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PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

EDUKACJA WCZSNOSZKOLNA 

Podstawa prawna: 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 14 lutego 2017  w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 

szkoły policealnej 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie  szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy w szkołach 

publicznych 

 Statut Szkoły. 

1. Procedura informowania rodziców ucznia o postępach w nauce 

 Zebranie klasowe - nauczyciel w dowolny, wybrany przez siebie sposób informuje rodziców  o  

bieżących postępach ucznia (ustnie lub pisemnie). 

 Zebranie podsumowujące pierwszy okres klasyfikacyjny - nauczyciel przekazuje ocenę opisową 

zawierającą informacje o zachowaniu i postępach ucznia z poszczególnych edukacji. 

 Ocena końcoworoczna jest charakterystyką osiągnięć ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Ocena  

przekazana jest w formie świadectwa na druku ministerialnym. 

2. Ocenianie 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasach 1-3 są ocenami opisowymi. Nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej opracowuje ocenę opisową stosując własne słownictwo. Śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej uwzględnia poziom i postępy w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w 

Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego. 

W ocenie opisowej uwzględnia się następujące elementy: 

 indywidualizację nauczania, wychowania stosowaną na podstawie opinii PPPP, 

 wkład pracy dziecka, jego zaangażowanie w wykonywane zadanie, 

 estetykę tzn. sposób wykonania, 

 dokładność wykonania polecenia – zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, 

 aktywność dziecka, 

 inwencję, oryginalność wykonania zadania i samodzielność myślenia. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach I - III 

 Wypowiedzi ustne – dialogi, opowiadania, opisy, sprawozdania, wyrażanie myśli w formie zdań, 

omawianie historyjek obrazkowych, układanie zdań, pytań, itp. 
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 Prace pisemne – kartkówki i sprawdziany z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej oraz społecznej, sporządzanie notatek z lekcji, redagowanie oraz układanie zdań, 

opowiadań, opisów, życzeń, listu, pisanie z pamięci i ze słuchu. 

 Prace domowe. 

 Aktywność na lekcji – sprawdzanie zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń (poprawność i staranność 

pisma, samodzielność, kreatywność) 

 Działalność artystyczna – wytwory plastyczne i techniczne, śpiew, gra na instrumencie, podstawowe 

elementy muzyki, aktywne słuchanie oraz tworzenie muzyki. 

 Działalność motoryczno-zdrowotna – sprawność ruchowa w grach, zabawach i ćwiczeniach, próby 

gibkości oraz próby siły mięśni, przeskoki, skoki przez skakankę, posługiwanie się piłką, dbałość o 

higienę osobistą i czystość odzieży, prawidłowa postawa (np. siedząc w ławce), znaczenie 

właściwego odżywiania się oraz aktywność fizyczna dla zdrowia. 

 Rozwój emocjonalno-społeczny – zachowanie w szkole, umiejętność współdziałania w zespole, 

uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, stosunek do rówieśników oraz osób dorosłych, odróżnianie 

dobra od zła, świadomość przynależności społecznej (do rodziny, wspólnoty narodowej) itp. 

3. Ocena z zachowania jest oceną opisową i uwzględnia następujące obszary: 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 Utrzymuje porządek w miejscu pracy.  

 Potrafi działać według planu. 

 Chętnie podejmuje zadania. 

 Sprawnie i samodzielnie pracuje na lekcjach. 

 Poszukuje własnych oryginalnych rozwiązań. 

 Posiada potrzebne do zajęć przybory i materiały. 

 Kończy rozpoczęte zadania. 

 Wywiązuje się z podjętych zobowiązań. 

 Punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły. 

 Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. 

Dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 zachowanie powagi podczas ceremoniału szkolnego, 

 przychodzenie w stroju galowym na uroczystości szkolne, 

 godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, 

 kulturalne zachowanie w teatrze, kinie, muzeum itp.; 

Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 kulturalne odpowiadanie na pytania dorosłych i rówieśników, 

 nieużywanie wulgaryzmów, 

 stosowanie zwrotów grzecznościowych; 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 przestrzeganie regulaminów, 
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 przestrzeganie zasad higieny, 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią, 

 reagowanie na dostrzeżone objawy zła; 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 zachowywanie się zgodnie z normami społecznymi, 

 przestrzeganie zasad zachowania w różnych miejscach publicznych; 

Okazywanie szacunku dorosłym i rówieśnikom; 

 poszanowanie przekonań innych osób, 

 wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

 tolerowanie odmienności wyglądu i ubioru; 

Udział w wolontariacie. 

 Czynny udział w imprezach i akcjach szkolnych. 

 Angażowanie się i rzetelne wykonywanie prac społecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

 Wyrażanie gotowości do niesienia pomocy. 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię nauczycieli, samoocenę ucznia oraz 

ocenę zespołu klasowego. 

Bieżące ocenianie uczniów 

KLASY PIERWSZE 

Bieżąca ocena postępów ucznia jest przekazywana dziecku w formie pisemnej lub ustnej. Nauczyciel 

słownie odnosi się do osiągnięć i udziela wskazówek dotyczących dalszej pracy. Informuje ucznia o tym co 

robi dobrze, a nad czym i jak należy dalej pracować. Dopuszcza się stosowanie przez nauczyciela 

ustalonych przez niego symboli i krótkich sformułowań pisemnych. 

W ciągu roku szkolnego nauczyciel obserwuje indywidualne postępy uczniów  i odnotowuje w dzienniku 

zajęć stopień opanowania umiejętności przy pomocy symboli:  

 Z – Znakomicie,  

 B – Bardzo dobrze,  

 D – Dobrze,  

 W – Wystarczająco,                        

 S - Słabo,  

 N – Nie potrafi.  

Przyjęte symbole nie stanowią ukrytej formy stopnia szkolnego, gdyż ocena przekazywana uczniom i 

rodzicom ma formę opisową. 

Uczeń kończący klasę  pierwszą  posiada następujące umiejętności  

W ZAKRESIE EDUKACJI  POLONISTYCZNEJ  UCZEŃ    KL.I 

W zakresie słuchania: 
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• Uważnie słucha wypowiedzi nauczycieli, innych osób z otoczenia. 

• Wykonuje proste polecenia 

• Wykonuje  zadania według usłyszanej instrukcji. 

• Uważne wsłuchuje się w to, co rozmówca przekazuje, nie przerywa nadawcy. 

• Słucha w skupieniu czytanego tekstu, audycji telewizyjnej, nagrania na CD, wypowiedzi podczas 

uroczystości, przedstawień w taki sposób, aby po wysłuchaniu wiernie odtworzyć ich treść. 

W zakresie mówienia 

• Poprawnie artykułuje poszczególne głoski i całe wyrazy. 

• Dba o kulturę mówienia  

• Udziela odpowiedzi na pytania; wygłasza z pamięci wiersze. 

• Opowiada treść pojedynczego obrazka. 

• Opowiada   historyjki obrazkowe. 

W zakresie czytania 

• Poprawnie rozpoznaje  i odczytuje wszystkie litery alfabetu. 

• Dokonuje analizy i syntezy wyrazów. Wyróżnia w nich litery, głoski, sylaby. 

• Czyta wyrazy jedno-, dwu-, a następnie wielosylabowe oraz krótkie zdania i teksty. 

    Podejmuje próby samodzielnego czytania książeczek oraz czasopism dla dzieci. 

• Odczytuje i rozumie sensu uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów. 

W zakresie pisania 

• Kształtnie, prawidłowo pisze w separacji kolejno poznawane litery. 

• Poprawnie łączy litery w pisanych wyrazach. 

• Przepisuje wyrazy i krótkie zdania z tablicy, z książki. 

• Pisze z pamięci poznane i omówione wcześniej wyrazy. 

Ortografia 

• Pisze  wyrazy z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie. 

• Zapisuje dwuznaki (ch, rz, sz cz, dz, dź, dż). 

• Pisze poznane i opracowane na zajęciach wyrazy z ę i ą. 

• Zapisuje wielką literą początek zdania, imiona i nazwiska, nazwy państw, miast, rzek. 

• Pisze poznane na zajęciach wyrazy z ó, h, ch, ż, rz. 

W ZAKRESIE EDUKACJI  MATEMATYCZNEJ  UCZEŃ    KL.I 

• Określa położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni, 

• Wyznacza kierunki w przestrzeni: na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół. 

• Ocenia odległości między obiektami: daleko – blisko, bliżej – dalej; blisko – bliżej – najbliżej. 
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• Poprawnie używa przyimków, np.: za, przed, nad, pod, do, z, w, na zewnątrz, wewnątrz, obok. 

• Przypisuje przedmiotom cechy typu: krótki, szeroki, wysoki, długi, wąski, gruby. 

• Porównuje przedmioty pod względem wybranej cechy: długi – krótki; długi – dłuższy – najdłuższy; wąski 

– szeroki itp. 

• Porządkuje przedmioty według wielkości, . 

• Zapisuje liczby za pomocą cyfr. 

• Porównuje i porządkuje liczby jednocyfrowe  i dwucyfrowe wg ustalonych kryteriów.  

• Liczy dziesiątkami do 100. 

• Dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.  

• Zapisuje działania za pomocą znaków matematycznych. 

• Dokonuje obliczeń pieniężnych (grosze, złotówki), 

• Mnoży liczby w zakresie 20, 

• Rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe. 

• Zna podstawowe figury geometryczne. 

• Rysuje i mierzy odcinki (w zakresie 20 cm). 

• Klasyfikuje przedmioty i tworzy zbiory  według podanych warunków 

• Porównuje liczebność zbiorów; rozumie pojęcia: mniej – więcej – tyle samo i zapisuje te relacje za pomocą 

znaków: <, >, =. 

• Nazywa we właściwej kolejności dni tygodnia, miesiące i pory roku. 

• Odczytuje  pełne godziny. 

• Dokonuje prostych obliczeń zegarowych na pełnych godzinach. 

• Zna  pojęcie kilograma i litra. 

W ZAKRESIE EDUKACJI  ŚRODOWISKOWEJ  UCZEŃ    KL.I 

• Dostrzega i nazywa zmiany w poszczególnych porach roku 

• Rozróżnia i nazywa podstawowe warzywa, owoce i kwiaty, 

• Rozpoznaje popularne drzewa iglaste i liściaste, 

• Potrafi nazwać niektóre zwierzęta żyjące w lesie i w parku, 

• Wie jak opiekować się zwierzętami domowymi,  

• Rozumie potrzebę ochrony przyrody,  

• Dba o zdrowie i schludny wygląd 

• Przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, w szkole i w ruchu drogowym 

• Zna nazwę swojej miejscowości i swój adres, 
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• Zna  obiekty użyteczności publicznej i wie jak się w nich zachować, 

• Zna  rodzaje opadów atmosferycznych i obserwuje pogodę . 

 

KLASY DRUGIE i TRZECIE 

Oceny bieżące w klasach II i III są wyrażane stopniem w skali  

stopień celujący - 6 (cel) 

stopień bardzo dobry - 5 (bdb) 

stopień dobry - 4 (db) 

stopień dostateczny - 3 (dst) 

stopień dopuszczający - 2 (dop) 

stopień niedostateczny - 1 (ndst).  

 

Ocena wyrażona stopniem zawsze zawiera komentarz słowny nauczyciela.  

Ocena niedostateczna stawiana jest uczniowi klas II-III  w wyjątkowych przypadkach i zawiera dokładne 

uzasadnienie i wskazówki do dalszej pracy. 

Stopień celujący- 6 

Uczeń otrzymuje gdy biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje 

zadania wykraczające poza program nauczania 

Stopień bardzo dobry- 5 

Uczeń otrzymuje gdy samodzielnie i prawidłowo stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne sam zauważa i koryguje własne błędy, wykonuje zadania 

dodatkowe 

Stopień dobry- 4 

Uczeń otrzymuje gdy prawidłowo stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić czyni postępy 

Stopień dostateczny- 3 

Uczeń otrzymuje gdy przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania lepszych wyników czyni niewielkie 

postępy 

Stopień dopuszczający- 2 

Uczeń otrzymuje gdy w znikomym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, ma duże 

trudności w rozwiązywaniu (wykonywaniu)prostych zadań i poleceń z pomocą nauczyciela potrafi 

rozwiązać (wykonać) zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności braki w 

opanowaniu wiadomości i umiejętności nie przekreślają możliwości uzyskaniu przez ucznia podstawowej 

wiedzy w ciągu dalszej nauki 

Stopień niedostateczny- 1 
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Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym 

stopniu trudności, nie podejmuje pracy nawet z pomocą i przy zachęcie nauczyciela, braki w wiadomościach 

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

Punkty uzyskane ze sprawdzianu przelicza się na ocenę wg następującego klucza: 

 do 29% punktów – niedostateczny (  1 ) 

 30% - 49% pkt – dopuszczający      ( 2) 

  50% - 65% pkt – dostateczny           ( 3 ) 

 66% - 79% pkt – dobry                     ( 4 ) 

  80% - 94% pkt – bardzo dobry         (  5 ) 

 95% - 100% pkt – celujący                (  6 ) 

Ocenianie pisania z pamięci i ze słuchu 

Liczba błędów ortograficznych ocena 

0                    celujący 

1 - 2              bardzo dobry 

3 - 4               dobry 

5 – 6               dostateczny 

7 - 8               dopuszczający 

9 i powyżej    niedostateczny 

Dwie usterki (literówki, brak litery lub elementu litery) nie zmieniają oceny. Popełnienie powyżej dwóch 

usterek powoduje zmianę oceny, czyli 3 usterki = 1 błąd ortograficzny 

 

Uczeń kończący klasę   drugą  posiada następujące umiejętności  

W ZAKRESIE EDUKACJI  POLONISTYCZNEJ  UCZEŃ    KL.II 

Słuchanie: 

 Uważnie słucha wypowiedzi nauczycieli, innych osób z otoczenia. 

 Wykonuje proste polecenia 

 Wykonuje  zadania według usłyszanej instrukcji. 

 Uważne wsłuchuje się w to, co rozmówca przekazuje, nie przerywa nadawcy. 

 Słucha w skupieniu czytanego tekstu, audycji telewizyjnej, nagrania na CD, wypowiedzi podczas 

uroczystości, przedstawień w taki sposób, aby po wysłuchaniu wiernie odtworzyć ich treść. 

Mówienie: 

 Prowadzi rozmowy z nauczycielem i dziećmi, potrafi zadawać pytania. 

 Wypowiada się swobodnie całymi zdaniami - używa zdań oznajmujących, pytających i 

rozkazujących; 
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 Wypowiada własne zdania w dyskusji. 

 Dobiera słowa adekwatne do rodzaju i intencji wypowiedzi: przeprosin, zaproszenia, pochwały, 

nagany, odmowy, nakazu. 

 Opowiada treści obrazków i historyjek obrazkowych; nadaje tytuły pojedynczym obrazkom i 

historyjkom jako wdrażanie do zwięzłego ujmowania treści. 

 Opowiada własnymi słowami treści krótkich tekstów czytanek, baśni, legend. 

 Układa twórcze opowiadania, np. podaje inne zakończenia utworu, dalsze losy bohatera. 

 Układa zdania na temat różnych przedmiotów jako przygotowanie do opisu. 

 Opisuje przedmioty z otoczenia lub przedstawione na obrazku. 

 Wygłasza z pamięci wiersze i krótkie fragmenty prozy. 

 Dba o kulturę mówienia; dobiera właściwe słowa i zwroty. 

Czytanie: 

 Czyta i rozumie sens uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów;  

doskonali umiejętności poprawnego czytania głośnego, indywidualnego i zbiorowego. 

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

 Podczas czytania tekstu uwzględniania znaki przestankowe: kropki, przecinki, pytajniki i 

wykrzykniki. 

 Potrafi czytać z podziałem na role. 

 Czyta  ze zrozumieniem, wyodrębniania i wartościuje w utworze literackim postacie, zdarzenia, 

miejsce i czas akcji. 

 Wspólnie ustala kolejność wydarzeń przeczytanego utworu; porządkuje i uzupełniania plan 

wydarzeń. 

 Oddaje głosem nastrój wiersza. 

 Wyszukuje w tekście podane wyrazy, zwroty, fragmenty. 

 Wspólnie czyta fragmenty lektur wybrane przez nauczyciela. 

 Zwraca uwagę na higienę czytania (właściwa postawa, oświetlenie). 

Pisanie: 

 Poprawnie łączy litery w wyrazach, zachowuje proporcje liter wielkich i małych, 

 rozmieszcza litery i wyrazy w liniaturze; zachowuje odstępy między wyrazami w zdaniu. 

 Przepisuje wyrazy i krótkie zdania. 

 Układa wyrazy i zdania z rozsypanek sylabowych i wyrazowych. 

 Pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy oraz krótkie teksty.  
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 Zbiorowo i indywidualnie układa oraz zapisuje zdania na dany temat. 

 Zbiorowo i indywidualnie redaguje i pisze życzenia, zaproszenia oraz listy.  

 Wspólnie redaguje opowiadania i zapisuje je w kilku zdaniach. 

 Tworzy i pisze swobodne teksty. 

 Wykazuje się znajomością poznanych zasad pisowni i potrafi zastosować je w praktyce 

 Pisze najczęściej używane skróty. 

 Opanował alfabet i potrafi wykorzystać jego znajomość w praktyce. 

Kształcenie językowe: 

 Rozpoznaje zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące. 

 Rozpoznaje litery, głoski i sylaby  w wyrazie; wyrazy w zdaniu, spółgłoski i samogłoski. 

 Rozpoznaje rzeczowniki jako nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy; rodzaje rzeczownika: męski, 

żeński, nijaki oraz liczby rzeczownika: pojedyncza, mnoga. 

 Rozpoznaje czasowniki jako wyrazy oznaczające czynności; liczby czasownika: pojedyncza, mnoga. 

 Stosuje formy rzeczownika i czasownika w odpowiedniej liczbie. 

W ZAKRESIE EDUKACJI  MATEMATYCZNEJ    UCZEŃ   KLASY  II 

Stosunki przestrzenne 

• Określa położenia przedmiotów względem obserwatora oraz względem innych obiektów, wyznacza 

kierunki na kartce papieru i w przestrzeni 

• Ocenia odległości między obiektami; mierzenie linijką niewielkich odległości. 

• Używa ze zrozumieniem przyimków, np.: za, pod, nad, od, do wewnątrz, na zewnątrz, obok, w, zza. 

• Posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos. 

Cechy wielkościowe 

• Porównuje przedmioty według wybranej cechy  

• Porządkuje przedmioty i liczby  

Liczby w zakresie 100 

• Zna liczby dwucyfrowe i zapisuje je. 

• Porównuje i porządkuje liczby  

• Rozumie dziesiątkowy system zapisywania liczb, wskazuje w liczbie cyfry dziesiątek i cyfry jedności. 

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 

• Zapisuje liczby trzycyfrowe. 

• Wskazuje w liczbie trzycyfrowej cyfrę: jedności, dziesiątek, setek. 
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• Porównuje liczby, porządkuje w ustalone ciągi liczbowe                

Działania na liczbach w zakresie 100 

• Dodaje (odejmuje) liczby jednocyfrowe do (od) liczby dwucyfrowej bez przekroczenia progu 

dziesiątkowego 

• Dodaje (odejmuje) liczby jednocyfrowe do (od) dwucyfrowej z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

• Dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego 

• Dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

• Mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia do 50. 

• Rozumie związek dodawania z odejmowaniem oraz mnożenia z dzieleniem.  

Rozwiązuje równania z niewiadomą w postaci okienka; ilustruje je na grafach. 

Działania na liczbach w zakresie 1000 

• Wykonuje cztery działania arytmetyczne na liczbach trzycyfrowych bez przekraczania progu 

dziesiątkowego. 

Czytanie tekstów matematycznych 

• Analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i złożone. 

  Zna różne metody rozwiązywania zadań tekstowych. 

• Przedstawia strukturę zadania tekstowego na rysunku schematycznym. 

Pojęcia geometryczne 

• Rozróżniania figury z grupy wielokątów: trójkąty, czworokąty, pięciokąty, sześciokąty; bada ich cechy; 

dostrzega ich kształty w otoczeniu; wyznacza je na geoplanie. 

• Rysuje odcinki o podanej długości; mierzy długości wskazanych odcinków. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych 

Zbiory 

• Grupuje przedmioty według jednej, dwóch lub kilku cech. 

• Tworzy zbiory przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem; ustala warunek spełniany przez elementy 

wskazanego zbioru. 

• Tworzy zbiory liczb, np. zbiór liczb jednocyfrowych, zbiór liczb dwucyfrowych, zbiór liczb parzystych (w 

aktualnie realizowanym zakresie liczbowym). 

• Stosuje schematów Venna do obrazowania treści zadań tekstowych. 

• Wykorzystuje szachy lub gry planszowe do rozwijania myślenia i rozumienia zasad. 

Pomiary 

Czas kalendarzowy 
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• Wymienia nazwy kolejnych dni tygodnia, rozumie, że tydzień to 7 dni; że upływ tygodnia można odliczać 

od dowolnego dnia, np. od środy do środy, od piątku do piątku, i zawsze wymienimy wszystkie dni 

tygodnia. 

• Podaje nazwę aktualnej pory roku. 

• Wymieniania nazwy kolejnych miesięcy; zapisuje daty. 

• Rozwiązuje zadania na obliczanie upływu czasu kalendarzowego. 

Czas zegarowy 

• Odczytuje z tarczy zegarowej pełne godziny godzin i minuty w systemie 12-godzinnym, np. piętnaście 

minut po godzinie, używa określeń: piąta rano, piąta po południu; jedenasta w nocy itp. 

• Zna pojęcia: doba, godzina, minuta, kwadrans. 

• Dokonuje prostych obliczeń zegarowych. 

Długość 

• Mierzy długości różnych przedmiotów linijką, metrem krawieckim, stolarskim. 

• Rysuje i mierzy długości odcinków. 

• Porównuje długości mierzonych odcinków. 

• Zna pojęcie metra. 

Masa 

• Waży na wadze szalkowej; odważniki 1 kg, 2 kg, 5 kg. 

• Odważa żądaną ilość towaru; dosypuje, odsypuje, doprowadza wagę do równowagi. 

• Zna  pojęcie dekagram. 

• Dokonuje prostych obliczeń wagowych. 

Pojemność 

• Odmierza płyny naczyniami i używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 

• Wykonuje proste obliczenia, w których występują pełne litry. 

Temperatura 

• Odczytuje wskazania termometru zaokiennego i pokojowego. 

• Oblicza różnice temperatur. 

Obliczenia pieniężne 

• Rozumie siłę nabywczą poszczególnych monet i banknotów. 

• Rozwiązuje zadania na różnorodne obliczenia pieniężne. 

• Rozumie pojęcie: cena, wartość zakupu, reszta. 

W ZAKRESIE EDUKACJI  PRZYRODNICZEJ    UCZEŃ   KLASY  II 
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  dostrzega i nazywa zmiany w poszczególnych porach roku 

 rozróżnia i nazywa podstawowe warzywa (wymienia nazwy ich części),  rośliny ozdobne,  

  rozróżnia i nazywa podstawowe drzewa i krzewy owocowe 

  rozpoznaje popularne drzewa liściaste i iglaste 

 wie jak opiekować się zwierzętami domowymi, 

  rozpoznaje ptaki gromadzące się w miejscach dokarmiania 

  przestrzega zasady bezpieczeństwa obowiązujące w klasie, w szkole i w ruchu drogowym 

  zna ważne numery alarmowe  

  dba o zdrowie i schludny wygląd 

  rozumie znaczenie ruchu dla rozwoju organizmu 

  zna nazwę swojej miejscowości i swój adres, 

  wskazuje  na mapie fizycznej granice Polski, główne miasta, rzeki 

  zna  rodzaje opadów atmosferycznych i obserwuje pogodę  

  dostrzega wspólne cechy ludzi żyjących na naszej planecie 

 rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego 

 

Uczeń kończący klasę  trzecią posiada następujące umiejętności  

W ZARESIE EDUKACJI POLONISTYCZNEJ  UCZEŃ KLASY  III 

W zakresie słuchania.  

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

wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia;  

 okazuje szacunek wypowiadającej się osobie; 

 wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub 

braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi; 

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

 słucha uważnie wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodowych 

i innych zdarzeń kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do sytuacji; słucha tekstów 

interpretowanych artystycznie, szuka własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji 

słownej w języku ojczystym; 

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

momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę. 

 W zakresie mówienia.  

 wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: 

pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu; 

 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub 

innych osób z otoczenia; 

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

sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym; 

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

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

 układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy; 

 recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie; 
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 dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i 

szacunek do rozmówcy; 

 wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc 

charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi. 

W zakresie czytania.  

 czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku 

zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych; 

 czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane; 

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

zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje 

cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie 

bohatera, określa nastrój w utworze;  

 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty 

realistyczne od fikcyjnych; 

 wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia 

lub określone przez nauczyciela; 

 eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadania twórcze, np. dalsze losy bohatera, 

komponuje początek i zakończenie tekstu na podstawie ilustracji lub przeczytanego fragmentu 

utworu; 

 wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis; 

 czyta samodzielnie wybrane książki. 

W zakresie pisania.  

 pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst 

ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst; 

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

opracowanych podczas zajęć; opisuje np. osobę, przedmiot, element świata przyrody na podstawie 

własnych obserwacji lub lektury; 

 pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i 

odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe; 

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

opracowanych podczas zajęć; 

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

poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne; 

 porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery; 

 zapisuje poprawnie liczebniki oraz wybrane, poznane w trakcie zajęć pojęcia dotyczące rożnych 

dyscyplin naukowych; 

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

geograficznych, imion i nazwisk; 

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

W zakresie kształcenia językowego. 

 wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski; 

 rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych i pisemnych; 

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



PZO EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

14 
 

 rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie; 

 rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu bliskoznacznym; 

 łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone; 

 odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, 

listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem. 

 W zakresie samokształcenia.  

 podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich 

zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego; 

 korzysta z rożnych źródeł informacji, np. atłasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii 

czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania; 

 wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o 

własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się. 

W ZAKRESIE EDUKACJI  MATEMATYCZNEJ UCZEŃ KL III 

Stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe 

 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i 

prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób;  

 określa położenie przedmiotu na prawo / na lewo od osoby widzianej z przodu (także 

przedstawionej na fotografii czy obrazku); 

 porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej np. długości czy masy; 

dokonuje klasyfikacji przedmiotów; 

 posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos. 

  Rozumienie liczb i ich własności.  

 liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.; 

 odczytuje i zapisuje za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 

500, 10 000, 800 000); 

 wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki itd., określa kolejność, 

posługując się liczbą porządkową; 

 porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie 

sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >. 

 Posługiwanie się liczbami. 

 wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz 

związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań; 

 dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, 

liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10 i 100 (w prostszych przykładach); 

 mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze 

od 20; 

  rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje własne 

strategie, wykonując obliczenia; 

 posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań; 
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 dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, 

wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w 

prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; 

 mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; 

podczas obliczeń stosuje własne strategie. 

Czytanie tekstów matematycznych. 

 analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny 

oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje 

rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie 

sposób; 

 układa zadania i je rozwiązuje, tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie 

własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną; wybrane działania realizuje za pomocą 

prostych aplikacji komputerowych. 

 Rozumienie pojęć geometrycznych. 

 rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – 

figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur; 

kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując 

sieć kwadratową; 

 mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się 

jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; 

posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; 

 wyjaśnia pojęcie kilometr; 

 mierzy obwody różnych figur za pomocą narzędzi pomiarowych, także w kontekstach z życia 

codziennego; oblicza obwód trójkąta i prostokąta (w tym także kwadratu) o danych bokach; 

 dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka 

obecnych w otoczeniu dziecka. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji.  

 klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na 

wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych 

wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka; 

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

cztery równe części, czwarta część lub ćwierć; 

 wykonuje obliczenia pieniężne; zamienia złote na grosze i odwrotnie, rozróżnia nominały na 

monetach i banknotach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej; 

 odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry w 

systemie 24-godzinnym); 

 wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, 

minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera; zapisuje daty np. 

swojego urodzenia lub datę bieżącą; 

 posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII; 

 mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją; 

 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych; 
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 waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; 

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

 wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności 

myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca gry, tworząc własne 

strategie i zasady organizacyjne; 

 wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji 

świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się. 

W  ZAKRESIE   EDUKACJI  ŚRODOWISKOWEJ  UCZEŃ KL  III 

 Wspólnie prowadzi hodowlę roślin w przyrodniczych w kącikach klasowych. 

 Zna budowę rośliny: korzeń, liście, łodyga, kwiat, owoce. 

 Rozpoznaje i podaje nazwy roślin kwitnących wiosną, latem i jesienią. 

 Zna budowę kwiatu: kielich, płatki korony, słupek i pręciki; sposób powstawania owoców, rolę 

owadów w zapylaniu kwiatów. 

 Podaje nazwy warzyw i owoców, wyróżnia ich części jadalne, sposoby ich przetwarzania i 

przechowywania.  

 Nazywa trzy warstwy roślinności w lesie: runo, podszyt, drzewa wysokie, docenia znaczenie lasu dla 

ludzi i zwierząt oraz wie jak dbać o jego czystość. 

 Zna rodzaje zbóż: żyto, pszenica, jęczmień, owies, ich znaczenie dla człowieka i zwierząt 

hodowlanych. 

 Zna rośliny oleiste: słonecznik, rzepak, mak, dynia, soja; 

 Zna rośliny okopowe: ziemniak, burak (ćwikłowy, cukrowy, pastewny), marchew, rzepa; 

 Rozpoznaje kilka roślin chronionych. 

 Rozpoznaje kilka zwierząt i roślin egzotycznych. 

 Rozpoznaje kilka gatunków ptaków i zna ich zwyczaje.  

 Dzieli zwierzęta na  roślinożerne i mięsożerne i układa łańcuch pokarmowy w przyrodzie. 

 Zna  zwierzęta gospodarskie i ich znaczenie dla człowieka. 

 Potrafi wymienić nazwy kilku zwierząt żyjących w różnych ekosystemach. 

 Rozpoznaje surowce mineralne (sól kamienna, węgiel kamienny, ruda żelaza), podaje nazwy i 

określa ich właściwości; 

 Zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania  i aktywnego stylu życia. 

 Dba o higienę osobistą i porządek wokół siebie. 

 Potrafi właściwie posługiwać się numerami telefonów alarmowych i wezwać pomoc. 

 Potrafi obsługiwać urządzenia gospodarstwa domowego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

 Wskazuje na mapie Europy nasz kraj, jego stolicę, większe miasta i rzeki. 
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 Wymienia charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski (nadmorskiego, nizinnego, 

górskiego). 

 Zdobywa wprawę w czytaniu prostych planów, wskazywaniu głównych kierunków geograficznych 

oraz w czytaniu mapy fizycznej. 

 Prowadzi doświadczenia związane ze zmianami stanu skupienia wody i potrafi je wymienić. 

 Obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne (temperaturę, wiatr, opady) w różnych porach roku. 

 Ubiera się stosownie do pogody. 

 Zna historię powstania planety Ziemia i jej mieszkańców. 

 Zna zagrożenia ze strony człowieka dla świata przyrody; rozumienie konieczność ochrony 

środowiska naturalnego; 

 

                              W zakresie edukacji plastycznej  uczeń klas 1-3 powinien 

• oceniać i wyrażać na płaszczyźnie i w bryle wizualne cechy ludzi, zwierząt, przedmiotów i zjawisk- 

kształty wielkość i proporcje, barwę, walor, fakturę i cechy charakterystyczne 

• dostrzegać i wyrażać sytuacje przestrzenne; 

• dostrzegać i stosować układy kompozycyjne otwarte i zamknięte oraz rytmiczne i symetryczne; 

• wyróżniać podstawowe środki wyrazu plastycznego, takie jak: plama, kreska, bryła i posługiwać się 

nimi dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawiania treści i otoczenia; 

• umieć posługiwać się podstawowymi narzędziami: kredkami, farbami, ołówkiem, patykiem, węglem 

i narzędziami multimedialnymi; 

• wykonuje prace z papieru, mas plastycznych: wydziera, wycina, wykleja, modeluje; 

• rozróżniać podstawowe dziedziny sztuk plastycznych- malarstwo, rzeźbę, tkactwo, architekturę, 

grafikę komputerową 

• rozpoznaje podstawowe gatunki dzieł malarskich- pejzaż, portret, scena rodzajowa 

• wyjaśnia pojęcia- oryginał, kopia, reprodukcja 

W zakresie edukacji technicznej uczeń klas 1-3 

• planuje, realizuje projekty, współdziała w grupie; 

• wie, jak przygotować stanowisko pracy i jak je uporządkować po zakończeniu pracy; 

• zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami; 

• umie udzielić pierwszej pomocy przy skaleczeniu; 

• utrzymuje czystość i porządek w miejscu pracy; 

• prace wykonuje solidnie, dokładnie i w terminie; 

• umie dobrać właściwe materiały do wykonywanej pracy; 
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• umie dobrać właściwe narzędzia do wykonywanej pracy; 

• umie pracować w zespole; 

• oszczędnie gospodaruje materiałami; 

• umie przeczytać i objaśnić oznaczenia i wymiary na prostym rysunku technicznym, czyta instrukcje 

multimedialne; 

• umie nazwać materiały, których używa do pracy; 

• umie określić podstawowe właściwości materiałów; 

• zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami; 

• wyjaśnia działanie i funkcje narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w domu i w szkole; 

• stosuje zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami pod napięciem; 

• opanował czynności technologiczne: odmierzanie, cięcie, zaginanie, składanie, przerywanie, 

nakłuwanie, zwijanie, przeplatanie, oklejanie, szycie; 

• zna różne sposoby łączenia materiałów. 

W zakresie edukacji muzycznej uczeń klas 1-3 powinien 

• poprawnie śpiewać piosenki i pieśni w tym hymn Polski; 

• grać w stopniu elementarnym na instrumentach perkusyjnych melodycznych i niemelodycznych; 

• reagować na sygnały muzyczne; 

• wyrażać muzykę ruchem i stosować różne formy wyrazu muzycznego; 

• rozróżniać czas trwania, dynamikę, wysokość i barwę dźwięków; 

• znać zapis rytmiczny w zakresie głównych wartości; 

• znać zapis na pięciolinii w zakresie od c1 do d2 

• twórczo przekształcać materiał muzyczny i tworzyć najprostsze formy muzyczne o dwu- i 

trzyczęściowej budowie; 

• słuchać prostych utworów muzycznych oraz dostrzegać podstawowe cechy w zakresie wykonawstwa 

(głosy ludzkie, instrumenty, budowa dwu- i trzyczęściowa utworu, charakter i nastrój, solista, chór, 

orkiestra) 

• tańczy wybrane tańce ludowe, integracyjne, polskie, europejskie, światowe; 

• wykonuje instrumenty perkusyjne; 

• zna różne sposoby zapisu dźwięku: notacja muzyczna, dyktafon, telefon, komputer; 

• zapisuje w zabawie dźwięki, szyfruje, koduje. 

W zakresie edukacji motoryczno - zdrowotnej uczeń klas 1-3 

• starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia; 

• posługuje się piłką, skakanką, ringo; 
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• potrafi wykonywać ćwiczenia korygujące postawę ciała; 

• umie wykonywać ćwiczenia przy muzyce; 

• potrafi stopniować wysiłek podczas ćwiczeń fizycznych; 

• wie, jaki wpływ mają zabawy i gry na rozwój psychoruchowy; 

• zna i stosuje przepisy poznanych gier i zabaw ruchowych; 

• umie rywalizować podczas gier i zabaw ze współzawodnictwem; 

• zna zasady hartowania organizmu, wie jak ubrać się zależnie od pogody; 

• umie dopasować rodzaj wypoczynku do pogody; 

• zna zasady ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów; 

• zna zasady higieny (osobistej, pracy i wypoczynku); 

• zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej koleżanek i kolegów oraz radzi sobie w 

sytuacji przegranej; 

W zakresie edukacji informatycznej uczeń klas 1-3 

• układa w logicznym porządku, obrazki, teksty, polecenia, sekwencje dla określonego planu      

działania; 

• programuje wizualnie proste historyjki i sytuacje; 

• tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe łącząc tekst z grafiką; 

• zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu; 

• posługuje się komputerem i innymi urządzeniami cyfrowymi; 

• korzysta  z zasobów internetowych; 

• wykorzystuje możliwości technologii  w procesie uczenia się; 

• wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia. 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych zamieszczono w Statucie Szkoły – rozdział 6 

&56 

. 

Opracował zespół edukacji wczesnoszkolnej: Danuta Jaksiewicz 

                                                                         Bożena Mościcka -Motyka 

                                                                         Joanna Pakuła 

                                                                         Monika Polak 

                                                                         Barbara Witkowska 
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JĘZYK ANGIELSKI ORAZ JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ 

 

 
 

Ocenie podlegają: 

1. Wiedza i umiejętności  ucznia – mówienie i reagowanie, słuchanie, słownictwo i struktury, czytanie i 

pisanie 

2. Przygotowanie do lekcji – posiadanie potrzebnych pomocy naukowych 

3. Aktywność ucznia – wysiłek i zaangażowanie 

 

W  klasie I uczeń nabywa sprawności rozumienia ze słuchu, reagowania niewerbalnego oraz mówienia, 

czyli znajomości  słownictwa , wierszyków, rymowanek i piosenek. 

W  klasie II i III uczeń rozwija wszystkie sprawności językowe : rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, 

mówienie, czyli wypowiadanie się i prowadzenie dialogu. 

 

KL 1 

 

 

Znakomicie 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń rozumie polecenia nauczyciela oraz potrafi je samodzielnie wydawać. 

– Rozumie teksty piosenek, rymowanek i dialogów. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń odpowiada na pytania. 

– Zadaje poznane pytania. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń płynnie czyta proste i krótkie teksty. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń przepisuje bezbłędnie krótkie zdania oraz poznane wyrazy. 

Słownictwo: 

– Uczeń posiada słownictwo wykraczające poza materiał lekcyjny. 

 

Bardzo dobrze 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń rozumie polecenia nauczyciela i prawidłowo reaguje na nie. 

– Zna nazwy osób i przedmiotów z najbliższego otoczenia. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń udziela odpowiedzi na pytania, potrafi poprawnie powtórzyć. 

– Posługuje się poprawnym językiem, bierze aktywny udział w lekcji. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń samodzielnie czyta poznane wyrazy, zwroty i proste zdania. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń przepisuje poprawnie poznane wyrazy. 

Słownictwo: 

– Uczeń opanował poznane na lekcji słownictwo. 

 

Dobrze 

W zakresie słuchania: 
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– Uczeń rozumie polecenia nauczyciela. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń wypowiada się przy pomocy nauczyciela. 

– Posługuje się w miarę płynnym językiem. 

– Uczeń jest na lekcji aktywny. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń z pomocą nauczyciela czyta poprawnie poznane wyrazy, zwroty i proste zdania. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń przepisuje poprawnie większość poznanych wyrazów. 

Słownictwo: 

– Posiada średni zasób słownictwa. 

 

Wystarczająco 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem. 

– Odpowiada pojedynczymi słowami. 

– Posługuje się częściowo poprawnym językiem. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń popełnia liczne błędy w czytaniu poznanych wyrazów i zwrotów. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń popełnia błędy w pisaniu prostych wyrazów. 

Słownictwo: 

– Uczeń posiada ubogi zasób słownictwa. 

 

Słabo 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń potrzebuje pomocy w pełnym zrozumieniu polecenia nauczyciela. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń popełnia poważne błędy w wymowie. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń popełnia bardzo liczne błędy w czytaniu poznanych wyrazów i zwrotów. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń popełnia bardzo liczne błędy w przepisaniu prostych wyrazów. 

Słownictwo: 

– Niewielki zakres słownictwa. 

 

KL 2 

 

Ocena celująca 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń potrafi z łatwością zrozumień polecenia nauczyciela. 

– Potrafi zrozumień ogólny sens tekstów i dialogów. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń potrafi się komunikować i odpowiednio zareagować w każdej sytuacji. 

– Posługuje się w miarę precyzyjną wymową. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń potrafi samodzielnie czytać wyrazy i zdania z odpowiednią wymową. 
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W zakresie pisania: 

– Uczeń przepisuje poprawnie, potrafi sam zapisać zwroty i pojedyncze słowa. 

Słownictwo: 

– Uczeń dysponuje szerokim zakresem słownictwa. 

 

Ocena bardzo dobra 
W zakresie słuchania: 

– Uczeń potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela i wypowiedzi kolegów. 

– Potrafi rozróżnić dźwięki. 

– Potrafi zrozumieć ogólny sens tekstów i rozmów. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów 

– Jest aktywny na lekcji. 

– Jego wypowiedzi są zrozumiałe. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń czyta poprawnie wyćwiczony tekst z odpowiednią intonacją. 

– Rozumie ogólny sens czytanego tekstu. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń przepisuje poprawnie. 

Słownictwo: 

– Uczeń dysponuje dużym zakresem słownictwa. 

 

Ocena dobra 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

– Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w usłyszanych tekstach i rozmowach. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania. 

– Ogólnie opanował poprawną wymowę poszczególnych słów. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń czyta poprawnie fonetycznie i intonacyjnie  wcześniej wyćwiczony tekst. 

– Rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi znaleźć w tekście szczegółowe informacje. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń przepisuje poprawnie. 

Słownictwo: 

– Uczeń dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa. 

 

Ocena dostateczna 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. 

– Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń potrafi czasem przekazać wiadomość posługując się częściowo poprawnym językiem. 

– Popełnia wiele zauważalnych błędów. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń czyta wcześniej wyćwiczony tekst popełniając błędy zarówno w intonacji jak i fonetyczne. 

– Potrafi znaleźć w tekście proste informacje. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń przepisuje z nielicznymi błędami. 
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Słownictwo: 

– Uczeń dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa. 

 

 

Ocena dopuszczająca 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

– Potrzebuje pomocy lub czasu przy odpowiadaniu na nie. 

– Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens tekstu, dialogu, wypowiedzi. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń z trudem potrafi się komunikować w sytuacjach codziennych. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń nie potrafi domyślać się znaczenia nieznanych słów korzystając z tekstu. 

– Czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami fonetycznymi i intonacyjnymi nie przeszkadzającymi 

w komunikacji. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń nie potrafi przepisywać bezbłędnie. 

Słownictwo: 

– Uczeń dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa. 

 

KL 3 

 

Ocena celująca 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń z łatwością rozumie polecenia nauczyciela. 

– Bez trudu rozróżnia dźwięki. 

– Rozumie ogólny sens krótkich wypowiedzi. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń potrafi zadać proste pytanie i udzielić odpowiedzi. 

– Potrafi się komunikować i odpowiednio zareagować w każdej sytuacji. 

– Jest bardzo aktywny na lekcji. 

– Poprawnie wymawia wyrazy. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń potrafi samodzielnie przeczytać wyrazy i zdania. 

– Rozumie sens czytanego tekstu. 

– Potrafi znaleźć określoną informację w tekście. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń używa prawidłowej pisowni. 

– Potrafi zapisać znane słowa ze słuchu. 

Słownictwo: 

– Uczeń posiada bardzo bogate słownictwo wykraczające poza materiał z lekcji. 

 

Ocena bardzo dobra 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela i wypowiedzi kolegów. 

– Potrafi rozróżnić dźwięki. 

– Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń posługuje się poprawnym językiem. 
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– Można go zrozumieć bez trudności. 

– Posługuje się słownictwem poznanym na lekcji. 

– Jest aktywny na lekcji. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń potrafi przeczytać pojedyncze wyrazy i proste zdania. 

– Rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi znaleźć w tekście szczegółowe informacje. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń używa prawidłowej pisowni. 

– Potrafi zapisać wyrazy ze słuchu z nielicznymi błędami. 

Słownictwo: 

– Uczeń posiada duży zasób słownictwa. 

 

Ocena dobra 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

– Potrafi zrozumieć większość ważnych informacji w usłyszanych tekstach i rozmowach. 

– Rozróżnia dźwięki. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń potrafi odpowiedzieć na proste pytania ogólne. 

– Zna poprawną wymowę poszczególnych słów. 

– Jest aktywny na lekcji. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń potrafi przeczytać pojedyncze wyrazy i proste zdania. 

– Rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi znaleźć w tekście szczegółowe informacje. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń poprawnie przepisuje wyrazy i zdania. 

Słownictwo: 

– Uczeń posiada wystarczający zakres słownictwa. 

 

Ocena dostateczna 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. 

– Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

W zakresie mówienia: 

– Uczeń potrafi czasem przekazać wiadomość. 

– Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń potrafi przeczytać pojedyncze wyrazy i proste zdania ale potrzebuje pomocy lub podpowiedzi 

nauczyciela. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń zazwyczaj poprawnie przepisuje wyrazy/zdania. 

Słownictwo: 

– Uczeń posiada ograniczony zakres słownictwa. 

 

Ocena dopuszczająca 

W zakresie słuchania: 

– Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale potrzebuje podpowiedzi lub pomocy. 

– Potrafi czasami zrozumieć ogólny sens tekstu, dialogu, wypowiedzi. 

W zakresie mówienia: 
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– Uczeń z trudem potrafi się komunikować w sytuacjach codziennych. 

– Popełnia poważne błędy w wymowie. 

W zakresie czytania: 

– Uczeń nie potrafi domyślać się znaczenia nieznanych słów korzystając z tekstu. 

– Czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami fonetycznymi i intonacyjnymi nie przeszkadzającymi 

komunikacji. 

W zakresie pisania: 

– Uczeń często używa nieprawidłowej pisowni. 

Słownictwo: 

– Uczeń ma bardzo ograniczony zakres słownictwa. 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych zamieszczono w Statucie Szkoły – rozdział 6 &56 


