane    

w 74 – 51 % 

 

dokonuje prostych 

obliczeń zegarowych, 

wagowych.  Popełnia  

4-6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                    

w  50 – 34 % 

 

nie dokonuje prostych 

obliczeń zegarowych, 

wagowych.  

Popełnia  powyżej 6 

błędów. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33- 0%. 

 

 

FIGURY 

GEOMETRYCZNE 

 

Zawsze poprawnie 

rozpoznaje figury płaskie, 

zna ich cechy i nazywa je. 

Rysuje i mierzy odcinki. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane              

w   100 - 97 %. 

 

 

 

Rozpoznaje podstawowe 

figury płaskie, zna ich 

cechy i nazywa je. Mierzy i 

rysuje odcinki. Popełnia  1 

błąd. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane         

w 96 -91 %. 

 

 

 

Rozpoznaje podstawowe 

figury płaskie, zna ich 

cechy i nazywa je. Mierzy 

i rysuje odcinki.  Popełnia  

2 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w  90– 75 % 

 

 

  

Rozpoznaje podstawowe 

figury płaskie i nazywa je. 

Mierzy odcinki.  Popełnia  

3 błędy. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane    

w  74 – 51 % 

 

 

Z pomocą rozpoznaje 

podstawowe figury 

płaskie i nazywa je. 

Mierzy odcinki. 

Popełnia  4-6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane                   

w  50 – 34 % 

 

 

Nie rozpoznaje 

podstawowych figur 

płaskich i nie nazywa 

ich. Popełnia  powyżej 

6 błędów. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 - 0%. 

 

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

 
 

TREŚCI 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej  

 

 

 

FUNKCJONOWANIE 

W GRUPACH 

SPOŁECZNYCH 

 

SPOŁECZNOŚĆ 

Buduje pozytywny obraz 

siebie. Identyfikuje się z 

rodziną i jej tradycjami. 

Tworzy życzliwe więzi 

rodzinne. 

Zawsze zgodnie współdziała z 

rówieśnikami i dorosłymi, zna i 

stosuje zasady bezpieczeństwa. 

Buduje pozytywny obraz 

siebie. Identyfikuje się z 

rodziną i jej tradycjami. 

Tworzy życzliwe więzi 

rodzinne. 

Zgodnie współdziała z 

rówieśnikami i 

dorosłymi, zna zasady 

Buduje pozytywny obraz 

siebie. Identyfikuje się z 

rodziną i jej tradycjami. 

Tworzy życzliwe więzi 

rodzinne. 

Zgodnie współdziała z 

rówieśnikami i dorosłymi, 

zna zasady bezpieczeństwa. 

 Nie zawsze buduje 

pozytywny obraz siebie 

oraz identyfikuje się z 

rodziną i jej tradycjami.  

Nie zawsze zgodnie 

współdziała z 

rówieśnikami i 

dorosłymi. Zna, ale nie 

 

Popada w konflikty z 

rówieśnikami i 

dorosłymi, wyrywkowo 

zna zasady 

bezpieczeństwa. Posiada 

wyrywkową  wiedzę o 

swojej miejscowości, 

 

Często popada w 

konflikty z 

rówieśnikami i 

dorosłymi, nie stosuje 

zasad bezpieczeństwa. 

Nie opanował 

wymaganej wiedzy o 



LOKALNA 

 I NARODOWA 

 

Celująco opanował wymaganą 

wiedzę o swojej miejscowości, 

regionie, kraju ojczystym i 

planecie Ziemi.  Poszerza  

swoją wiedzę przygotowując 

dodatkowe prace. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane                

w   100 - 97 %. 

 

bezpieczeństwa. Bardzo 

dobrze opanował  

wymaganą wiedzę o 

swojej miejscowości, 

regionie, kraju 

ojczystym i planecie 

Ziemi. Wychodzi z 

inicjatywą wspólnego 

działania. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w 96 -91 %. 

 

Opanował wymaganą wiedzę 

o swojej miejscowości, 

regionie, kraju ojczystym i 

planecie Ziemi.   

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane              

w 90– 75 % 

zawsze stosuje zasady 

bezpieczeństwa.  

Dostatecznie opanował 

wymaganą wiedzę o 

swojej miejscowości, 

regionie, kraju 

ojczystym i planecie 

Ziemi. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności opanowane 

w 74 – 51 % 

 

regionie, kraju 

ojczystym i planecie 

Ziemi. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w   50 – 34 

% 

 

swojej miejscowości, 

regionie, kraju 

ojczystym i planecie 

Ziemi. 

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33- 0%. 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 

 
 

TREŚCI 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej  

 

ŻYCIE W 

WYBRANYCH 

EKOSYSTEMACH 

 

ŚWIAT ROŚLIN 

 I ZWIERZĄT 

 

ZJAWISKA 

ATMOSFERYCZNE 

 

EKOLOGIA 

 

 

Opanował wymagane 

wiadomości i umiejętności, 

wyjaśnia przyczyny i skutki 

zjawisk w środowisku, 

przygotowuje dodatkowe 

informacje i pomoce. 

Samodzielnie dokonuje  

obserwacji przyrodniczych.  

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane                

w   100 - 97 %. 

 

 

Opanował wymagane 

wiadomości i 

umiejętności i 

wykorzystuje je w 

praktyce. Samodzielnie 

dokonuje obserwacji 

przyrodniczych.  

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w 96 -91 %. 

 

 

Posiada ogólną wiedzę o 

otaczającym środowisku i 

samodzielnie dokonuje 

obserwacji przyrodniczych. 

Wymagane wiadomości i 

umiejętności opanowane w 

90– 75 % 

 

 

Dostatecznie opanował  

podstawowe treści o 

otaczającym 

środowisku. Dokonuje 

obserwacji. Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności opanowane             

w 74 – 51 % 

 

 

Posiada wycinkową 

wiedzę  o otaczającym 

środowisku. Z pomocą 

dokonuje obserwacji 

przyrodniczych. 

Wymagane wiadomości 

i umiejętności 

opanowane w   50 – 34 

% 

 

 

Nie prowadzi 

obserwacji 

przyrodniczych.  

Wymagane 

wiadomości i 

umiejętności 

opanowane w 33 – 0% 

 

 

EDUKACJA 

 

 

Wspaniale 

 

Bardzo ładnie 

 

Ładnie 

 

Staraj się 

 

 

Masz duże braki 

 

 

Pracuj więcej 



 

 

PLASTYCZNA 

 

 

Zawsze posiada potrzebne 

materiały, estetycznie 

wykonuje prace i doprowadza 

je do końca, w pracy 

wykorzystuje twórcze pomysły. 

Rozpoznaje i nazywa wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

 

Zawsze posiada 

potrzebne materiały, 

estetycznie wykonuje 

prace i doprowadza je do 

końca. Potrafi rozpoznać 

i nazwać wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

Prace wykonuje w różnych 

technikach, starannie i  

doprowadza je do końca. 

Posiada  niezbędne 

materiały. Rozpoznaje 

wybrane dziedziny sztuki. 

 

  

Zmienia technikę ze 

względu na brak  

materiałów,  prace mało 

estetyczne, nie zawsze  

doprowadza je do końca. 

Rozpoznaje wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

 Prace nie na temat, 

niezgodne z techniką, 

mało estetyczne, nie 

zawsze  doprowadza je 

do końca. Z pomocą 

rozpoznaje wybrane 

dziedziny sztuki. 

 

 

Nie podejmuje działań 

plastyczno-

technicznych. 

 

 

 

TECHNICZNA 

 

 

Wykorzystuje własności 

materiałów, zawsze 

bezpiecznie posługuje się 

narzędziami, zna  zasady 

działania urządzeń domowych.  

Celująco zna historię 

wybranych wynalazków, 

rodzaje maszyn i urządzeń 

transportowych, wytwórczych, 

informatycznych, rodzaje 

budowli. Zna wybrane zawody 

( związane z techniką). 

Zawsze utrzymuje ład i 

porządek w miejscu pracy. 

Wykorzystuje w pracy  twórcze 

pomysły. 

   

Wykorzystuje własności 

materiałów, bezpiecznie 

posługuje się 

narzędziami, zna zasady 

działania urządzeń 

domowych. U Bardzo 

dobrze zna historię 

wybranych wynalazków, 

rodzaje maszyn i 

urządzeń 

transportowych, 

wytwórczych, 

informatycznych, 

rodzaje budowli. Zna 

wybrane zawody   

( związane z techniką). 

trzymuje ład i porządek 

w miejscu pracy. Jego 

prace zawierają wiele 

szczegółów. 

 

 

Wykorzystuje własności 

materiałów, bezpiecznie 

posługuje się narzędziami, 

zna zasady działania 

urządzeń domowych. Dobrze 

zna historię wybranych 

wynalazków, rodzaje maszyn 

i urządzeń transportowych, 

wytwórczych, 

informatycznych, rodzaje 

budowli. Zna wybrane 

zawody ( związane z 

techniką).Utrzymuje ład i 

porządek w miejscu pracy. 

 

  

Nie zawsze 

wykorzystuje własności 

materiałów, czasami 

nieprawidłowo 

posługuje się 

narzędziami, 

wyrywkowo zna zasady 

działania urządzeń 

domowych. 

Dostatecznie zna historię 

wybranych wynalazków, 

rodzaje maszyn i 

urządzeń 

transportowych, 

wytwórczych, 

informatycznych, 

rodzaje budowli. Zna 

wybrane zawody  

( związane z 

techniką).Najczęściej 

dba o ład i porządek w 

miejscu pracy. 

 

   

Nie wykorzystuje 

własności materiałów, 

nieprawidłowo 

posługuje się 

narzędziami, 

wyrywkowo zna zasady 

działania urządzeń 

domowych.  Myli 

historię wybranych 

wynalazków, rodzaje 

maszyn i urządzeń 

transportowych, 

wytwórczych, 

informatycznych, 

rodzaje budowli.  

Najczęściej dba o ład i 

porządek w miejscu 

pracy. 

 

 

 Nie wykorzystuje 

własności materiałów, 

nieprawidłowo 

posługuje się 

narzędziami, nie zna 

zasad działania 

urządzeń domowych. 

Nie dba o ład i 

porządek w miejscu 

pracy. 

Nie zna wybranych 

wynalazków, 

rodzajów maszyn i 

urządzeń 

transportowych, 

wytwórczych, 

informatycznych, ani 

rodzaju budowli.  

 

 

 

MUZYCZNA 

 

 

Zna słowa piosenek, poprawnie 

odtwarza melodię, opanował 

wymagane wiadomości i 

umiejętności w  100 - 97 %. 

Zawsze chętnie i wzorowo gra 

 

Poprawnie odtwarza 

melodię i słowa 

piosenek, zna teorię 

muzyki (96 – 91%)                

i stosuje ją w praktyce.  

 

Nie zawsze poprawnie 

odtwarza melodię i słowa 

piosenek,  proste rytmy. 

Wymagane wiadomości 

opanował w 90– 75%.  

 

Myli słowa  i melodię 

piosenek, błędnie 

odtwarza podany rytm. 

Teorię muzyki opanował 

w 74 – 51 % 

 

Śpiewa fragmenty  

piosenek, z pomocą 

odtwarza podany rytm. 

Teorię muzyki opanował 

w  50 – 34 % 

 

Nie przejawia chęci do 

nauki piosenek, nie 

odtwarza podanego 

rytmu. Wymagane 

wiadomości opanował 



na instrumentach. Interpretuje 

ruchem piosenki i utwory 

instrumentalne. Kulturalnie 

zachowuje się na koncertach. 

 

Bardzo chętnie i bardzo 

ładnie gra na 

instrumentach. 

Interpretuje ruchem 

piosenki i utwory 

instrumentalne. 

Kulturalnie zachowuje 

się na koncertach. 

 

Właściwie gra na 

instrumentach. Interpretuje 

ruchem piosenki i utwory 

instrumentalne. 

 

Zazwyczaj kulturalnie 

zachowuje się na koncertach. 

 

Często myli się podczas 

gry na instrumentach. 

Dostatecznie interpretuje 

ruchem piosenki i 

utwory instrumentalne. 

 Stara się kulturalnie 

zachowywać na 

koncertach. 

 

Bardzo często myli się 

podczas gry na 

instrumentach. 

Nieprawidłowo 

interpretuje ruchem 

piosenki i utwory 

instrumentalne. Często  

swoim zachowaniem 

zwraca na siebie uwagę 

podczas koncertów 

muzycznych. 

 

w 33– 0%. 

Nie chce grać na 

instrumentach. Nie 

bierze udziału w 

zabawach, 

ćwiczeniach 

muzyczno – 

ruchowych. 

Niekulturalnie i 

bardzo głośno 

zachowuje się na 

koncertach. 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 

 

ZABAWY RUCHOWE, 

PORZĄDKOWE, 

KSZTAŁTUJĄCE,  

Z ELEMENTAMI 

RÓWNOWAGI 

 

 

Wykonuje ćwiczenia 

poprawnie i chętnie, 

zdyscyplinowany, przestrzega 

zasad higieny i bezpieczeństwa,  

wysoka sprawność ruchowa. 

Zna i stosuje zasady dbania o 

zdrowie własne i innych. 

 

 

Wykonuje ćwiczenia 

poprawnie i chętnie, 

przestrzega zasad 

higieny i 

bezpieczeństwa, 

zdyscyplinowany. Zna  i 

stosuje zasady dbania o 

zdrowie własne i innych. 

 

 

Niedokładnie wykonuje 

ćwiczenia, dobra sprawność 

ruchowa, jest 

zdyscyplinowany. Zna 

zasady dbania o zdrowie 

własne i innych. 

 

Niechętnie i 

niedokładnie wykonuje 

ćwiczenia, nie zawsze 

przestrzega zasad 

higieny  

i bezpieczeństwa. Zna, 

ale nie zawsze stosuje 

zasady dbania o zdrowie 

własne i innych.  

 

Nie przestrzega reguł 

gier i zabaw, 

niezdyscyplinowany. 

Nie zna zasad dbania o 

zdrowie własne i innych. 

 

Odmawia 

wykonywania 

ćwiczeń. Nie zna 

zasad dbania o 

zdrowie własne i 

innych. 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 

 

 

PODSTAWOWE 

DZIAŁANIE 

KOMPUTERA 

 

Zna i przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy z komputerem. 

Biegle posługuje się 

 

 Zna i najczęściej 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy z komputerem. 

 

Zna zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy z komputerem  

Dobrze posługuje się myszką 

oraz klawiaturą oraz: 

 

Zna niektóre zasady 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy z komputerem, ale 

nie zawsze je stosuje. 

 

Nie zna lub nie stosuje zasad 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy z komputerem. 

Z pomocą posługuje się 

 

Nie zna zasad 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy z 

komputerem. Nie 



 

EDYTOR GRAFIKI 

PAINT 

 

EDYTOR TEKSTU 

MICROSOFT WORD 

 

INTERNET 

 

PROGRAM 

LOGOMOCJA 

myszką oraz klawiaturą. 

Sprawnie: 

 wykonuje ćwiczenia i 

zadania w programie 

Paint i Word, 

 zapisuje i otwiera plik, 

 łączy się z Internetem, 

wyszukuje i przegląda 

strony internetowe, 

 przegląda slajdy 

prezentacji 

multimedialnej, 

 używa podstawowych 

poleceń programu. 

 

Biegle posługuje się 

myszką oraz klawiaturą. 

Sprawnie /dopuszczalne 

drobne pomyłki/: 

 wykonuje ćwiczenia i 

zadania w programie 

Paint i Word, 

 zapisuje i otwiera plik, 

 łączy się z Internetem, 

wyszukuje i przegląda 

strony internetowe, 

 przegląda slajdy 

prezentacji 

multimedialnej, 

 używa podstawowych 

poleceń programu  

 

 

 wykonuje ćwiczenia i 

zadania w programie 

Paint i Word (z niewielką 

pomocą nauczyciela), 

 zapisuje i otwiera plik, 

 łączy się z Internetem i 

przegląda strony 

internetowe, 

 przegląda slajdy 

prezentacji 

multimedialnej, 

 używa (z pomocą 

nauczyciela) 

podstawowych poleceń 

programu. 

Dobrze posługuje się 

myszką oraz klawiaturą, 

ale popełnia błędy: 

  wykonując ćwiczenia 

i zadania w 

programie Paint i 

Word, 

 używając 

podstawowych 

poleceń programu  

 łącząc się z Internetem 

i przeglądając strony 

internetowe, 

 przeglądając slajdy 

prezentacji 

multimedialnej. 

Z pomocą nauczyciela 

zapisuje i otwiera plik. 

myszką, klawiaturą. Potrafi: 

c) samodzielnie: pisać 

niektóre znaki, posługiwać 

się wybranymi 

narzędziami z 

Przybornika, przeglądać 

slajdy prezentacji 

multimedialnej, używać 

podstawowych poleceń 

programu Lokomocja, 

d) z pomocą nauczyciela: 

uruchamiać wybrany 

program, pisać polskie i 

wielkie litery, zapisywać 

plik na pendrivie, 

serfować po wybranych 

stronach internetowych. 

posługuje się 

komputerem w 

minimalnym 

zakresie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDZIANY – OCENA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 
Wspaniale –  100 – 97  %               Ładnie –  90 – 75 %                  Masz duże braki – 50 – 34 %  

Bardzo ładnie -   96 – 91  %           Staraj się  – 74 – 51  %              Pracuj więcej – 33 – 0 % 

 

 

 



Aneks do kryteriów oceniania z edukacji wczesnoszkolnej – nauczanie zdalne  

 
1. Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela.  

2. Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.  

3. Uczeń testy, gry i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) rozwiązuje samodzielnie.  

4. Nauczyciel wyznacza, które zadania należy sfotografować, nagrać, wykonać online na komputerze lub telefonie.  

5. Zadane prace przesyłane są za pomocą e-dziennika  i sposobu uzgodnionego z nauczycielem.  

 6. Uczeń przechowuje swoje prace do czasu powrotu do szkoły.  

7. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka. 

 8. Wykonane prace domowe odsyłane będą nauczycielowi w wyznaczonym terminie. 

 

 


