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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE 

W KLASIE II  

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 
 

1. Umiejętność czytania: 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Czyta nowo poznany tekst 

płynnie, ze zrozumieniem, 

zachowując właściwą in-

tonację. 

 

 - Samodzielnie i poprawnie 

wskazuje postacie i zdarze-

nia w utworach literackich, 

wyszukuje w tekstach po-

trzebne fragmenty.  

 

- Chętnie czyta 

samodzielnie wybrane 

książki. 

 

- Czyta płynnie głośno i 

cicho ze zrozumieniem 

wszystkie teksty pisane 

samodzielnie i druko-

wane. 

- Samodzielnie wska-

zuje postacie i zdarze-

nia w utworach literac-

kich, wyszukuje w tek-

stach wskazane frag-

menty. 

 

- Chętnie czyta 

samodzielnie 

wybrane książki. 

- Czyta poprawnie gło-

śno i cicho ze zrozumie-

niem omawiane teksty 

pisane samodzielnie i 

drukowane. 

- Najczęściej samodziel-

nie wskazuje postacie i 

zdarzenia w utworach 

literackich, wyszukuje 

w tekstach wskazane 

fragmenty.  

- Stara się czytać 

samodzielnie 

wybrane książki. 

- Czyta poprawnie głośno 

tylko przygotowane, krót-

kie teksty pisane samo-

dzielnie i drukowane; 

zwykle ze zrozumieniem. 

- Z niewielką pomocą 

wskazuje postacie i zda-

rzenia w utworach literac-

kich, wyszukuje w tek-

stach wskazane frag-

menty.  

- Zachęcany czyta 

samodzielnie 

wybrane książki. 

- Czyta poprawnie krót-

kie zdania pisane samo-

dzielnie i drukowane, 

nie zawsze rozumie czy-

tany tekst. 

- Tylko z pomocą wska-

zuje postacie i zdarzenia 

w omawianych utwo-

rach oraz wyszukuje w 

nich wskazane frag-

menty.  

- Ma problem z 

samodzielnym 

czytaniem wskazanych 

książek. 

- Czyta poprawnie wyrazy 

i krótkie zdania   druko-

wane, nie rozumie czyta-

nego tekstu. 

 

 

 

 

 

 

 

- Nie korzysta z polecanej 

literatury dla dzieci. 
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2. Umiejętność słuchania i mówienia; 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
- Słucha z uwagą wypowie-

dzi innych  oraz  tekstów 

czytanych  przez nauczyciela 

i kolegów i rozumie je. 

 

- Konstruuje wielozdaniową 

ustną wypowiedź na tematy 

związane z zajęciami, uży-

wając bogatego słownictwa. 

  

- Samodzielnie układa w for-

mie ustnej opis i opowiada-

nie, używając bogatego słow-

nictwa.  

-W kulturalny sposób uczest-

niczy w rozmowie. Jasno ko-

munikuje swoje potrzeby, 

spostrzeżenia, odczucia.  Pre-

zentuje własne zdanie. 

- Samodzielnie formułuje py-

tania do tekstu dotyczące in-

formacji niepodanych wprost 

w tekście. 

 

 

 

- Recytuje z pamięci cały 

wiersz, zwracając uwagę  

na odpowiednią intonację i 

interpretację utworu. 

 

 

- Słucha z uwagą wy-

powiedzi innych  oraz  

tekstów czytanych  

przez nauczyciela i ko-

legów i rozumie je. 

 -Tworzy spójną, kil-

kuzdaniową wypo-

wiedź, używając boga-

tego słownictwa. 

 

- Układa w formie ust-

nej opis i opowiadanie, 

używając bogatego 

słownictwa.  

 

 

 
 
 
 
- Samodzielnie formu-

łuje pytania do tekstu 

dotyczące informacji 

niepodanych wprost w 

tekście. 

 

 

- Chętnie i z ekspresją 

recytuje wiersze.  
 
 

- Najczęściej słucha z 

uwagą wypowiedzi in-

nych  oraz  tekstów czy-

tanych  przez nauczy-

ciela i kolegów i rozu-

mie je. 

- Wypowiada się w for-

mie logicznych zdań. 

 

 

 - Układa w formie ust-

nej opowiadanie, uży-

wając podstawowego 

słownictwa.  

 

 

 

 

 

 

-Zazwyczaj 

formułuje pytania do 

tekstu dotyczące 

informacji 

niepodanych wprost 

w tekście. 

 

- Chętnie recytuje wier-

sze.  

 

 

- Stara się słuchać z uwagą 

wypowiedzi innych  oraz  

tekstów czytanych  przez 

nauczyciela i kolegów i 

rozumie je. 

 

- Wypowiada się najczę-

ściej w formie odpowiedzi 

na pytania. 

 

- Z niewielką pomocą two-

rzy w formie ustnej opis i  

opowiadanie. - Poprawnie 

recytuje wiersze.  

 

 

 

 

 

 

- Z pomocą próbuje 

formułować pytania 

do tekstu dotyczące 

informacji 

niepodanych wprost 

w tekście. 

 

-  Recytuje wiersze.  
 

 

 

- Ma problemy ze słu-

chaniem - wypowiedzi 

innych  oraz  tekstów 

czytanych  przez nauczy-

ciela i kolegów i rozu-

mieniem ich. 

- Konstruuje wypowiedzi 

i opowiadanie z pomocą 

nauczyciela. 

 

- Układa w formie ustnej 

opis i powiadanie, uży-

wając podstawowego 

słownictwa.  

 

 

 

 

 

 

- Ma problemy z 

formułowaniem pytań do 

tekstu dotyczących 

informacji niepodanych 

wprost w tekście. 

 

 

- Z pomocą recytuje 

wiersze.  
 

 

 

- Nie potrafi słuchać z 

uwagą tekstów 

czytanych przez innych. 

 

 

 

- Nie potrafi 

wypowiedzieć się w 

formie zdania na 

podany temat.  

- Nie potrafi nawet z 

pomocą ułożyć w 

formie ustnej opisu i 

opowiadania. 

 

 

 

 

 

 

- Nie potrafi 

samodzielnie 

formułować pytań do 

tekstu dotyczących 

informacji niepodanych 

wprost w tekście. 

 

- Nie uczy się 

zadawanych tekstów na 

pamięć. 
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3.Umiejętność pisania: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
- Właściwie, płynnie i este-

tycznie rozmieszcza tekst 

ciągły w liniaturze.  

 

- Samodzielnie i bezbłędnie 

pisze zdaniami odpowiedzi 

na pytania dotyczące 

przeczytanych lub 

wysłuchanych tekstów, uży-

wając bogatego słownictwa. 

- Samodzielnie pisze życze-

nia, opis drzewa, list oraz 

twórcze opowiadanie. 

 

 

-Stosuje i rozumie znaczenie  

przecinka podczas wylicza-

nia. 

- Zawsze pisze imiona, na-

zwiska, nazwy ulic, miejsco-

wości i tytuły wielką literą 

oraz stosuje cudzysłów. 

- Poprawnie i płynnie 

rozmieszcza tekst ciągły 

w liniaturze.  

 

Bezbłędnie pisze zda-

niami odpowiedzi na 

pytania dotyczące 

przeczytanych lub 

wysłuchanych tekstów, 

 

 

- Samodzielnie pisze  

życzenia, opis drzewa, 

list i twórcze opowiada-

nie. 

 

- Stosuje i rozumie zna-

czenie  przecinka pod-

czas wyliczania. 

- Pisze imiona, nazwi-

ska, nazwy ulic, miej-

scowości i tytuły wielką 

- Najczęściej poprawnie 

rozmieszcza tekst ciągły 

w liniaturze i dba o jego 

estetykę. 

 -Najczęściej pisze zda-

niami odpowiedzi na 

pytania dotyczące 

przeczytanych lub 

wysłuchanych tekstów. 

 

 

- Po naprowadzeniu  pi-

sze życzenia, opis 

drzewa i twórcze opo-

wiadanie. Pisze w gru-

pie list. 

Zazwyczaj stosuje prze-

cinek podczas wylicza-

nia. 

- Najczęściej pisze 

imiona, nazwiska, na-

zwy ulic, miejscowości 

- Nie zawsze poprawnie 

rozmieszcza tekst ciągły w 

liniaturze.  

 

Nie zawsze poprawnie 

pisze zdaniami odpowiedzi 

na pytania dotyczące 

przeczytanych lub 

wysłuchanych tekstów. 

 

 

- Z niewielką pomocą pi-

sze życzenia, opis drzewa i 

opowiadanie. 

- Podejmuje próby grupo-

wego pisania listu. 

- Nie zawsze stosuje prze-

cinek podczas wyliczania. 

 

- Nie zawsze pisze imiona, 

nazwiska, nazwy ulic, 

miejscowości i tytuły 

- Ma trudności z po-

prawnym rozmieszcza-

niem tekstu w liniaturze. 

  

Tylko z pomocą pisze 

zdaniami odpowiedzi na 

pytania dotyczące 

przeczytanych lub 

wysłuchanych tekstów, 

 

 

- Tylko z pomocą  pisze 

życzenia, opis drzewa  i 

opowiadanie. 

 

 

-Nie pamięta o stosowa-

niu przecinka podczas 

wyliczania. 

- Nie pisze imion, na-

zwiska, nazw ulic, miej-

scowości i tytułów 

- Niewłaściwie roz-

mieszcza tekst w liniatu-

rze.  

 

Nie podejmuje próby pi-

sania zdaniami odpowie-

dzi na pytania dotyczące 

przeczytanych lub wy-

słuchanych tekstów. 

 

 

- Nie podejmuje próby 

napisania życzeń, opisu 

drzewa i opowiadania. 

 

 

- Nie stosuje i nie rozu-

mie znaczenia przecinka 

podczas wyliczania. 

-Nie pisze imion, nazwi-

ska, nazw ulic, miejsco-

wości i tytułów wielką 
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- Zawsze bezbłędnie pisze z 

pamięci i przepisuje teksty, 

samodzielnie układa i pisze 

zdania.  

 

- Zawsze bezbłędnie pisze 

poznane wyrazy z: ż, ó wy-

miennym, wymianą ch- sz  

oraz czasowniki z:  nie oraz 

zakończeniami – ą, - ę, - uje, 

 - uję. 

-Zawsze stosuje wielką literę 

w zwrotach grzecznościo-

wych występujących w ży-

czeniach i korespondencji. 

-Bezbłędnie zapisuje wyrazy 

z sylabami z głoską miękką 

(zmiękczenia za pomocą i). 

 

 

- Zawsze bezbłędnie 
porządkuje wyrazy w 
kolejności alfabetycznej.   

literą oraz stosuje cu-

dzysłów. 

- Bezbłędnie pisze z pa-

mięci i przepisuje tek-

sty, samodzielnie układa 

i pisze zdania. 

 

-Poprawnie pisze po-

znane wyrazy z ż, ó wy-

miennym oraz czasow-

niki z nie. 

 

 

-Stosuje wielką literę w 

zwrotach grzecznościo-

wych występujących w 

życzeniach i korespon-

dencji. 

-Bezbłędnie zapisuje 

wyrazy z sylabami z 

głoską miękką (zmięk-

czenia za pomocą i). 

- Bezbłędnie porządkuje 

wyrazy w kolejności 

alfabetycznej.   

i tytuły wielką literą 

oraz stosuje cudzysłów. 

- Popełnia nieliczne 

błędy w pisaniu z pa-

mięci i przepisywaniu 

tekstów, układa i pisze 

zdania. 

-Zazwyczaj poprawnie 

pisze poznane wyrazy z 

ż, ó wymiennym oraz 

czasowniki z nie. 

 

 

Zazwyczaj stosuje 

wielką literę w zwro-

tach grzecznościowych 

występujących w życze-

niach i korespondencji. 

- Poprawnie zapisuje 

wyrazy z sylabami z 

głoską miękką (zmięk-

czenia za pomocą i). 

- Czasem popełnia 

błędy, 

porządkując 

wyrazy zgodnie z 

kolejnością 

alfabetyczną. 

wielką literą oraz stosuje 

cudzysłów. 

- Popełnia błędy w pisaniu 

z pamięci i przepisywaniu 

tekstów, układa i pisze 

proste zdania. 

 

-Nie zawsze poprawnie pi-

sze poznane wyrazy z ż, ó 

wymiennym oraz czasow-

niki z nie. 

 

 

- Popełnia błędy w zwro-

tach grzecznościowych 

występujących w życze-

niach i korespondencji. 

- Popełnia błędy zapisując 

wyrazy z sylabami z gło-

ską miękką (zmiękczenia 

za pomocą i). 

 

- Po naprowadzeniu 

porządkuje wyrazy w 

kolejności alfabetycznej. 

wielką literą oraz nie 

stosuje cudzysłowów. 

– Popełnia liczne błędy 

w pisaniu z pamięci. 

Przepisuje poprawnie 

tylko pod kierunkiem i z 

pomocą nauczyciela.   

- Pisze z błędami po-

znane wyrazy z ż, ó wy-

miennym oraz czasow-

niki z nie. 

 

 

- Popełnia liczne błędy 

w zwrotach grzeczno-

ściowych występujących 

w życzeniach i kore-

spondencji. 

- Popełnia błędy zapisu-

jąc wyrazy z sylabami z 

głoską miękką (zmięk-

czenia za pomocą i). 

- Wymaga pomocy w 

czasie ustalania kolejno-

ści alfabetycznej wyra-

zów. 

literą oraz nie stosuje cu-

dzysłowów. 

-Nie potrafi pisać z pa-

mięci. Nie przepisuje 

wskazanych tekstów w 

liniaturze.  

 

- Nie potrafi poprawnie 

napisać poznanych wyra-

zów z ż, ó wymiennym 

oraz czasowników z nie. 

 

 

-Nie zna i nie stosuje po-

znanych zasad pisowni. 

 

 

 

 

 

 

- Nie zna kolejności 

alfabetycznej liter. 

 

 

 

 

3.  Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Zawsze samodzielnie 

wyróżnia w wypowie-

dziach zdania, w zda-

niach wyrazy, w wyra-

-  Samodzielnie wy-

różnia w wypowie-

dziach zdania, w zda-

niach wyrazy, w wy-

razach samogłoski i 

- Najczęściej samo-

dzielnie wyróżnia w 

wypowiedziach zdania, 

w zdaniach wyrazy, w 

- Z niewielką pomocą 

wyróżnia w wypowie-

dziach zdania, w zda-

- Tylko z pomocą 

wyróżnia w wypo-

wiedziach zdania, w 

zdaniach wyrazy, w 

- Nie odróżnia w wypo-

wiedziach zdań, wyra-

zów, sylab i głosek. Nie 

dzieli wyrazów na sy-

laby. 
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zach samogłoski i spół-

głoski.  Przelicza głoski i 

sylaby w wyrazach. Do-

konuje analizy słuchowo-

wzrokowej wyrazów ze 

spółgłoskami miękkimi. 

- Wskazuje w zdaniach 

rzeczowniki i czasowniki 

i przymiotniki. 

- Zawsze bezbłędnie roz-

poznaje zdania oznajmu-

jące, pytające i rozkazu-

jące w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych. Za-

mienia zdania oznajmu-

jące na zdania rozkazu-

jące i je zapisuje. 

- Rozwija zdania korzy-

stając z pytań pomocni-

czych. 

-Wskazuje wyrazy bli-

skoznaczne, tworzy ro-

dzinę wyrazu. 

 

 

spółgłoski. Dzieli 

wyrazy na sylaby.  

 

 

-Wskazuje w zda-

niach rzeczowniki i 

czasowniki. 

 

- Bezbłędnie rozpo-

znaje zdania oznaj-

mujące, pytające i 

rozkazujące w wypo-

wiedziach ustnych i 

pisemnych. 

- Samodzielnie ko-

rzysta z dostępnych 

źródeł informacji. 

wyrazach samogłoski i 

spółgłoski. 

- Najczęściej popraw-

nie dzieli wyrazy na 

sylaby i wskazuje w 

zdaniach rzeczowniki i 

czasowniki. 

 

 

- Najczęściej rozpo-

znaje zdania oznajmu-

jące, pytające i rozka-

zujące w wypowie-

dziach ustnych i pisem-

nych. 

 

- Korzysta ze wskaza-

nych źródeł informacji. 

niach wyrazy, w wyra-

zach samogłoski i spół-

głoski. 

- Z niewielką pomocą 

dzieli wyrazy na sylaby 

i wskazuje w zdaniach 

rzeczowniki i czasow-

niki.  

 

 

- Z niewielką pomocą 

rozpoznaje zdania 

oznajmujące, pytające i 

rozkazujące w wypo-

wiedziach ustnych i pi-

semnych. 

- Z niewielką pomocą 

korzysta ze wskazanych 

źródeł informacji. 

wyrazach samogłoski 

i spółgłoski.  

-Tylko z pomocą 

dzieli wyrazy na sy-

laby. Wskazuje w 

zdaniach rzeczow-

niki i czasowniki. 

 

 

- Tylko z pomocą 

rozpoznaje zdania 

oznajmujące, pyta-

jące i rozkazujące w 

wypowiedziach ust-

nych i pisemnych. 

- Tylko z pomocą ko-

rzysta ze wskazanych 

źródeł informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nie potrafi wskazać w 

zdaniach rzeczowników 

i czasowników. 

 

 

 

- Niezgodnie z polece-

niem korzysta z różnych 

źródeł informacji. 
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EDUKACJA MATEMATYCZNA: 

 
1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

-Samodzielnie i bezbłednie 

określa wzajemne położenie 

przedmiotów na płaszczyźnie 

i w przestrzeni. Wyznacza 

kierunki na kartce papieru i w 

przestrzeni. 

-Bezbłednie rozróżnia  strony 

świata. 

-Używa ze zrozumieniem 

przyimków, np.: za, pod, nad, 

od, do wewnątrz, na zewnątrz, 

obok, w, zza. 

-Sprawnie i bezbłednie 

posługuje się pojęciami: pion, 

poziom, skos. 

-Wyszukuje obiekty na planie 

miasta. 

- Porównuje przedmioty 

według wybranej cechy 

wielkościowej: wielkość, 

grubość, długość, szerokość, 

wysokość, ciężar, prędkość 
itp. 

Samodzielnie i 

bezbłędnie określa i 

prezentuje wzajemne 

położenie przedmiotów 

na płaszczyźnie i w 

przestrzeni. 

- Samodzielnie określa 

położenie przedmiotu na 

prawo/na lewo od osoby 

widzianej z przodu. 

- Bez problemu 

porównuje przedmioty 

pod względem 

wyróżnionej cechy.  

 

 

- Najczęściej poprawnie 

określa i prezentuje 

wzajemne położenie 

przedmiotów na 

płaszczyźnie i w 

przestrzeni. 

- Najczęściej poprawnie 

określa położenie przed-

miotu na prawo/na lewo 

od osoby widzianej z 

przodu. 

- Najczęściej poprawnie 

porównuje przedmioty 

pod względem 

wyróżnionej cechy. 

 

 

- Z niewielką pomocą 

określa i prezentuje 

wzajemne położenie 

przedmiotów na 

płaszczyźnie i w 

przestrzeni. 

- Z niewielką pomocą 

określa położenie przed-

miotu na prawo/na lewo 

od osoby widzianej z 

przodu. 

- Ma czasem 

problemy z 

porównaniem 

przedmiotów pod 

względem 

wyróżnionej 

cechy. 

 

 

 

Potrzebuje dużej po-

mocy, gdy określa 

wzajemne położenie 

przedmiotów na 

płaszczyźnie i w 

przestrzeni. 

- Tylko z pomocą 

określa położenie przed-

miotu na prawo/ na lewo 

od osoby widzianej z 

przodu. 

- Ma problemy z 

porównaniem przed-

miotów pod względem 

wyróżnionej cechy.  

 

 

- Nie określa położenia 

przedmiotów względem 

siebie. 

 

 

 

- Nie potrafi wskazać 

strony lewej lub prawej u 

siebie lub osoby stojącej 

naprzeciwko.  
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2.Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności: 
 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
- Bezbłędnie liczy w przód i 

wstecz od podanej liczby po 

1 w rozszerzonym zakresie.  

- Bezbłędnie odczytuje i 

zapisuje za pomocą cyfr 

liczby w poznanym zakresie.  

- Bezbłędnie wyjaśnia 

znaczenie cyfr w zapisie 

liczby; wskazuje jedności, 

dziesiątki, określa kolejność, 

posługując się liczbą 

porządkową.  

- Bezbłędnie porównuje 

liczby; porządkuje liczby od 

najmniejszej do największej i 

odwrotnie; poprawnie  sto-

suje znaki <, =, >.  

 

- Bezbłędnie liczy w 

przód i wstecz od 

podanej liczby po 1 

w zakresie 100. 

-Bezbłędnie 

porównuje liczby; 

porządkuje liczby od 

najmniejszej 

największej i 

odwrotnie; 

poprawnie  stosuje 

znaki <, =, >. 

-Najczęściej poprawnie 

liczy w przód i wstecz 

od podanej liczby po 1 w  

zakresie 100. 

-Najczęściej poprawnie 

porównuje liczby; 

porządkuje liczby od 

najmniejszej do 

największej i odwrotnie; 

najczęściej poprawnie 

stosuje znaki <, =, >.  

-Liczy w przód i wstecz 

od podanej liczby po 1 w  

zakresie 100, czasem 

popełnia błędy.  

-Porównuje liczby; 

porządkuje liczby od 

najmniejszej do 

największej i odwrotnie, 

czasem popełnia błędy; 

czasem ma problem ze 

stosowaniem znaków <, 

=, >. 

- Liczy w przód i 

wstecz od podanej 

liczby po 1 w zakresie 

100, popełniając liczne 

błędy.  

- Porównuje liczby; 

porządkuje liczby od 

najmniejszej do 

największej i odwrotnie, 

często popełnia błędy; 

ma trudności ze sto-

sowaniem znaków <, =, 

>.  

 

 

- Nie potrafi poprawnie 

liczyć w poznanym 

zakresie liczbowym.  

- Nie potrafi porównać 

wskazanych liczb w 

zakresie 100. 

 
3.Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
- Bezbłędnie  oblicza 

sumy i różnice w zakresie 

30. 

-Wie w jaki sposób two-

rzy się liczby znakami 

rzymskimi i tworzy z po-

danych liczb ciąg male-

jący, oblicza działania za-

pisane znakami rzym-

skimi. 

- Bezbłędnie oblicza 

sumy i różnice w za-

kresie 30. 

- Wie w jaki sposób 

tworzy się liczby zna-

kami rzymskimi i two-

rzy z podanych liczb 

ciąg malejący, oblicza 

działania zapisane zna-

kami rzymskimi 

 

- Najczęściej popraw-

nie oblicza sumy i róż-

nice w zakresie 30. 

- Wie, w jaki sposób 

tworzy się liczby zna-

kami rzymskimi i za-

zwyczaj poprawnie 

tworzy z podanych 

liczb ciąg malejący, 

- Oblicza sumy i różnice 

w zakresie 30, ale cza-

sem popełnia błędy.  

- Wie w jaki sposób 

tworzy się liczby zna-

kami rzymskimi i z po-

mocą tworzy z poda-

nych liczb ciąg male-

jący, oblicza działania 

zapisane znakami rzym-

skimi 

- Oblicza sumy i róż-

nice w zakresie 30, 

ale często popełnia 

błędy.  

 

- Popełnia liczne 

błędy pisząc liczby 

znakami rzymskimi i 

tworząc z podanych 

liczb ciąg malejący, 

obliczając działania 

- Nie potrafi dodawać i 

odejmować, w pozna-

wanym zakresie licz-

bowym.  

 

-Nie wie w jaki sposób 

tworzy się liczby zna-

kami rzymskimi. Nie 

potrafi tworzyć z po-

danych liczb ciągu ma-
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oblicza działania zapi-

sane liczbami rzym-

skimi. 

 zapisane znakami 

rzymskimi. 

lejąceg, obliczać dzia-

łań zapisanych zna-

kami rzymskimi 

 

4.Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Samodzielnie anali-

zuje i rozwiązuje za-

dania złożone lub o 

podwyższonym stop-

niu trudności; 

dostrzega problem 

matematyczny oraz 

tworzy własną strate-

gię jego rozwiązania 

i opisuje rozwiązanie 

za pomocą działań, 

równości z okien-

kiem, rysunku lub w 

inny wybrany przez 

siebie sposób. 

-Samodzielnie popra-

wia treść zadania ce-

lowo źle skonstruo-

wanego doprowadza-

jąc do poprawnego 

rozwiązania. 

- Samodzielnie anali-

zuje i rozwiązuje zada-

nia tekstowe o różnym 

stopniu trudności; do-

strzega problem mate-

matyczny oraz tworzy 

własną strategię jego 

rozwiązania; opisuje 

rozwiązanie za po-

mocą działań, równo-

ści z okienkiem, ry-

sunku lub w inny wy-

brany przez siebie spo-

sób. 

- Naprowadzony 

analizuje i rozwią-

zuje proste zadania 

tekstowe; dostrzega 

problem matema-

tyczny oraz stara 

się tworzyć własną 

strategię jego roz-

wiązania; opisuje 

rozwiązanie za po-

mocą działań.  

- Naprowadzony 

rozwiązuje etapami 

złożone zadanie 

tekstowe. 

 

- Z pomocą analizuje 

i rozwiązuje proste 

zadania tekstowe; 

dostrzega problem 

matematyczny; opi-

suje rozwiązanie za 

pomocą działań, rów-

ności z okienkiem, 

rysunku lub w inny 

wybrany przez siebie 

sposób.  

-Wspólnie rozwią-

zuje etapami złożone 

zadanie tekstowe. 

 

- Tylko z pomocą ana-

lizuje i rozwiązuje pro-

ste zadania tekstowe; 

dostrzega problem ma-

tematyczny i opisuje 

rozwiązanie za pomocą 

działań, równości z 

okienkiem, rysunku.  

 

- Nie rozwiązuje pro-

stych zadań teksto-

wych.  

 
5.Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych: 

 
wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Bezbłędnie rozpo-

znaje figury geome-

tryczne: prostokąt, 

kwadrat, trójkąt, 

- Bezbłędnie rozpo-

znaje figury geome-

tryczne: prostokąt, 

kwadrat, trójkąt, koło; 

kreśli przy linijce linie 

- Najczęściej po-

prawnie rozpoznaje 

figury geome-

tryczne: prostokąt, 

kwadrat, trójkąt, 

- Nie zawsze po-

prawnie rozpoznaje 

figury geometryczne: 

prostokąt, kwadrat, 

trójkąt, koło; kreśli 

- Ma problem z rozpo-

znawaniem podstawo-

wych figur geome-

trycznych; kreśleniem 

- Nie rozpoznaje pod-

stawowych figur geo-

metrycznych. 
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koło; kreśli przy li-

nijce linie proste, ry-

suje figury, wykorzy-

stując sieć kwadra-

tową.  

 

- Poprawnie mierzy 

długości odcinków i 

łamanej, podaje wy-

nik pomiaru, posłu-

gując się jednostkami 

długości metr, centy-

metr. 

- Bezbłędnie do-

strzega symetrię w 

środowisku przyrod-

niczym, w sztuce 

użytkowej i innych 

wytworach czło-

wieka.  

proste, rysuje figury, 

wykorzystując sieć 

kwadratową. 

 

 

- Poprawnie mierzy 

długości odcinków i 

łamanej, podaje wynik 

pomiaru, posługując 

się jednostkami długo-

ści metr, centymetr. 

 

- Bezbłędnie dostrzega 

symetrię w środowisku 

przyrodniczym, w 

sztuce użytkowej i in-

nych wytworach czło-

wieka.  

koło; kreśli przy li-

nijce linie proste, 

rysuje figury, wy-

korzystując sieć 

kwadratową.  

- Najczęściej po-

prawnie mierzy 

długości odcinków, 

łamanej i podaje 

wynik pomiaru. 

 

 

-Najczęściej bez-

błędnie dostrzega 

symetrię w środo-

wisku przyrodni-

czym, w sztuce 

użytkowej i innych 

wytworach czło-

wieka.  

przy linijce linie pro-

ste, rysuje figury wy-

korzystując sieć kwa-

dratową. 

 

- Nie zawsze po-

prawnie mierzy dłu-

gości odcinków, ła-

manej i podaje wynik 

pomiaru.  

 

 

- Nie zawsze do-

strzega symetrię w 

środowisku przyrod-

niczym, w sztuce 

użytkowej i innych 

wytworach czło-

wieka obecnych w 

otoczeniu dziecka. 

przy linijce linii pro-

stych, rysowaniem fi-

gur na sieci kwadrato-

wej. 

 

 

- Z pomocą mierzy 

długości odcinków i ła-

manej, podaje wynik 

pomiaru. 

 

 

 

-Ma problem z dostrze-

ganiem symetrii w śro-

dowisku przyrodni-

czym, w sztuce użytko-

wej i innych wytwo-

rach człowieka.  

 

 

 

 

 

-Nie potrafi mierzyć 

odcinków.  

 

 

 

 

 

- Tylko po naprowa-

dzeniu dostrzega syme-

trię.  

 
 

6. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji: 

 
wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Sprawnie posługuje 

się zdobytymi umie-

jętnościami matema-

tycznymi w sytua-

cjach życiowych (ob-

liczenia pieniężne, 

odczytywanie peł-

nych godzin na zega-

rze, obliczenia kalen-

darzowe, ważenie, 

pomiar temperatury - 

- Bezbłędnie posługuje 

się zdobytymi umiejęt-

nościami matematycz-

nymi w sytuacjach ży-

ciowych (obliczenia 

pieniężne, odczytywa-

nie pełnych godzin na 

zegarze, obliczenia ka-

lendarzowe, ważenie, 

pomiar temperatury).   

 

 

- Posługuje się zdo-

bytymi umiejętno-

ściami matematycz-

nymi w sytuacjach 

życiowych (obli-

czenia pieniężne, 

odczytywanie peł-

nych godzin na ze-

garze, obliczenia 

kalendarzowe, wa-

żenie, pomiar tem-

peratury).  

-Z niewielką pomocą 

posługuje się zdoby-

tymi umiejętnościami 

matematycznymi w 

sytuacjach życio-

wych (obliczenia pie-

niężne, odczytywanie 

pełnych godzin na 

zegarze, obliczenia 

kalendarzowe, waże-

nie pomiar tempera-

tury).  

- Ze znaczną pomocą 

posługuje się zdoby-

tymi umiejętnościami 

matematycznymi w sy-

tuacjach życiowych 

(obliczenia pieniężne, 

wagowe, odczytywanie 

pełnych godzin na ze-

garze, obliczenia ka-

lendarzowe, ważenie 

pomiar temperatury).  

- Nie potrafi zastoso-

wać umiejętności ma-

tematycznych w sytua-

cjach życiowych  (obli-

czenia pieniężne, od-

czytywanie pełnych 

godzin na zegarze, ob-

liczenia kalendarzowe, 

ważenie, pomiar tem-

peratury).  
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wykraczające poza 

omawiany zakres).  

   

 

  

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

 

1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego: 

 
wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Zawsze identyfi-

kuje się z grupą spo-

łeczną, do której na-

leży: rodzina, klasa 

w szkole, naród; re-

spektuje normy i re-

guły postępowania w 

tych grupach. 

- Poprawnie wyja-

śnia, że wszyscy lu-

dzie mają prawa i ob-

owiązki, wymienia 

własne prawa i obo-

wiązki, przestrzega 

ich i wywiązuje się z 

nich w codziennym 

życiu.  

- Zawsze przyjmuje 

konsekwencje swo-

jego uczestnictwa w 

grupie i własnego w 

niej postępowania w 

odniesieniu do przy-

jętych norm i zasad. 

 

- Obiektywnie ocenia 

swoje postępowanie i 

- Zawsze identyfikuje 

się z grupą społeczną, 

do której należy: ro-

dzina, klasa w szkole, 

naród; respektuje 

normy i reguły postę-

powania w tych gru-

pach.  

 

- Poprawnie wyjaśnia, 

że wszyscy ludzie 

mają prawa i obo-

wiązki, wymienia wła-

sne prawa i obowiązki, 

przestrzega ich i wy-

wiązuje się z nich w 

codziennym życiu.  

 

- Zawsze przyjmuje 

konsekwencje swojego 

uczestnictwa w grupie 

i własnego w niej po-

stępowania w odnie-

sieniu do przyjętych 

norm i zasad. 

 

- Najczęściej identyfi-

kuje się z grupą spo-

łeczną, do której na-

leży: rodzina, klasa w 

szkole, naród; respek-

tuje normy i reguły po-

stępowania w tych 

grupach.  

- Stara się poprawnie 

wyjaśniać, że wszyscy 

ludzie mają prawa i 

obowiązki, wymienia 

własne prawa i obo-

wiązki, przestrzega ich 

i wywiązuje się z nich 

w codziennym życiu.  

 

- Najczęściej przyj-

muje konsekwencje 

swojego uczestnictwa 

w grupie i własnego w 

niej postępowania w 

odniesieniu do przyję-

tych norm i zasad. 

 

- Stara się identyfiko-

wać się z grupą spo-

łeczną, do której na-

leży: rodzina, klasa w 

szkole, naród; respek-

tować normy i reguły 

postępowania w tych 

grupach.  

- Z niewielką pomocą 

wyjaśnia, że wszyscy 

ludzie mają prawa i 

obowiązki, wymienia 

własne prawa i obo-

wiązki, przestrzega ich 

i wywiązuje się z nich 

w codziennym życiu. 

 

- Stara się przyjmować 

konsekwencje swojego 

uczestnictwa w grupie 

i własnego w niej po-

stępowania w odnie-

sieniu do przyjętych 

norm i zasad. 

 

- Wymaga dużej po-

mocy, by identyfiko-

wać się z grupą spo-

łeczną, do której na-

leży: rodzina, klasa w 

szkole, naród; respek-

tować normy i reguły 

postępowania w tych 

grupach.  

- Ma problem ze zro-

zumieniem, że wszy-

scy ludzie mają prawa 

i obowiązki, wymienia 

własne prawa i obo-

wiązki, przestrzega ich 

i wywiązuje się z nich 

w codziennym życiu.  

- Często ma problem z 

przyjmowaniem kon-

sekwencji swojego 

uczestnictwa w grupie 

i własnego w niej po-

stępowania w odnie-

sieniu do przyjętych 

norm i zasad. 

- Ze znaczną pomocą 

ocenia swoje postępo-

wanie i innych osób, 

- Nie identyfikuje 

się ze swoją grupą 

społeczną i nie re-

spektuje obowiązu-

jących w niej norm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nie potrafi ocenić 

swojego zachowa-

nia i zachowania 

innych.  
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innych osób, odno-

sząc się do pozna-

nych wartości. 

 

- Zawsze szanuje 

zwyczaje i tradycje 

różnych grup spo-

łecznych i narodów, 

np. dotyczące świąt 

w różnych regionach 

Polski.  

- Właściwie wyko-

rzystuje pracę zespo-

łową w procesie 

uczenia się.  

- Obiektywnie ocenia 

swoje postępowanie i 

innych osób, odnosząc 

się do poznanych war-

tości 

 

- Zawsze szanuje zwy-

czaje i tradycje róż-

nych grup społecznych 

i narodów, np. doty-

czące świąt w różnych 

regionach Polski.  

 

- Właściwie wykorzy-

stuje pracę zespołową 

w procesie uczenia się.  

 

- Stara się obiektywnie 

oceniać swoje postę-

powanie i innych osób, 

odnosząc się do pozna-

nych wartości.  

 

- Stara się szanować 

zwyczaje i tradycje 

różnych grup społecz-

nych i narodów, np. 

dotyczące świąt w róż-

nych regionach Polski.  

- Stara się właściwie 

wykorzystać pracę ze-

społową w procesie 

uczenia się.  

 

- Z niewielką pomocą 

ocenia swoje postępo-

wanie i innych osób, 

odnosząc się do pozna-

nych wartości.  

 

- Po przypomnieniu 

szanuje zwyczaje i tra-

dycje różnych grup 

społecznych i naro-

dów, np. dotyczące 

świąt w różnych regio-

nach Polski.  

- Z pomocą właściwie 

wykorzystuje pracę ze-

społową w procesie 

uczenia się.  

 

odnosząc się do pozna-

nych wartości. 

 

- Nie zawsze szanuje 

zwyczaje i tradycje 

różnych grup społecz-

nych i narodów, np. 

dotyczące świąt w róż-

nych regionach Polski.  

- Ma problem z wła-

ściwym wykorzysta-

niem pracy zespołowej 

w procesie uczenia się.  

 

 

 

 

- Nie szanuje zwy-

czajów i tradycji 

obowiązujących w 

różnych grupach 

społecznych.   

 

2.Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym: 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
 - Zawsze poprawnie rozpoz-

naje: godło, barwy, hymn 

narodowy.  

- Świadomie uczestniczy w 

świętach narodowych; 

zachowuje się godnie i z 

szacunkiem podczas 

śpiewania lub słuchania 

hymnu, wciągania flagi na 

maszt itp.  

- Poprawnie rozpoznaje i 

nazywa patrona szkoły, 

miejscowość, w której 

mieszka, wyjaśnia pojęcie 

patron.  

- Zawsze poprawnie 

rozpoznaje: godło, 

barwy, hymn narodowy.  

- Świadomie uczestniczy 

w świętach narodowych; 

zachowuje się godnie i z 

szacunkiem podczas 

śpiewania lub słuchania 

hymnu, wciągania flagi 

na maszt itp.  

- Poprawnie rozpoznaje i 

nazywa patrona szkoły, 

miejscowość, w której 

mieszka, wyjaśnia 

pojęcie patron.  

- Najczęściej poprawnie 

rozpoznaje: godło, 

barwy, hymn narodowy.  

- Świadomie uczestniczy 

w świętach narodowych, 

wykonuje kokardę 

narodową, biało- 

-czerwony proporczyk; 

zachowuje się godnie i z 

szacunkiem podczas 

śpiewania lub słuchania 

hymnu, wciągania flagi 

na maszt itp.  

- Najczęściej poprawnie 

rozpoznaje i nazywa 

- Najczęściej poprawnie 

rozpoznaje: godło, 

barwy, hymn narodowy.  

- Stara się świadomie 

uczestniczyć w świętach 

narodowych, zachowuje 

się godnie i z szacunkiem 

podczas śpiewania lub 

słuchania hymnu, 

wciągania flagi na maszt 

itp.  

- Z niewielką pomocą 

rozpoznaje i nazywa 

patrona szkoły, 

miejscowość, w której 

- Z pomocą rozpoznaje: 

godło, barwy, hymn 

narodowy.  

- Pod opieką dorosłych 

stara się uczestniczyć  w 

świętach narodowych, 

zachować się godnie i z 

szacunkiem podczas 

śpiewania lub słuchania 

hymnu, wciągania flagi 

na maszt itp.  

- Z pomocą rozpoznaje i 

nazywa patrona szkoły, 

miejscowość, w której 

- Nie rozpoznaje symboli 

narodowych, nie wyko-

nuje prac związanych ze 

świętami narodowymi, 

nie stosuje się do poz-

nanych zasad w stosunku 

do symboli narodowych.  
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- Poprawnie wyjaśnia 

znaczenie wybranych pol-

skich zwyczajów i tradycji. 

- Poprawnie opowiada his-

torię własnej rodziny, przed-

stawia wybrane postacie i 

prezentuje informacje o 

wybitnych Polakach: Mikołaj 

Kopernik, znani polscy spor-

towcy. 

 

- Poprawnie wyjaśnia 

znaczenie wybranych 

polskich zwyczajów i 

tradycji. 

- Poprawnie opowiada 

historię własnej rodziny, 

przedstawia wybrane 

postacie i prezentuje in-

formacje o wybitnych 

Polakach: Mikołaj Ko-

pernik, znani polscy 

sportowcy. 

patrona szkoły, 

miejscowość, w której 

mieszka, wyjaśnia 

pojęcie patron.  

- Najczęściej poprawnie 

wyjaśnia znaczenie 

wybranych polskich 

zwyczajów i tradycji. 

- Najczęściej poprawnie 

opowiada historię 

własnej rodziny, przed-

stawia wybrane postacie 

i prezentuje informacje o 

wybitnych Polakach: 

Mikołaj Kopernik, znani 

polscy sportowcy. 

mieszka, wyjaśnia 

pojęcie patron.  

- Z niewielką pomocą 

wyjaśnia znaczenie 

wybranych polskich 

zwyczajów i tradycji. 

- Z niewielką pomocą 

opowiada historię 

własnej rodziny, przed-

stawia wybrane postacie i 

prezentuje informacje o 

wybitnych Polakach: 

Mikołaj Kopernik, znani 

polscy sportowcy. 

mieszka, wyjaśnia 

pojęcie patron.  

- Z pomocą wyjaśnia 

znaczenie wybranych 

polskich zwyczajów i 

tradycji. 

- Z pomocą opowiada 

historię własnej rodziny, 

przedstawia wybrane 

postacie i prezentuje in-

formacje o wybitnych 

Polakach: Mikołaj Ko-

pernik, znani polscy 

sportowcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nie zna nazwisk 

wybitnych Polaków. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA: 

 

1.W zakresie rozumienia poszanowania świata roślin i zwierząt: 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

-Poprawnie rozpoznaje w 

swoim otoczeniu popularne 

gatunki roślin i zwierząt; 

rozpoznaje  

 

- Poprawnie rozpoznaje i 

wyróżnia cechy ekosys-

temów, takich jak: łąka, 

pole, staw, las. 

 

 

- Poprawnie rozpoznaje 

wybrane zwierzęta i rośliny, 

- Poprawnie rozpoznaje w 

swoim otoczeniu popu-

larne gatunki roślin i 

zwierząt.  

 

- Poprawnie rozpoznaje i 

wyróżnia cechy ekosys-

temów, takich jak: łąka, 

pole, staw, las. 

 

 

- Poprawnie rozpoznaje 

wybrane zwierzęta i 

- Zazwyczaj 

poprawnie rozpoznaje 

w swoim otoczeniu 

popularne gatunki 

roślin i zwierząt.  

- Zazwyczaj 

poprawnie rozpoznaje 

i wyróżnia cechy 

ekosystemów, takich 

jak: łąka, pole, staw, 

las. 

- Zazwyczaj 

poprawnie rozpoznaje 

- Z niewielką pomocą 

rozpoznaje w swoim 

otoczeniu popularne 

gatunki roślin i zwierząt.  

 

- Z niewielką pomocą 

rozpoznaje i wyróżnia 

cechy ekosystemów, 

takich jak: łąka, pole, 

staw, las. 

 

- Z niewielką pomocą 

rozpoznaje wybrane 

- Ze znaczną pomocą 

rozpoznaje w swoim 

otoczeniu popularne 

gatunki roślin i 

zwierząt.  

- Ze znaczną pomocą 

rozpoznaje i wyróżnia 

cechy ekosystemów, 

takich jak: łąka, pole, 

staw, las. 

- Ze znaczną pomocą 

rozpoznaje wybrane 

zwierzęta i rośliny, 

- Nie rozpoznaje pod-

stawowych roślin i 

zwierząt występujących w 

najbliższym otoczeniu.  
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których w naturalnych 

warunkach nie spotyka się 

w polskim środowisku 

przyrodniczym. 

- Chętnie prowadzi proste 

hodowle roślin, przedstawia 

zasady opieki nad 

zwierzętami domowymi.  

- Chętnie wykonuje proste 

obserwacje, doświadczenia 

i eksperymenty dotyczące 

obiektów i zjawisk przyrod-

niczych. 

 

 

 

 

 

 

- Świadomie chroni 

przyrodę, segreguje odpady 

 

rośliny, których w natural-

nych warunkach nie spo-

tyka się w polskim 

środowisku przyrod-

niczym. 

- Chętnie prowadzi proste 

hodowle roślin, przed-

stawia zasady opieki nad 

zwierzętami domowymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Świadomie chroni 

przyrodę, segreguje od-

pady.  

 

wybrane zwierzęta i 

rośliny, których w 

naturalnych warunk-

ach nie spotyka się w 

polskim środowisku 

przyrodniczym. 

- Prowadzi proste 

hodowle roślin, przed-

stawia zasady opieki 

nad zwierzętami do-

mowymi.  

- Wykonuje proste ob-

serwacje, doświ-

adczenia i ek-

sperymenty dotyczące 

obiektów i zjawisk 

przyrodniczych. 

 

- Chroni przyrodę, 

segreguje odpady.  

 

zwierzęta i rośliny, 

których w naturalnych 

warunkach nie spotyka się 

w polskim środowisku 

przyrodniczym. 

- Pod kierunkiem 

dorosłych stara się prowa-

dzić proste hodowle roślin, 

przedstawia zasady opieki 

nad zwierzętami do-

mowymi.  

- Stara się wykonywać 

proste obserwacje, doświ-

adczenia i eksperymenty 

dotyczące obiektów i 

zjawisk przyrodniczych. 

 

 

 

- Stara się chronić 

przyrodę, 

segregować odpady 

których w naturalnych 

warunkach nie spotyka 

się w polskim 

środowisku przyrod-

niczym. 

- Tylko z pomocą 

nauczyciela prowadzi 

proste hodowle roślin, 

przedstawia zasady 

opieki nad zwierzętami 

domowymi.  

- Tylko z pomocą 

nauczyciela wykonuje 

proste obserwacje, 

doświadczenia i ek-

sperymenty dotyczące 

obiektów i zjawisk 

przyrodniczych. 

 

- Upominany, chroni 

przyrodę, segreguje od-

pady.  

 

 

 

 

 

 

- Ni- Nie prowadzi obserwacji i 

hodowli proponowanych na 

zajęciach. 
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2.Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku: 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
- Poprawnie przedstawia 

charakterystykę wybranych 

zawodów użyteczności pub-

licznej.   

- Poprawnie posługuje się 

numerami telefonów 

alarmowych, formułuje 

komunikat – wezwanie o 

pomoc: Policji, Pogotowia 

Ratunkowego, Straży 

Pożarnej. 

- Poprawnie posługuje się 

danymi osobowymi w sy-

tuacji zagrożenia zdrowia i 

życia. 

- Zawsze dba o higienę oraz 

estetykę własną i otoczenia.  

- Ma świadomość znaczenia 

odpowiedniej diety dla 

utrzymania zdrowia. 

- Poprawnie przygotowuje 

posiłki służące utrzymaniu 

zdrowia.  

- Zawsze ubiera się od-

powiednio do stanu pogody. 

- Poprawnie rozróżnia pod-

stawowe znaki drogowe, 

stosuje przepisy bezpiec-

zeństwa w ruchu drogowym 

i miejscach publicznych; 

przestrzega zasad zachow-

- Poprawnie przedstawia 

charakterystykę 

wybranych zawodów 

użyteczności publicznej. 

- Poprawnie posługuje się 

numerami telefonów 

alarmowych, formułuje 

komunikat – wezwanie o 

pomoc: Policji, Pogotowia 

Ratunkowego, Straży 

Pożarnej. 

- Poprawnie posługuje się 

danymi osobowymi w sy-

tuacji zagrożenia zdrowia 

i życia. 

- Zawsze dba o higienę 

oraz estetykę własną i 

otoczenia.  

- Ma świadomość 

znaczenia odpowiedniej 

diety dla utrzymania 

zdrowia. 

- Poprawnie przygotowuje 

posiłki służące utrzymaniu 

zdrowia.  

- Zawsze ubiera się od-

powiednio do stanu po-

gody. 

- Poprawnie rozróżnia 

podstawowe znaki 

drogowe, stosuje przepisy 

bezpieczeństwa w ruchu 

- Zazwyczaj poprawnie 

przedstawia charakter-

ystykę wybranych 

zawodów użyteczności 

publicznej.   

- Zazwyczaj poprawnie 

posługuje się numerami 

telefonów alarmowych, 

formułuje komunikat – 

wezwanie o pomoc: 

Policji, Pogotowia 

Ratunkowego, Straży 

Pożarnej. 

- Zazwyczaj poprawnie 

posługuje się danymi 

osobowymi w sytuacji 

zagrożenia zdrowia i ży-

cia. 

- Najczęściej dba o hi-

gienę oraz estetykę 

własną i otoczenia.  

- Najczęściej ma świ-

adomość znaczenia od-

powiedniej diety dla 

utrzymania zdrowia. 

- Zazwyczaj poprawnie 

przygotowuje posiłki 

służące utrzymaniu 

zdrowia.  

- Zazwyczaj ubiera się 

odpowiednio do stanu 

pogody. 

- Z niewielką pomocą 

przedstawia  

charakterystykę 

wybranych zawodów 

użyteczności publicznej.   

- Z niewielką pomocą 

posługuje się numerami 

telefonów alarmowych, 

formułuje komunikat – 

wezwanie o pomoc: 

Policji, Pogotowia Ratun-

kowego, Straży Pożarnej. 

- Stara się poprawnie 

posługiwać się danymi 

osobowymi w sytuacji 

zagrożenia zdrowia i ży-

cia.  

- Wymaga pomocy w 

zakresie dbałości o hi-

gienę oraz estetykę 

własną i otoczenia.  

- Z pomocą uświadamia 

sobie znaczenie od-

powiedniej diety dla 

utrzymania zdrowia. 

- Z pomocą poprawnie 

przygotowuje posiłki 

służące utrzymaniu 

zdrowia.  

- Z niewielką pomocą 

ubiera się odpowiednio do 

stanu pogody. 

- Ze znaczną pomocą 

przedstawia charakter-

ystykę wybranych 

zawodów użyteczności 

publicznej.   

- Z pomocą posługuje 

się numerami telefonów 

alarmowych, formułuje 

komunikat – wezwanie 

o pomoc: Policji, Pogo-

towia Ratunkowego, 

Straży Pożarnej. 

- Nie zawsze poprawnie 

posługuje się danymi 

osobowymi w sytuacji 

zagrożenia zdrowia i 

życia.  

- Ma problem z 

dbałością o higienę oraz 

estetykę własną i 

otoczenia. 

- Pod stałym nadzorem 

wyrabia sobie świado-

mość znaczenia od-

powiedniej diety dla 

utrzymania zdrowia. 

- Ze znaczną pomocą 

przygotowuje posiłki 

służące utrzymaniu 

zdrowia.  

- Nie odróżnia specyfiki 

podstawowych zawodów 

omawianych na zajęciach, 

nie zna numerów 

alarmowych. 
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ania się w środkach pub-

licznego transportu zbioro-

wego.  

- Zawsze stosuje się do 

zasad bezpieczeństwa w 

szkole, odnajduje drogę 

ewakuacyjną; stosuje 

zasady bezpiecznej zabawy 

w różnych warunkach i 

porach roku. 

- Zawsze ma świadomość 

istnienia zagrożeń ze 

środowiska naturalnego.  

- Zawsze stosuje zasady 

bezpieczeństwa podczas 

korzystania z urządzeń 

cyfrowych, rozumie i re-

spektuje ograniczenia 

związane z czasem pracy z 

takimi urządzeniami oraz 

stosuje zasady netykiety.   

 

drogowym i miejscach 

publicznych; przestrzega 

zasad zachowania się w 

środkach publicznego 

transportu zbiorowego.  

- Zawsze stosuje się do 

zasad bezpieczeństwa w 

szkole, odnajduje drogę 

ewakuacyjną; stosuje 

zasady bezpiecznej za-

bawy w różnych warunk-

ach i porach roku. 

- Zawsze ma świadomość 

istnienia zagrożeń ze 

środowiska naturalnego.  

- Zawsze stosuje zasady 

bezpieczeństwa podczas 

korzystania z urządzeń 

cyfrowych, rozumie i re-

spektuje ograniczenia 

związane z czasem pracy 

z takimi urządzeniami 

oraz stosuje zasady 

netykiety.   

 

- Zazwyczaj poprawnie 

rozróżnia podstawowe 

znaki drogowe, stosuje 

przepisy bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym i 

miejscach publicznych; 

przestrzega zasad 

zachowania się w środ-

kach publicznego 

transportu zbiorowego.  

- Zazwyczaj stosuje się 

do zasad bezpiec-

zeństwa w szkole, od-

najduje drogę 

ewakuacyjną; stosuje 

zasady bezpiecznej za-

bawy w różnych 

warunkach i porach 

roku. 

- Zazwyczaj ma świado-

mość istnienia zagrożeń 

ze środowiska natural-

nego.  

- Zazwyczaj stosuje 

zasady bezpieczeństwa 

podczas korzystania z 

urządzeń cyfrowych, ro-

zumie i respektuje ogra-

niczenia związane z 

czasem pracy z takimi 

urządzeniami oraz sto-

suje zasady netykiety.   

 

- Z niewielką pomocą 

rozróżnia podstawowe 

znaki drogowe, stosuje 

przepisy bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym i 

miejscach publicznych; 

przestrzega zasad 

zachowania się w środ-

kach publicznego 

transportu zbiorowego. 

- Stara się stosować do 

zasad bezpieczeństwa w 

szkole, odnajduje drogę 

ewakuacyjną, stosuje 

zasady bezpiecznej za-

bawy w różnych warunk-

ach i porach roku. 

- Z pomocą nauczyciela 

uświadamia sobie istnie-

nie zagrożeń ze 

środowiska naturalnego.  

- Czasem ma problemy ze 

stosowaniem zasad 

bezpieczeństwa podczas 

korzystania z urządzeń 

cyfrowych, rozumie i re-

spektuje ograniczenia 

związane z czasem pracy 

z takimi urządzeniami 

oraz stosowaniem zasad 

netykiety.   

- Stara się ubierać od-

powiednio do stanu po-

gody. 

- Z pomocą rozróżnia 

podstawowe znaki 

drogowe, stosuje prze-

pisy bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym i 

miejscach publicznych; 

przestrzega zasad 

zachowania się w środ-

kach publicznego 

transportu zbiorowego. 

- Nie zawsze stosuje się 

do zasad bezpiec-

zeństwa w szkole, od-

najdywaniem drogi 

ewakuacyjnej i sto-

sowaniem zasad 

bezpiecznej zabawy w 

różnych warunkach i 

porach roku. 

- Często nie rozumie 

sytuacji istnienia 

zagrożeń ze środowiska 

naturalnego.  

- Ma problemy ze sto-

sowaniem zasad 

bezpieczeństwa podczas 

korzystania z urządzeń 

cyfrowych, rozumie i 

respektuje ograniczenia 

związane z czasem 

pracy z takimi 

urządzeniami oraz sto-

sowaniem zasad netyki-

ety.  
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3.Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej: 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Samodzielnie określa po-

łożenie swojej miejscowo-

ści.  

- Samodzielnie wskazuje na 

mapie fizycznej Polski jej 

granice.   

- Wymienia nazwę stolicy 

Polski, wskazuje na mapie 

jej położenie.  

- Samodzielnie określa 

położenie swojej miej-

scowości.  

- Samodzielnie wska-

zuje na mapie fizycz-

nej Polski jej granice.   

- Wymienia nazwę sto-

licy Polski, wskazuje 

na mapie jej położenie. 

- Zazwyczaj popraw-

nie określa położenie 

swojej miejscowości.  

- Zazwyczaj popraw-

nie wskazuje na mapie 

fizycznej Polski jej 

granice.   

- Wymienia nazwę sto-

licy Polski i z nie-

wielką pomocą wska-

zuje na mapie jej poło-

żenie. 

- Z niewielką po-

mocą określa położe-

nie swojej miejsco-

wości.  

- Z niewielką po-

mocą wskazuje na 

mapie fizycznej Pol-

ski jej granice.   

- Zazwyczaj popraw-

nie wymienia nazwę 

stolicy Polski i z nie-

wielką pomocą 

wskazuje na mapie 

jej położenie. 

- Tylko z pomocą 

określa położenie swo-

jej miejscowości.  

- Tylko z pomocą 

wskazuje na mapie fi-

zycznej Polski jej gra-

nice.   

- Ma problem z poda-

niem nazwy stolicy 

Polski i wskazaniem 

na mapie jej położenia. 

- Nie potrafi pracować z 

mapą w zakresie określo-

nym podstawą progra-

mową.  

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

 

1.Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń: 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Samodzielnie 

wyróżnia na obrazach, 

ilustracjach, 

impresjach 

plastycznych, 

plakatach, 

fotografiach:  

a) kształty obiektów;  

- Samodzielnie wyróż-

nia na obrazach, ilu-

stracjach, impresjach 

plastycznych, plaka-

tach, fotografiach:  

a) kształty obiektów;  

b) położenie obiektów i 

elementów;  

c) barwę, fakturę; 

- Zazwyczaj wyróżnia 

na obrazach, ilustra-

cjach, impresjach pla-

stycznych, plakatach, 

fotografiach:  

a) kształty obiektów;  

b) położenie obiektów i 

elementów;  

c) barwę, fakturę; 

- Z niewielką pomocą 

wyróżnia na obrazach, 

ilustracjach, impre-

sjach plastycznych, 

plakatach, fotogra-

fiach:  

a) kształty obiektów;  

b) położenie obiektów i 

elementów;  

- Tylko z pomocą wy-

różnia na obrazach, ilu-

stracjach, impresjach 

plastycznych, plaka-

tach, fotografiach:  

a) kształty obiektów;  

b) położenie obiektów i 

elementów;  

c) barwę, fakturę; 

- Odmawia wypowie-

dzi na temat ogląda-

nych prac plastycznych 

i dzieł artystycznych, 

nie dostrzega w nich 

wskazanych elemen-

tów.  
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b) położenie obiektów i 

elementów;  

c) barwę, fakturę; 

d) cechy charaktery-

styczne i indywidualne 

ludzi w zależności od 

wieku, płci; cechy cha-

rakterystyczne zwie-

rząt, różnice w budo-

wie, kształcie, ubar-

wieniu, sposobach po-

ruszania się;  

2) określa w swoim 

otoczeniu kompozycje 

obiektów i zjawisk, np. 

zamknięte (rytmy w 

przedmiotach użytko-

wych); kompozycje o 

budowie symetrycznej.  

 

d) cechy charaktery-

styczne i indywidualne 

ludzi w zależności od 

wieku, płci; cechy cha-

rakterystyczne zwie-

rząt, różnice w budo-

wie, kształcie, ubar-

wieniu, sposobach po-

ruszania się;  

2) określa w swoim 

otoczeniu kompozycje 

obiektów i zjawisk, np. 

zamknięte (rytmy w 

przedmiotach użytko-

wych); kompozycje o 

budowie symetrycznej.  

 

d) cechy charaktery-

styczne i indywidualne 

ludzi w zależności od 

wieku, płci; cechy cha-

rakterystyczne zwie-

rząt, różnice w budo-

wie, kształcie, ubar-

wieniu, sposobach po-

ruszania się;  

2) określa w swoim 

otoczeniu kompozycje 

obiektów i zjawisk, np. 

zamknięte (rytmy w 

przedmiotach użytko-

wych); kompozycje o 

budowie symetrycznej. 

c) barwę, fakturę; 

d) cechy charaktery-

styczne i indywidualne 

ludzi w zależności od 

wieku, płci; cechy cha-

rakterystyczne zwie-

rząt, różnice w budo-

wie, kształcie, ubar-

wieniu, sposobach po-

ruszania się;  

2) określa w swoim 

otoczeniu kompozycje 

obiektów i zjawisk, np. 

zamknięte (rytmy w 

przedmiotach użytko-

wych); kompozycje o 

budowie symetrycznej. 

d) cechy charaktery-

styczne i indywidualne 

ludzi w zależności od 

wieku, płci; cechy cha-

rakterystyczne zwie-

rząt, różnice w budo-

wie, kształcie, ubar-

wieniu, sposobach po-

ruszania się;  

2) określa w swoim 

otoczeniu kompozycje 

obiektów i zjawisk, np. 

zamknięte (rytmy w 

przedmiotach użytko-

wych); kompozycje o 

budowie symetrycznej. 

 

 

2.Osiągnięcia w zakresie działalności, ekspresji twórczej: 

 
wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Samodzielnie rysuje 

kredką, ołówkiem, ma-

zakiem. 

- Samodzielnie maluje 

farbami, używając 

pędzli, palców. 

- Samodzielnie wy-

dziera, wycina, składa, 

przylepia, wykorzystu-

jąc gazetę, papier kolo-

- Samodzielnie rysuje 

kredką, ołówkiem, ma-

zakiem. 

- Samodzielnie maluje 

farbami, używając 

pędzli, palców. 

- Samodzielnie wy-

dziera, wycina, składa, 

przylepia, wykorzystu-

jąc gazetę, papier kolo-

- Zazwyczaj samo-

dzielnie rysuje kredką, 

ołówkiem, mazakiem.  

- Zazwyczaj samo-

dzielnie maluje far-

bami, używając pędzli, 

palców. 

- Zazwyczaj samo-

dzielnie wydziera, wy-

cina, składa, przylepia, 

wykorzystując gazetę, 

- Z niewielką pomocą 

rysuje kredką, ołów-

kiem, mazakiem. 

- Z niewielką pomocą 

maluje farbami, uży-

wając pędzli, palców. 

- Z niewielką pomocą 

wydziera, wycina, 

składa, przylepia, wy-

korzystując gazetę, pa-

- Oczekuje pomocy, 

gdy rysuje kredką, 

ołówkiem, mazakiem.  

- Oczekuje pomocy, 

gdy maluje farbami, 

używając pędzli, pal-

ców. 

- Oczekuje pomocy, 

gdy wydziera, wycina, 

składa, przylepia, wy-

korzystując gazetę, pa-

- Nie wykonuje propo-

nowanych prac pla-

stycznych i nie oddaje 

ich w terminie do 

oceny.  
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rowy, makulaturę, kar-

ton, ścinki tekstylne 

itp. 

- Samodzielnie mode-

luje (lepi i konstruuje) 

z modeliny, plasteliny.  

- Samodzielnie powiela 

za pomocą kalki.  

- Samodzielnie wyko-

nuje prace, modele, re-

kwizyty, impresje pla-

styczne potrzebne do 

aktywności artystycz-

nej. 

- Samodzielnie wyko-

nuje prace i impresje 

plastyczne jako formy 

przekazania i przedsta-

wienia uczuć, nastro-

jów i zachowań (np. 

prezent, zaproszenie). 

- Samodzielnie ilu-

struje sceny i sytuacje 

(realne i fantastyczne) 

inspirowane wyobraź-

nią, baśnią, opowiada-

niem i muzyką. 

rowy, makulaturę, kar-

ton, ścinki tekstylne 

itp. 

- Samodzielnie mode-

luje (lepi i konstruuje) 

z modeliny, plasteliny.  

- Samodzielnie powiela 

za pomocą kalki.  

- Samodzielnie wyko-

nuje prace, modele, re-

kwizyty, impresje pla-

styczne potrzebne do 

aktywności artystycz-

nej.  

- Samodzielnie wyko-

nuje prace i impresje 

plastyczne jako formy 

przekazania i przedsta-

wienia uczuć, nastro-

jów i zachowań (np. 

prezent, zaproszenie).  

- Samodzielnie ilu-

struje sceny i sytuacje 

(realne i fantastyczne) 

inspirowane wyobraź-

nią, baśnią, opowiada-

niem i muzyką. 

papier kolorowy, ma-

kulaturę, karton, ścinki 

tekstylne itp.  

- Zazwyczaj samo-

dzielnie modeluje (lepi 

i konstruuje) z mode-

liny, plasteliny. 

- Zazwyczaj samo-

dzielnie powiela za po-

mocą kalki. 

- Zazwyczaj samo-

dzielnie wykonuje 

prace, modele, rekwi-

zyty, impresje pla-

styczne potrzebne do 

aktywności artystycz-

nej. 

- Zazwyczaj samo-

dzielnie wykonuje 

prace i impresje pla-

styczne jako formy 

przekazania i przedsta-

wienia uczuć, nastro-

jów i zachowań (np. 

prezent, zaproszenie). 

- Zazwyczaj samo-

dzielnie ilustruje sceny 

i sytuacje (realne i fan-

tastyczne) inspirowane 

wyobraźnią, baśnią, 

opowiadaniem i mu-

zyką. 

pier kolorowy, makula-

turę, karton, ścinki tek-

stylne itp.  

- Z niewielką pomocą 

modeluje (lepi i kon-

struuje) z modeliny, 

plasteliny. 

- Z niewielką pomocą 

powiela za pomocą 

kalki. 

- Z niewielką pomocą 

wykonuje prace, mo-

dele, rekwizyty, impre-

sje plastyczne po-

trzebne do aktywności 

artystycznej.  

- Z niewielką pomocą 

wykonuje prace i im-

presje plastyczne jako 

formy przekazania i 

przedstawienia uczuć, 

nastrojów i zachowań 

(np. prezent, zaprosze-

nie). 

- Z niewielką pomocą 

ilustruje sceny i sytua-

cje (realne i fanta-

styczne) inspirowane 

wyobraźnią, baśnią, 

opowiadaniem i mu-

zyką. 

pier kolorowy, makula-

turę, karton, ścinki tek-

stylne itp.  

- Oczekuje pomocy, 

modelując (lepiąc i 

konstruując) z mode-

liny, plasteliny. 

- Oczekuje pomocy, 

powielając za pomocą 

kalki. 

- Oczekuje pomocy, 

wykonując prace, mo-

dele, rekwizyty, impre-

sje plastyczne po-

trzebne do aktywności 

artystycznej. 

- Oczekuje pomocy, 

wykonując prace i im-

presje plastyczne jako 

formy przekazania i 

przedstawienia uczuć, 

nastrojów i zachowań 

(np. prezent, zaprosze-

nie).  

- Oczekuje pomocy ilu-

strując sceny i sytuacje 

(realne i fantastyczne) 

inspirowane wyobraź-

nią, baśnią, opowiada-

niem i muzyką. 

 

 

 3.Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych: 

 
wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
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- Poprawnie rozpo-

znaje i nazywa dzie-

dziny sztuk plastycz-

nych, np. malarstwo. 

- Poprawnie rozpo-

znaje i nazywa podsta-

wowe gatunki dzieł 

malarskich. 

- Poprawnie wskazuje 

miejsca prezentacji 

sztuk plastycznych.  

- Poprawnie nazywa 

dziedziny sztuk pla-

stycznych, np. malar-

stwo. 

- Poprawnie rozpo-

znaje i nazywa podsta-

wowe gatunki dzieł 

malarskich. 

- Poprawnie wskazuje 

miejsca prezentacji 

sztuk plastycznych.  

- Najczęściej popraw-

nie nazywa dziedziny 

sztuk plastycznych, np. 

malarstwo. 

- Najczęściej popraw-

nie rozpoznaje i na-

zywa podstawowe ga-

tunki dzieł malarskich. 

- Najczęściej popraw-

nie wskazuje miejsca 

prezentacji sztuk pla-

stycznych.  

- Z niewielką pomocą 

nazywa dziedziny 

sztuk plastycznych, np. 

malarstwo.  

- Z niewielką pomocą 

rozpoznaje i nazywa 

podstawowe gatunki 

dzieł malarskich. 

- Z niewielką pomocą 

wskazuje miejsca pre-

zentacji sztuk plastycz-

nych.  

- Tylko z pomocą na-

zywa dziedziny sztuk 

plastycznych, np. ma-

larstwo.  

- Tylko z pomocą roz-

poznaje i nazywa pod-

stawowe gatunki dzieł 

malarskich. 

- Tylko z pomocą 

wskazuje miejsca pre-

zentacji sztuk plastycz-

nych.  

- Nie potrafi nazwać 

podstawowych dzie-

dzin sztuk plastycz-

nych i gatunków dzieł 

malarskich.  

 

 

EDUKACJA TECHNICZNA 
 

Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Samodzielnie planuje i 

realizuje własne 

projekty/prace; 

realizując te 

prace/projekty 

współdziała w grupie.  

- Poprawnie wyjaśnia 

znaczenie oraz koniecz-

ność zachowania ładu, 

porządku i dobrej orga-

nizacji miejsca pracy ze 

względów bezpieczeń-

stwa. 

- Właściwie organizuje 

pracę, wykorzystuje 

urządzenia techniczne i 

technologie; zwraca 

- Samodzielnie planuje i 

realizuje własne pro-

jekty/prace; realizując te 

prace/projekty współ-

działa w grupie. 

- Poprawnie wyjaśnia 

znaczenie oraz koniecz-

ność zachowania ładu, 

porządku i dobrej orga-

nizacji miejsca pracy ze 

względów bezpieczeń-

stwa. 

 

- Właściwie organizuje 

pracę, wykorzystuje 

urządzenia techniczne i 

technologie; zwraca 

- Najczęściej samo-

dzielnie planuje i reali-

zuje własne pro-

jekty/prace; realizując 

te prace/projekty 

współdziała w grupie. 

- Najczęściej poprawnie 

wyjaśnia znaczenie 

oraz konieczność za-

chowania ładu, po-

rządku i dobrej organi-

zacji miejsca pracy ze 

względów bezpieczeń-

stwa. 

- Najczęściej właściwie 

organizuje pracę, wyko-

rzystuje urządzenia 

- Z niewielką pomocą 

planuje i realizuje wła-

sne projekty/prace; rea-

lizując te prace/projekty 

współdziała w grupie. 

- Po naprowadzeniu wy-

jaśnia znaczenie oraz 

konieczność zachowa-

nia ładu, porządku i do-

brej organizacji miejsca 

pracy ze względów bez-

pieczeństwa. 

- Z niewielką pomocą 

właściwie organizuje 

pracę, wykorzystuje 

urządzenia techniczne i 

technologie; zwraca 

- Tylko z pomocą pla-

nuje i realizuje własne 

projekty/prace; realizu-

jąc te prace/projekty 

współdziała w grupie. 

- Wspomagany pyta-

niami wyjaśnia znacze-

nie oraz konieczność 

zachowania ładu, po-

rządku i dobrej organi-

zacji miejsca pracy ze 

względów bezpieczeń-

stwa. 

- Tylko z pomocą wła-

ściwie organizuje pracę, 

wykorzystuje urządze-

nia techniczne i techno-

logie; zwraca uwagę na 

- Odmawia wykonywa-

nia proponowanych 

projektów. 

- Nie dba o porządek w 

miejscu pracy.  
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uwagę na zdrowie i za-

chowanie bezpieczeń-

stwa z uwzględnieniem 

selekcji informacji, wy-

konywania czynności 

użytecznych lub po-

trzebnych. 

uwagę na zdrowie i za-

chowanie bezpieczeń-

stwa z uwzględnieniem 

selekcji informacji, wy-

konywania czynności 

użytecznych lub po-

trzebnych.  

 

techniczne i technolo-

gie; zwraca uwagę na 

zdrowie i zachowanie 

bezpieczeństwa z 

uwzględnieniem selek-

cji informacji, wykony-

wania czynności uży-

tecznych lub potrzeb-

nych.  

uwagę na zdrowie i za-

chowanie bezpieczeń-

stwa z uwzględnieniem 

selekcji informacji, wy-

konywania czynności 

użytecznych lub po-

trzebnych. 

zdrowie i zachowanie 

bezpieczeństwa z 

uwzględnieniem selek-

cji informacji, wykony-

wania czynności uży-

tecznych lub potrzeb-

nych. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

 
1.Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Uważnie słucha mu-

zyki, łączy ją z aktyw-

nością ruchową, ge-

stami dźwiękotwór-

czymi. 

- Poprawnie reaguje na 

sygnały muzyczne w 

różnych sytuacjach za-

daniowych. 

 

- Chętnie śpiewa śpie-

wanki, piosenki i pie-

śni charakterystyczne 

dla polskich tradycji i 

zwyczajów oraz kilka 

utworów patriotycz-

nych. 

- Chętnie i kreatywnie 

porusza się i tańczy 

według utworzonych 

przez siebie układów 

- Uważnie słucha mu-

zyki, łączy ją z aktyw-

nością ruchową, ge-

stami dźwiękotwór-

czymi. 

- Poprawnie reaguje na 

sygnały muzyczne w 

różnych sytuacjach za-

daniowych. 

 

- Chętnie śpiewa śpie-

wanki, piosenki i pie-

śni charakterystyczne 

dla polskich tradycji i 

zwyczajów oraz kilka 

utworów patriotycz-

nych. 

- Chętnie i kreatywnie 

porusza się i tańczy 

według utworzonych 

przez siebie układów 

-Zazwyczaj uważnie 

słucha muzyki, łączy ją 

z aktywnością ru-

chową, gestami dźwię-

kotwórczymi. 

-Zazwyczaj poprawnie 

reaguje na sygnały mu-

zyczne w różnych sytu-

acjach zadaniowych. 

- Poprawnie śpiewa 

śpiewanki, piosenki i 

pieśni charaktery-

styczne dla polskich 

tradycji i zwyczajów 

oraz kilka utworów pa-

triotycznych. 

-Poprawnie porusza się 

i tańczy według utwo-

rzonych przez siebie 

układów ruchowych do 

muzyki i przy muzyce. 

 

- Nie zawsze uważnie 

słucha muzyki, łączy ją 

z aktywnością ru-

chową, gestami dźwię-

kotwórczymi. 

- Nie zawsze popraw-

nie reaguje na sygnały 

muzyczne w różnych 

sytuacjach zadanio-

wych. 

- Zazwyczaj poprawnie 

śpiewa śpiewanki, pio-

senki i pieśni charakte-

rystyczne dla polskich 

tradycji i zwyczajów 

oraz kilka utworów pa-

triotycznych.  

- Wykonuje czasem 

tańce według utworzo-

nych przez siebie ukła-

dów ruchowych do 

muzyki i przy muzyce. 

- Ma problem ze słu-

chaniem muzyki, łączy 

ją z aktywnością ru-

chową, gestami dźwię-

kotwórczymi. 

- Ma problem z po-

prawnym reagowaniem 

na sygnały muzyczne 

w różnych sytuacjach 

zadaniowych. 

- Z pomocą śpiewa 

kilka śpiewanek, piose-

nek i pieśni charaktery-

stycznych dla polskich 

tradycji i zwyczajów 

oraz kilka utworów pa-

triotycznych. 

- Niechętnie porusza 

się i tańczy według 

utworzonych przez sie-

- Nie potrafi słuchać 

proponowanych utwo-

rów muzycznych i rea-

gować na sygnały mu-

zyczne w różnych sytu-

acjach zadaniowych. 

 

 

 

- Nie uczestniczy w ze-

społowym śpiewie 

uczonych piosenek. 

 

 

 

 

- Nie uczestniczy w 

improwizacjach rucho-

wych ze śpiewem lub 

przy muzyce. 
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ruchowych do muzyki i 

przy muzyce. 

- Poprawnie gra zadane 

przez nauczyciela i 

własne schematy ryt-

miczne. 

ruchowych do muzyki i 

przy muzyce. 

- Poprawnie gra zadane 

przez nauczyciela i 

własne schematy ryt-

miczne. 

- Zazwyczaj poprawnie 

gra zadane przez nau-

czyciela i własne sche-

maty rytmiczne. 

- Z pomocą gra za-

dane przez nauczy-

ciela schematy ryt-

miczne 

bie układów rucho-

wych do muzyki i przy 

muzyce. 

- Poprawnie gra nie-

liczne zadane przez na-

uczyciela schematy 

rytmiczne 

 

- Nie gra zadanych 

przez nauczyciela 

schematów rytmicz-

nych. 

 

 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Umie obsługiwać 

komputer, nazywa ele-

menty zestawu kompu-

terowego, posługuje się 

wybranymi grami i 

programami edukacyj-

nymi, bezpiecznie ko-

rzysta z komputera i 

stosuje się do ograni-

czeń dotyczących ko-

rzystania z komputera.  

- Samodzielnie układa 

w logicznym porządku: 

obrazki, teksty, polece-

nia (instrukcje) składa-

jące się m.in. na co-

dzienne czynności. 

- Samodzielnie tworzy 

polecenie do określo-

nego planu działania 

prowadzące do osią-

gnięcia celu. 

- Sprawnie posługuje 

się komputerem w pod-

stawowym zakresie: 

korzysta z klawiatury, 

myszy, uruchamia pro-

gramy, zapisuje swoje 

prace, wie jak trzeba 

korzystać z komputera 

żeby nie narażać wła-

snego zdrowia.  

- Samodzielnie układa 

w logicznym porządku: 

obrazki, teksty, polece-

nia (instrukcje) składa-

jące się m.in. na co-

dzienne czynności. 

- Samodzielnie tworzy 

polecenie do określo-

nego planu działania 

prowadzące do osią-

gnięcia celu. 

- Posługuje się kompu-

terem w podstawowym 

zakresie: korzysta z 

myszy i klawiatury, ze 

wskazówkami nauczy-

ciela uruchamia pro-

gramy, przegląda 

wskazane strony inter-

netowe, wie jak trzeb 

korzystać z komputera, 

by nie narażać swojego 

zdrowia.  

- Zazwyczaj samo-

dzielnie układa w lo-

gicznym porządku: ob-

razki, teksty, polecenia 

(instrukcje) składające 

się m.in. na codzienne 

czynności. 

- Zazwyczaj samo-

dzielnie tworzy polece-

nie do określonego 

- Z pomocą nauczy-

ciela posługuje się 

komputerem w podsta-

wowym zakresie: ko-

rzysta z myszy i kla-

wiatury, wie jak trzeba 

korzystać z komputera 

by nie narażać swojego 

zdrowia. 

 

 

 

- Z niewielką pomocą 

nauczyciela układa w 

logicznym porządku: 

obrazki, teksty, polece-

nia (instrukcje) składa-

jące się m.in. na co-

dzienne czynności. 

 

 

- Nie radzi sobie bez 

pomocy. Posługuje się 

komputerem w podsta-

wowym zakresie: ko-

rzysta z pomocą nau-

czyciela z myszki i kla-

wiatury, ma problemy 

z wykonywaniem ćwi-

czenia zgodnie z tre-

ścią, często jest nie-

przygotowany do za-

jęć.  

Układa w logicznym 

porządku: obrazki, tek-

sty, polecenia (instruk-

cje) składające się 

m.in. na codzienne 

czynności. 

 

- Nie opanował nawet 

podstawowych technik 

związanych z obsługą 

komputera i oprogra-

mowania, nie wyko-

nuje ćwiczeń, jest nie-

przygotowany do za-

jęć, nie wie, jak korzy-

stać z komputera, aby 

nie narażać własnego 

zdrowia.  
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planu działania prowa-

dzące do osiągnięcia 

celu. 

 
 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

1.Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
- Zawsze utrzymuje w 

czystości całe ciało, 

przebiera się przed zaję-

ciami ruchowymi i po 

ich zakończeniu.  

- Zawsze dostosowuje 

strój do rodzaju pogody 

i pory roku w trakcie 

zajęć ruchowych.  

 

 

 

 

- Poprawnie wyjaśnia 

znaczenie ruchu w pro-

cesie utrzymania zdro-

wia. 

 

 

- Zawsze utrzymuje w 

czystości całe ciało, 

przebiera się przed zaję-

ciami ruchowymi i po 

ich zakończeniu.  

- Zawsze dostosowuje 

strój do rodzaju pogody 

i pory roku w trakcie 

zajęć ruchowych.  

 

 

 

 

- Poprawnie wyjaśnia 

znaczenie ruchu w pro-

cesie utrzymania zdro-

wia. 

 

 

- Zazwyczaj utrzymuje 

w czystości całe ciało, 

przebiera się przed zaję-

ciami ruchowymi i po 

ich zakończeniu.  

- Zazwyczaj dostoso-

wuje strój do rodzaju 

pogody i pory roku w 

trakcie zajęć rucho-

wych.  

 

 

 

- Zazwyczaj poprawnie 

wyjaśnia znaczenie ru-

chu w procesie utrzy-

mania zdrowia. 

. 

- Z pomocą utrzymuje 

w czystości całe ciało, 

przebiera się przed zaję-

ciami ruchowymi i po 

ich zakończeniu.  

- Z pomocą dostoso-

wuje strój do rodzaju 

pogody i pory roku w 

trakcie zajęć rucho-

wych.  

 

 

 

- Z pomocą wyjaśnia 

znaczenie ruchu w pro-

cesie utrzymania zdro-

wia. 

 

- Ze znaczną pomocą 

utrzymuje w czystości 

całe ciało, przebiera się 

przed zajęciami rucho-

wymi i po ich zakoń-

czeniu. 

- Coraz częściej dosto-

sowuje strój do rodzaju 

pogody i pory roku w 

trakcie zajęć ruchowych 

odpowiednio na świe-

żym powietrzu i w po-

mieszczeniu.  

- Wymaga pomocy, by 

wyjaśnić znaczenie ru-

chu w procesie utrzy-

mania zdrowia. 

 

- Nie utrzymuje w czy-

stości całego ciała, nie 

przebiera się przed zaję-

ciami ruchowymi i po 

ich zakończeniu.  

- Nie dostosowuje 

stroju do rodzaju po-

gody i pory roku w 

trakcie zajęć ruchowych 

odpowiednio na świe-

żym powietrzu i w po-

mieszczeniu. 

  

- Ma problem z wyja-

śnieniem znaczenia ru-

chu w procesie utrzy-

mania zdrowia.  
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2.Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych: 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
 - Zawsze poprawnie 

przyjmuje podstawowe 

pozycje do ćwiczeń.  

- Zawsze sprawnie po-

konuje w biegu prze-

szkody naturalne i 

sztuczne, biega w róż-

nym tempie, realizuje 

marszobieg. 

- Sprawnie wykonuje 

przeskok zawrotny 

przez ławeczkę, naskoki 

i zeskoki, skoki zajęcze.  

- Sprawnie wykonuje 

ćwiczenia zwinno-

ściowe: skłony, skręto-

skłony, przetoczenie, 

czołganie, podciąganie, 

czworakowanie ze 

zmianą kierunku i 

tempa ruchu, wspinanie 

się,  

 mocowanie w pozy-

cjach niskich i wyso-

kich, podnoszenie i 

przenoszenie przybo-

rów. 

Poprawnie przyjmuje 

podstawowe pozycje do 

ćwiczeń.  

- Zawsze sprawnie po-

konuje w biegu prze-

szkody naturalne i 

sztuczne, biega w róż-

nym tempie, realizuje 

marszobieg. 

- Sprawnie wykonuje 

przeskok zawrotny 

przez ławeczkę, naskoki 

i zeskoki, skoki zajęcze.  

- Sprawnie wykonuje 

ćwiczenia zwinno-

ściowe: skłony, skręto-

skłony, przetoczenie, 

czołganie, podciąganie, 

czworakowanie ze 

zmianą kierunku i 

tempa ruchu, wspinanie 

się,  

 mocowanie w pozy-

cjach niskich i wyso-

kich, podnoszenie i 

przenoszenie przybo-

rów. 

Zazwyczaj poprawnie 

przyjmuje podstawowe 

pozycje do ćwiczeń.  

- Zazwyczaj sprawnie 

pokonuje w biegu prze-

szkody naturalne i 

sztuczne, biega w róż-

nym tempie, realizuje 

marszobieg. 

- Zazwyczaj sprawnie 

wykonuje przeskok za-

wrotny przez ławeczkę, 

naskoki i zeskoki, skoki 

zajęcze.  

- Zazwyczaj sprawnie 

wykonuje ćwiczenia 

zwinnościowe: skłony, 

skrętoskłony, przetocze-

nie, czołganie, podcią-

ganie, czworakowanie 

ze zmianą kierunku i 

tempa ruchu, wspinanie 

się, mocowanie w pozy-

cjach niskich i wyso-

kich, podnoszenie i 

przenoszenie przybo-

rów. 

Stara się poprawnie 

przyjmować podsta-

wowe pozycje do ćwi-

czeń.  

- Z niewielką pomocą  

pokonuje w biegu prze-

szkody naturalne i 

sztuczne, biega w róż-

nym tempie, realizuje 

marszobieg. 

- Stara się wykonywać 

przeskok zawrotny 

przez ławeczkę, naskoki 

i zeskoki, skoki zajęcze.  

- Stara się wykonywać 

ćwiczenia zwinno-

ściowe: skłony, skręto-

skłony, przetoczenie, 

czołganie, podciąganie, 

czworakowanie ze 

zmianą kierunku i 

tempa ruchu, wspinanie 

się, mocowanie w pozy-

cjach niskich i wyso-

kich, podnoszenie i 

przenoszenie przybo-

rów. 

Ma problemy z  przyj-

mowaniem podstawo-

wych pozycji do ćwi-

czeń.  

- Ze znaczną pomocą 

pokonuje w biegu prze-

szkody naturalne i 

sztuczne, biega w róż-

nym tempie, realizuje 

marszobieg. 

- Ma problemy z wyko-

nywaniem przeskoku 

zawrotnego przez ła-

weczkę, naskoku i ze-

skoku, skoków zaję-

czych.  

- Ze znaczną pomocą 

wykonuje ćwiczenia 

zwinnościowe: skłony, 

skrętoskłony, przetocze-

nie, czołganie, podcią-

ganie, czworakowanie 

ze zmianą kierunku i 

tempa ruchu, wspinanie 

się, mocowanie w pozy-

cjach niskich i wyso-

kich, podnoszenie i 

- Odmawia 

wykonywania 

ćwiczeń 

programowych 

podczas zajęć 

ruchowych, nie chce 

podejmować 

aktywności 

fizycznej, niechętnie 

współdziała w 

grupie, zagraża 

bezpieczeństwu 

współćwiczących, 

nie dostrzega potrzeb 

uczniów 

niepełnosprawnych.  
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- Sprawnie wykonuje 

ćwiczenia równoważne. 

- Poprawnie i samo-

dzielnie wykonuje ćwi-

czenia zapobiegające 

wadom postawy. 

-Celnie rzuca (do kosza, 

bramki) i chwyta piłkę. 

- Sprawnie wykonuje 

ćwiczenia równoważne. 

- Poprawnie i samo-

dzielnie wykonuje ćwi-

czenia zapobiegające 

wadom postawy. 

-Celnie rzuca (do 

kosza, bramki) i 

chwyta piłkę. 

- Zazwyczaj sprawnie 

wykonuje ćwiczenia 

równoważne. 

- Zazwyczaj poprawnie 

i samodzielnie wyko-

nuje ćwiczenia zapobie-

gające wadom postawy. 

- Rzuca i 

chwyta 

piłkę. 

- Z niewielką pomocą 

wykonuje ćwiczenia 

równoważne. 

 

- Stara się wykonywać 

ćwiczenia zapobiega-

jące wadom postawy. 

 

przenoszenie przybo-

rów. 

- Ze znaczną pomocą 

wykonuje ćwiczenia 

równoważne, 

zapobiegające wadom 

postawy. 

 

 
3.Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
 - Chętnie uczestniczy 

w zabawach i grach ze-

społowych z wykorzy-

staniem różnych rodza-

jów piłek. 
- Zawsze respektuje 

przepisy, reguły zabaw i 

gier ruchowych, prze-

pisy ruchu drogowego 

w odniesieniu do pie-

szych i rowerzystów. 

- Chętnie uczestniczy w 

zabawach i grach ze-

społowych z wykorzy-

staniem różnych rodza-

jów piłek. 
- Zawsze respektuje 

przepisy, reguły zabaw i 

gier ruchowych, prze-

pisy ruchu drogowego 

w odniesieniu do pie-

szych i rowerzystów. 
 

- Uczestniczy w zaba-

wach i grach zespoło-

wych z wykorzystaniem 

różnych rodzajów piłek. 

- Najczęściej respektuje 

przepisy, reguły zabaw i 

gier ruchowych, prze-

pisy ruchu drogowego 

w odniesieniu do pie-

szych i rowerzystów. 

- Stara się uczestniczyć 

w zabawach i grach ze-

społowych z wykorzy-

staniem różnych rodza-

jów piłek.  

Stara się respektować 

przepisy, reguły zabaw i 

gier ruchowych, prze-

pisy ruchu drogowego 

w odniesieniu do pie-

szych i rowerzystów. 

Niechętnie uczestniczy 

w zabawach i grach ze-

społowych z wykorzy-

staniem różnych rodza-

jów piłek. 

- Ma problem z respek-

towaniem przepisów, 

reguł zabaw i gier ru-

chowych, przepisów ru-

chu drogowego w od-

niesieniu do pieszych i 

rowerzystów. 

Nie uczestniczy w zaba-

wach i grach zespoło-

wych z wykorzystaniem 

różnych rodzajów piłek. 

- Nie respektuje przepi-

sów, reguł zabaw i gier 

ruchowych, przepisów 

ruchu drogowego w od-

niesieniu do pieszych i 

rowerzystów, 
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Wymagania edukacyjne na ocenę roczną 
 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 
Umiejętność czytania: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Czyta płynnie, 

poprawnie, wyraziście, 

uwzględniając znaki 

przestankowe zdania i 

teksty przeznaczone dla 

dzieci na I etapie 

edukacyjnym. Rozumie 

samodzielnie czytane 

teksty. Prawidłowo czyta z 

podziałem na role. 

Samodzielnie wyszukuje 

w tekście potrzebne 

informacje. 

Chętnie czyta 

samodzielnie wybrane 

książki. 

- Czyta płynnie, 

poprawnie i 

wyraziście zdania 

i opracowane 

teksty 

podręcznikowe. 

Czyta cicho ze 

zrozumieniem 

krótkie teksty. 

Potrafi przeczytać 

tekst z podziałem 

na role. 

Wyszukuje w 

tekście potrzebne 

informacje. 

Chętnie czyta 

samodzielnie 

wybrane książki. 

- Czyta poprawnie 

głośno i cicho ze 

zrozumieniem 

omawiane teksty 

pisane 

samodzielnie i 

drukowane. 

 Najczęściej 

samodzielnie 

wskazuje postacie i 

zdarzenia w 

utworach literackich, 

wyszukuje w 

tekstach wskazane 

fragmenty. 

Stara się czytać 

samodzielnie 

wybrane książki. 

 

- Czyta poprawnie 

głośno tylko 

przygotowane, krótkie 

teksty pisane 

samodzielnie i 

drukowane; zwykle ze 

zrozumieniem. 

- Z niewielką pomocą 

wskazuje postacie i 

zdarzenia w 

utworach literackich, 

wyszukuje w 

tekstach wskazane 

fragmenty. 

Zachęcany czyta 

samodzielnie wybrane 

książki. 

 

- Czyta poprawnie 

krótkie zdania pisane 

samodzielnie i 

drukowane, nie zawsze 

rozumie czytany tekst. 

Tylko z pomocą 
wskazuje postacie i 
zdarzenia w 
omawianych utworach 
oraz wyszukuje w nich 
wskazane fragmenty. 
 Ma problem z 

samodzielnym 

czytaniem wskazanych 

książek. 

- Czyta poprawnie wyrazy 

i krótkie zdania   

drukowane, nie rozumie 

czytanego tekstu. 

Nie korzysta z polecanej 

literatury dla dzieci. 
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Umiejętność słuchania i mówienia: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

-Zawsze z uwagą słucha 

wypowiedzi dorosłych i 

rówieśników; konstruuje 

ciekawą, spójną 

kilkuzdaniową 

wypowiedź, poprawną 

pod względem 

logicznym i 

gramatycznym; używa 

bogatego słownictwa; 

dostrzega i tworzy 

związki przyczynowo-

skutkowe. 

- Chętnie i z ekspresją 

recytuje wiersze. 

- Zazwyczaj słucha 
wypowiedzi 
dorosłych i 
rówieśników; 
wypowiada się w 
formie kilku 
logicznych zdań, 
poprawnych pod 
względem 
gramatycznym; 
systematycznie 
wzbogaca 
wykorzystywany 
zasób słów; dostrzega 
związki 
przyczynowo-
skutkowe. 
 - Chętnie recytuje 
wiersze. 

- Stara się 

słuchać 

wypowiedzi 

dorosłych i 

rówieśników; 

wypowiada się, 

odpowiadając na 

pytania krótkimi, 

prostymi 

zdaniami; 

wymienia 

zdarzenia, często 

nie zwracając 

uwagi na związki 

przyczynowo-

skutkowe; 

- Poprawnie recytuje 

wiersze. 

- Stara się słuchać z 

uwagą czytane teksty, 

wypowiedzi innych osób, 

podczas uroczystości, 

przedstawień i innych 

zdarzeń kulturalnych. 

Wypowiada się 

najczęściej w formie 

odpowiedzi na pytania. Z 

niewielką pomocą tworzy 

opowiadanie w formie 

ustnej.  

Z pomocą recytuje 

wiersze. 

- Ma problemy ze słuch-

aniem wypowiedzi 

dorosłych i rówieśników; 

konstruuje wypowiedzi z 

pomocą nauczyciela; od-

powiada na pytania po-

jedynczymi wyrazami; 

związki przyczynowo-

skutkowe dostrzega jedy-

nie z pomocą 

nauczyciela. 

- Ma problem z 

nauczeniem się wiersza 

na pamięć. 

 
 

- Nie potrafi słuchać z 

uwagą tekstów 

czytanych przez innych.  

Nie potrafi 

wypowiedzieć się w 

formie zdania na 

podany temat. Nie 

potrafi udzielić 

poprawnej odpowiedzi 

na zadane pytania 

związane z 

wysłuchanym tekstem. 

Nie rozwiązuje 

krzyżówek i nie 

wykonuje ćwiczeń 

wzbogacających 

czynny język.  Nie uczy 

się zadawanych tekstów 

na pamięć. 

 

Umiejętność pisania: 

 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 
- Właściwie, płynnie i 
estetycznie rozmieszcza 
tekst ciągły w liniaturze. 
Samodzielnie pisze notatkę, 
życzenia, ogłoszenie, 
zaproszenie oraz krótkie 
teksty.  Zawsze bezbłędnie 
pisze z pamięci i przepisuje 
teksty, samodzielnie układa i 

- Pisze z pamięci i ze 
słuchu proste, krótkie 

zdania, dba o estetykę i 

poprawność graficzną 
pisma, zachowuje 

prawidłowy kształt liter 
i ich połączeń. Redaguje 

i pisze: życzenia, list, 

zaproszenie i swobodny 

- Z niewielką pomocą 

nauczyciela redaguje i 

pisze: życzenia, list, 

zaproszenie i swobodny 

tekst. Popełnia nieliczne 

błędy ortograficzne i 

interpunkcyjne. 

Opanował pisownię 

większości wyrazów 

- Nie zawsze poprawnie 

rozmieszcza tekst ciągły w 

liniaturze.  

 Z niewielką pomocą pisze 

notatkę, życzenia, ogłosze-

nie, zaproszenie oraz krót-

kie teksty.  

Popełnia błędy w pisaniu z 

pamięci i przepisywaniu 

- Ma trudności z po-

prawnym rozmieszcza-

niem tekstu w liniaturze.  

 Tylko z pomocą  pisze 

notatkę, życzenia, ogło-

szenie, zaproszenie oraz 

krótkie teksty.  

- Niewłaściwie roz-

mieszcza tekst w liniatu-

rze. 

Nie podejmuje próby na-

pisania notatki, życzeń, 

ogłoszenia, zaproszenia. 

Nie potrafi pisać z pa-

mięci. 
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pisze zdania. Zawsze 
bezbłędnie porządkuje 
wyrazy w kolejności 
alfabetycznej. Rozpoznaje 
zdania oznajmujące, 
pytające i rozkazujące. 
Rozpoznaje rzeczowniki i 
czasowniki,  określa rodzaje 
rzeczownika i liczby. Zna i 
stosuje reguły pisowni 
wyrazów z trudnościami 
ortograficznymi. 

tekst. Dba o poprawność 
ortograficzną i 

interpunkcyjną. Określa 
rodzaj i liczby 

rzeczownika. 
Rozpoznaje czasowniki 

i określa ich liczbę. 

Opanował pisownię 
poznanych wyrazów 

zawierających trudność 
ortograficzną. 

zawierających trudność 

ortograficzną.  

 

 

 

Rozpoznaje w prostych 

zdaniach nazwy ludzi, 

zwierząt, roślin i rzeczy 

oraz wyrazy 

oznaczające czynności.  
 

 

tekstów, układa i pisze 

proste zdania. 

 Po naprowadzeniu 

porządkuje wyrazy w 

kolejności alfabetycznej. 

 Z pomocą nauczyciela 

wyszukuje w zdaniach 

nazwy ludzi, zwierząt, 

roślin i rzeczy oraz wyrazy 

oznaczające czynności. 

Opanował pisownię tylko 

niektórych wyrazów z 

trudnością ortograficzną. 
 

Popełnia liczne błędy w 

pisaniu z pamięci. Prze-

pisuje poprawnie tylko 

pod kierunkiem i z po-

mocą nauczyciela. 

 Wymaga pomocy w 

czasie ustalania 

kolejności alfabetycznej 

wyrazów. Wskazuje w 

zdaniach rzeczowniki i 

czasowniki. 

Tylko z pomocą rozpo-

znaje zdania oznajmu-

jące, pytające i rozkazu-

jące w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych. 

Nie przepisuje wskaza-

nych tekstów w liniatu-

rze. 

Nie zna kolejności alfa-

betycznej liter. Nie od-

różnia w wypowiedziach 

zdań, wyrazów, sylab i 

głosek. Nie dzieli wyra-

zów na sylaby. Nie po-

trafi wskazać w zdaniach 

rzeczowników i czasow-

ników. 
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EDUKACJA MATEMATYCZNA: 

 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Zawsze poprawnie określa 

wzajemne położenie przed-

miotów na płaszczyźnie i w 

przestrzeni, określa kierunki. 

- Liczy w przód i w tył od po-

danej liczby w zakresie 100; 

odczytuje i zapisuje liczby za 

pomocą cyfr w zakresie 100; 

wyjaśnia znaczenie cyfr w 

zapisie liczby; porównuje i 

porządkuje liczby od 

najmniejszej do największej i 

odwrotnie. 
- Biegle i bezbłędnie dodaje i 

odejmuje w pamięci w 

zakresie 100 z prze-

kroczeniem progu 

dziesiątkowego; mnoży i dzi-

eli w zakresie 30; oblicza 

działania z okienkami. 

- Samodzielnie rozwiązuje, 

przekształca i układa zadania 

tekstowe o różnym stopniu 

trudności, w tym także na 

porównywanie różnicowe. 

-Poprawnie rozpoznaje 

poznane figury geometryczne, 

w tym nachodzące na siebie; 

rysuje figury na sieci 

kwadratowej, mierzy długość 

odcinków, posługując się 

jednostkami długości; 

Poprawnie określa wza-

jemne położenie przed-

miotów na płaszczyźnie 

i w przestrzeni, określa 

kierunki. 

- Sprawnie liczy w 

przód i w tył od podanej 

liczby w zakresie 100; 

odczytuje i zapisuje 

liczby za pomocą cyfr w 

zakresie 100; wyjaśnia 

znaczenie cyfr w zapisie 

liczby; porównuje i 

porządkuje liczby od 

najmniejszej do 

największej i odwrotnie. 
- Biegle i bezbłędnie 

dodaje i odejmuje w 

pamięci w zakresie 100 

z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego; mnoży 

i dzieli w zakresie 30; 

oblicza działania z 

okienkami. 

- Samodzielnie 

rozwiązuje, przekształca 

i układa zadania 

tekstowe o różnym 

stopniu trudności, w tym 

także na porównywanie 

różnicowe. 

-Poprawnie rozpoznaje 

-Najczęściej poprawnie 

określa wzajemne 

położenie przedmiotów 

na płaszczyźnie i w 

przestrzeni oraz określa 

kierunki. 

- Najczęściej liczy w 

przód i w tył od podanej 

liczby w zakresie 100; 

odczytuje i zapisuje 

liczby za pomocą cyfr w 

zakresie 100; wyjaśnia 

znaczenie cyfr w zapisie 

liczby; porównuje i 

porządkuje liczby od 

najmniejszej do 

największej i odwrotnie 

- Dodaje i odejmuje w 

pamięci w zakresie 100 z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, mnoży i 

dzieli w zakresie 30; 

czasem popełnia błędy. 

-Samodzielnie 

rozwiązuje proste 

zadania tekstowe, także 

na porównywanie 

różnicowe. 

-Najczęściej poprawnie 

rozpoznaje poznane 

figury geometryczne, w 

tym nachodzące na 

-Z niewielką pomocą 

określa i prezentuje wza-

jemne położenie przed-

miotów na płaszczyźnie i 

w przestrzeni orazokreśla   

kierunki. 

-Ma problem z liczeniem 

w przód i w tył od 

podanej liczby w 

zakresie 100; z niewielką  

pomocą odczytuje i 

zapisuje liczby za 

pomocą cyfr w zakresie 

100; wyjaśnia znaczenie 

cyfr w zapisie liczby; 

porównuje i porządkuje 

liczby od najmniejszej do 

największej i odwrotnie, 

popełnia błędy i często 

wspomaga się 

konkretem.  

-Z pomocą dodaje i 

odejmuje w zakresie 100 

z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, mnoży i 

dzieli w zakresie 30; 

czasem popełnia błędy, 

często wspomaga się 

konkretem. 

- Rozwiązuje proste 

zadania tekstowe z 

nieznaczną pomocą 

- Potrzebuje dużej  

pomocy, gdy 

określa wzajemne  

położenie przedmiotów 

 na płaszczyźnie i w  

przestrzeni, 

wzajemne położenie 

przedmiotów na  

płaszczyźnie i w  

przestrzeni oraz określa 

 kierunki. 

-Potrzebuje pomocy, 

gdy liczy w przód i w tył 

od podanej liczby w 

zakresie 100; odczytuje i 

zapisuje liczby za 

pomocą cyfr w zakresie 

100; wyjaśnia znaczenie 

cyfr w zapisie liczby; 

porównuje i porządkuje 

liczby od najmniejszej 

do największej i 

odwrotnie, zawsze 

wspomagając się 

konkretem, popełnia 

liczne błędy. 

-Dodaje i odejmuje w 

zakresie 100, mnoży i 

dzieli w zakresie 30 

zawsze wspomagając się 

konkretem, popełnia 

liczne błędy. 

Nie określa położenia 

przedmiotów względem 

siebie. 

 Nie potrafi wskazać 

strony lewej lub prawej 

u siebie lub osoby 

stojącej naprzeciwko. 

 

 

Ne potrafi porównać 

przedmiotów pod wzglę-

dem wyróżnionej cechy. 

 

 

Nie potrafi poprawnie 

liczyć w poznanym 

zakresie liczbowym. 

Nie potrafi dodawać, 

odejmować, mnożyć i 

dzielić liczb w 

poznawanym zakresie 

liczbowym.  Nie potrafi 

porównać wskazanych 

liczb w poznanym 

zakresie liczbowym. 

Nie potrafi przeliczać i 

zapisywać liczb  w 

zakresie 100.  Z pomocą 

nauczyciela dodaje i 

odejmuje tylko na 

konkretach w zakresie 

20.  Nie potrafi mnożyć i 
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dostrzega symetrię. 

- Sprawnie posługuje się 

zdobytymi umiejętnościami w 

zakresie pomiaru pojemności, 

długości, obliczeń wagowych, 

czasu oraz obliczeń 

pieniężnych i kalendarzowych 

w sytuacjach życiowych; 

poprawnie wykorzystuje 

proponowane gry edukacyjne 

zgodnie z zasadami. 

 

 

 
 

poznane figury 

geometryczne, w tym 

nachodzące na siebie; 

rysuje figury na sieci 

kwadratowej, mierzy 

długość odcinków, 

posługując się 

jednostkami długości; 

dostrzega symetrię. 

- Sprawnie posługuje się 

zdobytymi 

umiejętnościami w 

zakresie pomiaru 

pojemności, długości, 

obliczeń wagowych, 

czasu oraz obliczeń 

pieniężnych i 

kalendarzowych w 

sytuacjach życiowych; 

poprawnie wykorzystuje 

proponowane gry 

edukacyjne zgodnie z 

zasadami. 

 

 

.  

siebie; rysuje proste 

figury na sieci 

kwadratowej, najczęściej 

poprawnie mierzy 

długość odcinków, 

posługując się 

jednostkami długości; 

stara się dostrzegać 

symetrię. 

-Najczęściej 

samodzielnie posługuje 

się zdobytymi 

umiejętnościami w 

zakresie pomiaru 

pojemności, długości, 

ciężaru, czasu oraz 

obliczeń pieniężnych i 

kalendarzowych w 

sytuacjach życiowych; 

stara się wykorzystywać 

proponowane gry 

edukacyjne zgodnie z 

zasadami. 

 
 

 

- Z niewielką pomocą 

rozpoznaje poznane 

figury geometryczne, 

w tym nachodzące na 

siebie; nie zawsze 

poprawie rysuje figury 

na sieci kwadratowej, 

stara się mierzyć 

długość odcinków, 

posługując się 

jednostkami długości; 

z pomocą dostrzega 

symetrię. 

-Z niewielką pomocą 

posługuje się 

zdobytymi 

umiejętnościami w 

zakresie pomiaru 

pojemności, długości, 

ciężaru, czasu oraz 

obliczeń pieniężnych i 

kalendarzowych w 

sytuacjach życiowych; 

z niewielką pomocą 

potrafi korzystać z gier 

edukacyjnych 

 

-Najczęściej z pomocą 

rozwiązuje proste 

jednodziałaniowe 

zadania tekstowe 

-Tylko z pomocą 

rozpoznaje poznane 

figury geometryczne, w 

tym nachodzące na 

siebie; ma problem z 

rysowaniem figury na 

sieci kwadratowej, z 

pomocą mierzy długość 

odcinków, posługując 

się jednostkami 

długości; ma problem z 

dostrzeganiem symetrii 

-Tylko z pomocą 

posługuje się zdobytymi 

umiejętnościami w 

zakresie pomiaru 

pojemności, długości, 

ciężaru, czasu oraz 

obliczeń pieniężnych i 

kalendarzowych w 

sytuacjach życiowych; z 

pomocą potrafi 

korzystać z gier 

edukacyjnych. 

dzielić. Nie potrafi 

rozwiązać zadania 

tekstowego  nawet z 

pomocą nauczyciela. 

Nie potrafi zastosować 

umiejętności 

matematycznych w 

sytuacjach życiowych  

(obliczenia pieniężne, 

odczytywanie pełnych 

godzin na zegarze, 

obliczenia 

kalendarzowe, ważenie, 

pomiar temperatury, 

odmierzanie płynów). 
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EDUKACJA SPOŁECZNA: 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

-Zawsze przestrzega norm 

postępowania i 

obowiązków 

wynikających z roli 

ucznia; trafnie ocenia 

swoje postępowanie i 

innych osób, odnosząc się 

do poznanych wartości; 

często przejmuje rolę 

lidera w pracy 

zespołowej. 

-Zna legendy związane z 

powstaniem państwa 

polskiego; rozpoznaje 

symbole narodowe; 

rozpoznaje i nazywa 

patrona szkoły; zna 

wybrane zwyczaje i 

tradycje polskie. 

 
  

 

-Przestrzega norm 

postępowania i 

obowiązków 

wynikających z roli 

ucznia; trafnie ocenia 

swoje postępowanie i 

innych osób, odnosząc się 

do poznanych wartości; 

często przejmuje rolę 

lidera w pracy zespołowej. 

-Zna legendy związane z 

powstaniem państwa 

polskiego; rozpoznaje 

symbole narodowe; 

rozpoznaje i nazywa 

patrona szkoły; zna 

wybrane zwyczaje i 

tradycje polskie. 

 

- Najczęściej przestrzega 

norm postępowania i 

obowiązków 

wynikających z roli 

ucznia; stara się ocenić 

swoje postępowanie i 

innych osób, odnosząc 

się do poznanych 

wartości; czasem 

przejmuje rolę lidera w 

pracy zespołowej. 

- Zna legendę związaną z 

powstaniem państwa 

polskiego; z niewielką 

pomocą rozpoznaje 

symbole narodowe i 

patrona szkoły; z pomocą 

nazywa zwyczaje i 

tradycje polskie. 

 

 

 

 

-Stara się przestrzegać 

norm postępowania i 

obowiązków 

wynikających z roli 

ucznia; po 

naprowadzeniu ocenia 

swoje postępowanie i 

innych osób, odnosząc 

się do poznanych 

wartości; stara się 

współpracować w 

zespole. 

-Z pomocą opowiada 

legendę związaną z 

powstaniem państwa 

polskiego i nazywa 

zwyczaje i tradycje 

polskie; z niewielką 

pomocą rozpoznaje 

symbole narodowe i 

patrona szkoły. 
 

 

-Ma problemy z 

przestrzeganiem norm 

postępowania i 

obowiązków 

wynikających z roli 

ucznia; nie zawsze 

potrafi ocenić swoje 

postępowanie i innych 

osób, odnosząc się do 

poznanych wartości; 

ma trudności ze 

współpracą w zespole. 

-Tylko ze znaczną 

pomocą opowiada 

legendę związaną z 

powstaniem państwa 

polskiego; ma trudności 

z rozpoznaniem 

symboli narodowych i 

patrona szkoły; tylko ze 

znaczną pomocą 

nazywa zwyczaje i 

tradycje polskie. 

 
 

-Nieprzestrzega norm 

postępowania i 

obowiązków wynikających 

z roli ucznia; nie zawsze 

potrafi ocenić swoje 

postępowanie i innych 

osób, odnosząc się do 

poznanych wartości; nie 

wspólpracuje zespole. 

-Nie zna  legend związanych 

z powstaniem państwa 

polskiego; ma trudności z 

rozpoznaniem symboli 

narodowych i patrona 

szkoły; nie nazywa 

zwyczajów i tradycji 

polskich. 
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EDUKACJA PRZYRODNICZA: 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

- Ma bogatą wiedzę o 

roślinach i zwierzętach; 

aktywnie uczestniczy w 

poznawaniu świata, chętnie 

prowadzi obserwacje i 

doświadczenia, 

samodzielnie formułuje 

trafne wnioski. 

-Zna omawiane zawody 

użyteczności publicznej; 

potrafi wyjaśnić wzajemne 

zależności między 

człowiekiem a 

środowiskiem; rozumie 

potrzebę ochrony 

środowiska; zna zagrożenia 

ze strony zjawisk 

przyrodniczych; wymienia 

zasady racjonalnego i 

zdrowego odżywiania się; 

zna i stosuje znaki drogowe 

potrzebne pieszemu. 

- Samodzielnie wskazuje na 

mapie fizycznej Polski 

granice państwa, główne 

miasta i rzeki oraz własną 

miejscowość. 

 
 

 

 

- Ma dużą wiedzę o 

roślinach i zwierzętach; 

aktywnie uczestniczy w 

poznawaniu świata, 

chętnie prowadzi 

obserwacje i 

doświadczenia, 

samodzielnie formułuje 

trafne wnioski. 

-Zna omawiane zawody 

użyteczności publicznej; 

potrafi wyjaśnić 

wzajemne zależności 

między człowiekiem a 

środowiskiem; rozumie 

potrzebę ochrony 

środowiska; zna 

zagrożenia ze strony 

zjawisk przyrodniczych; 

wymienia zasady 

racjonalnego i zdrowego 

odżywiania się; zna i 

stosuje znaki drogowe 

potrzebne pieszemu. 

- Samodzielnie wskazuje 

na mapie fizycznej Polski 

granice państwa, główne 

miasta i rzeki oraz własną 

miejscowość. 

 
 

-Ma ogólną wiedzę o 

wybranych roślinach i 

zwierzętach; po 

ukierunkowaniu 

interesuje się 

środowiskiem 

przyrodniczym, 

prowadzi proste 

obserwacje, 

podejmuje próby 

wnioskowania. 

-Zazwyczaj nazywa 

zawody użyteczności 

publicznej; wyjaśnia 

wzajemne zależności 

między człowiekiem a 

środowiskiem; stara 

się rozumieć potrzebę 

ochrony środowiska; 

z niewielką pomocą 

wymienia zagrożenia 

ze strony zjawisk 

przyrodniczych; 

wymienia większość 

zasad racjonalnego i 

zdrowego odżywiania 

się; najczęściej 

rozpoznaje i stosuje 

znaki drogowe 

potrzebne pieszemu. 

-Po naprowadzeniu 

wskazuje na mapie 

fizycznej Polski 

-Ma podstawowe 

wiadomości o wybranych 

roślinach i zwierzętach; 

stara się interesować 

środowiskiem 

przyrodniczym, po 

zmotywowaniu prowadzi 

proste obserwacje, z 

niewielką pomocą 

podejmuje próby 

wnioskowania. 

- Z pomocą nazywa kilka 

zawodów użyteczności 

publicznej; z pomocą 

wyjaśnia kilka 

wzajemnych zależności 

między człowiekiem a 

środowiskiem; nie zawsze 

rozumie potrzebę ochrony 

środowiska; z pomocą 

wymienia zagrożenia ze 

strony zjawisk 

przyrodniczych; wymienia 

kilka zasad racjonalnego i 

zdrowego odżywiania się; 

ma problem z 

rozpoznaniem i 

stosowaniem znaków 

drogowych potrzebnych 

pieszemu. 

-Po naprowadzeniu 

wskazuje na mapie 

fizycznej Polski granice 

-Ma małą wiedzę o 

wybranych roślinach i 

zwierzętach; słabo in-

teresuje się 

środowiskiem przyrod-

niczym, niesys-

tematycznie prowadzi 

obserwacje, ma prob-

lem z wnioskowaniem. 

-Tylko z pomocą 

nazywa zawody 

użyteczności 

publicznej; tylko z 

pomocą wymienia 

przykłady zależności 

między człowiekiem a 

środowiskiem; nie 

rozumie potrzeby 

ochrony środowiska; 

nie dostrzega zagrożeń 

ze strony zjawisk 

przyrodniczych; nie 

rozumie konieczności 

stosowania zasad 

racjonalnego i 

zdrowego odżywiania 

się; ma problem z 

rozpoznaniem 

większości znaków 

drogowych 

potrzebnych pieszemu. 

-Nie potrafi wskazać na 

mapie fizycznej Polski 

- Nie rozpoznaje podstawo-

wych roślin i zwierząt wy-

stępujących w najbliższym 

otoczeniu.  

- Nie prowadzi obserwacji i 

hodowli proponowanych na 

zajęciach. 

- Nie odróżnia specyfiki 

podstawowych zawodów 

omawianych na zajęciach, 

nie zna numerów alarmo-

wych. 

-Nie zna przykładów 

zależności między 

człowiekiem a 

środowiskiem; nie rozumie 

potrzeby ochrony 

środowiska; nie dostrzega 

zagrożeń ze strony zjawisk 

przyrodniczych; nie 

rozumie konieczności 

stosowania zasad 

racjonalnego i zdrowego 

odżywiania się; ma 

problem z rozpoznaniem 

większości znaków 

drogowych potrzebnych 

pieszemu. 

-Nie potrafi wskazać na 

mapie fizycznej Polski 

grani państwa, głównych 

miast i rzeki oraz własnej 

miejscowości. 
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granice państwa, 

główne miasta i rzeki 

oraz własną 

miejscowość. 

 

państwa, główne miasta i 

rzeki oraz własną 

miejscowość. 

 
 

grani państwa, 

głównych miast i rzeki 

oraz własnej 

miejscowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

EDUKACJA  PLASTYCZNA I  TECHNICZNA 

 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

-Samodzielnie i trafnie 

wyróżnia w omawianych 

dziełach kształty, barwę, 

walor i kompozycje 

obiektów 

: ma twórcze podejście 

do zadań plastyczno-

technicznych, 

kreatywnie i estetycznie 

wykonuje wszystkie 

prace. 
-Rozpoznaje omawiane 

dziedziny sztuki. 

-Współdziała w grupie 

podczas planowania i 

realizacji projektów oraz 

prac plastyczno-

technicznych, często 

-Potrafi trafnie wyróżniać 

w omawianych dziełach 

kształty, barwę, walor i 

kompozycje obiektów 

: ma twórcze podejście 

do zadań plastyczno-

technicznych, kreatywnie 

i estetycznie wykonuje 

wszystkie prace. 
-Rozpoznaje omawiane 

dziedziny sztuki. 

-Współdziała w grupie 

podczas planowania i 

realizacji projektów oraz 

prac plastyczno-

technicznych, często 

przejmując rolę lidera; 

zawsze przestrzega zasad  

-Najczęściej poprawnie 

wyróżnia w omawianych 

dziełach kształty, barwę, 

walor i kompozycje 

obiektów.  

-Poprawnie wypowiada 

się w różnych technikach 

plastycznych. 

-Zna większość 

omawianych dziedzin 

sztuki. 

-Współdziała w grupie 

podczas planowania i 

realizacji projektów oraz 

prac plastyczno-

technicznych. 

-Przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i 

-Najczęściej poprawnie 

wyróżnia w omawianych 

dziełach kształty, barwę, 

walor i kompozycje 

obiektów. 

-W pracach plastyczno-

technicznych stosuje 

proste techniki. 

-Rozpoznaje kilka 

przykładów omawianych 

dziedzin sztuki. 

-Stara się współdziałać w 

grupie podczas 

planowania i realizacji 

projektów oraz prac 

plastyczno-technicznych; 

najczęściej przestrzega 

-Z pomocą wyróżnia w 

omawianych dziełach 

kształty, barwę, walor i 

kompozycje obiektów. 

-Prace plastyczno-

techniczne wykonuje 

według prostych 

schematów, nie zawsze 

dba o ich estetykę. 

-Ma problemy z 

rozpoznawaniem 

omawianych dziedzin 

sztuki. 

-Ma problem ze 

współdziałaniem w 

grupie podczas 

planowania i realizacji 

projektów oraz prac 

-Tylko z pomocą 

nauczyciela wyróżnia w 

omawianych dziełach 

kształty, barwę, walor i 

kompozycje obiektów. 

-Ma problem ze 

współdziałaniem w 

grupie podczas 

planowania i realizacji 

projektów oraz prac 

plastyczno-

technicznych; nie 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i 

porządku w miejscu 

pracy. 

- Odczytuje podstawowe 

informacje techniczne, 
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przejmując rolę lidera; 

zawsze przestrzega zasad  

bezpieczeństwa i  

porządku w miejscu  

pracy. 

- Samodzielnie odczytuje 

podstawowe informacje 

techniczne, wykonuje 

przedmioty użytkowe 

 z zastosowaniem 

połączeń rozłącznych i 

nierozłącznych, modele 

lub z wykorzystaniem 

prądu elektrycznego 

 

bezpieczeństwa i  

porządku w miejscu  

pracy. 

-Samodzielnie odczytuje 

podstawowe informacje 

techniczne, wykonuje 

przedmioty użytkowe 

 z zastosowaniem 

połączeń rozłącznych i 

nierozłącznych, modele 

lub z wykorzystaniem 

prądu elektrycznego. 

porządku w miejscu 

pracy. 

- Odczytuje podstawowe 

informacje techniczne, 

wykonuje przedmioty 

użytkowe 

 z zastosowaniem 

połączeń rozłącznych i 

nierozłącznych, modele 

lub z wykorzystaniem 

prądu elektrycznego. 

 

zasad bezpieczeństwa i 

porządku w miejscu 

pracy. 

- Często korzysta z 

pomocy: odczytując 

podstawowe informacje 

techniczne, wykonując 

przedmioty użytkowe, 

modele z zastosowaniem 

połączeń rozłącznych i 

nierozłącznych lub z 

wykorzystaniem prądu 

elektrycznego. 

 

 

 

 

plastyczno-

technicznych; nie 

zawsze przestrzega 

zasad bezpieczeństwa i 

porządku w miejscu 

pracy. 

-Odczytuje 

podstawowe informacje 

techniczne, wykonuje 

przedmioty użytkowe z 

zastosowaniem 

połączeń rozłącznych i 

nierozłącznych, modele 

lub z wykorzystaniem 

prądu elektrycznego 

tylko przy pomocy 

innych osób. 

 

wykonuje przedmioty 

użytkowe tylko przy 

pomocy innych osób.  

 

 

 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

-Sprawnie i samodzielnie 

obsługuje komputer; biegle 

obsługuje edytor grafiki i 

tekstu; samodzielnie 

rozwiązuje zadania, zagadki 

i łamigłówki prowadzące do 

odkrywania algorytmów, 

często wykonuje zadania 

dodatkowe; posługuje się 

udostępnioną technologią 

zgodnie z ustalonymi 

zasadami. 

-Samodzielnie obsługuje 

komputer; biegle 

obsługuje edytor grafiki i 

tekstu; samodzielnie 

rozwiązuje zadania, 

zagadki i łamigłówki 

prowadzące do 

odkrywania algorytmów, 

często wykonuje zadania 

dodatkowe; posługuje się 

udostępnioną technologią 

zgodnie z ustalonymi 

-Prawidłowo i 

zazwyczaj 

samodzielnie 

obsługuje komputer; 

sprawnie posługuje 

się edytorem grafiki i 

tekstu; zazwyczaj 

samodzielnie 

rozwiązuje zadania, 

zagadki i łamigłówki 

prowadzące do 

odkrywania 

-Obsługuje komputer pod 

kierunkiem nauczyciela; z 

nieznaczną pomocą 

nauczyciela posługuje się 

edytorem grafiki i tekstu, 

wymaga pomocy w czasie 

rozwiązywania zadań, 

zagadek i łamigłówek 

prowadzących do 

odkrywania algorytmów; 

nie zawsze posługuje się 

udostępnioną technologią 

-Wie, jak należy 

obsługiwać komputer, 

ale w praktyce 

potrzebuje wsparcia 

nauczyciela; pod 

kierunkiem nauczyciela 

potrafi wykonać proste 

rysunki w programie 

graficznym i niektóre 

zadania w edytorze 

tekstu, tylko z pomocą 

rozwiązuje zadania, 

-Nie opanował nawet pod-

stawowych technik związa-

nych z obsługą komputera i 

oprogramowania, nie 

wykonuje ćwiczeń, jest 

nieprzygotowany do zajęć, 

nie wie, jak korzystać z 

komputera, aby nie narażać 

własnego zdrowia.  
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zasadami. 

 
algorytmów; stara się 

posługiwać 

udostępnioną 

technologią zgodnie z 

ustalonymi zasadami 

 

zgodnie z ustalonymi 

zasadami 

 

zagadki i łamigłówki 

prowadzące do 

odkrywania 

algorytmów, często 

posługuje się 

udostępnioną 

technologią niezgodnie 

z ustalonymi zasadami. 

 

 

 

- 

 

 

EDUKACJA  MUZYCZNA 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

-Aktywnie słucha muzyki, 

chętnie śpiewa solo i w 

zespole poznane piosenki, 

zna podstawowe kroki 

wybranego tańca ludowego; 

gra proste melodie na 

wybranym instrumencie; 

odtwarza i tworzy rytmy 

oraz akompaniament na 

instrumentach 

perkusyjnych; twórczo 

uczestniczy w zabawach 

przy muzyce; bezbłędnie 

rozpoznaje poznane znaki 

graficzne nut. 

 
 

 

-Stara się aktywnie 

słuchać muzyki, śpiewa w 

zespole poznane piosenki, 

stara się odtwarzać 

podstawowe kroki 

wybranego tańca 

ludowego; stara się zagrać 

proste melodie na 

wybranym instrumencie; z 

niewielką pomocą 

odtwarza i tworzy rytmy 

oraz akompaniament na 

instrumentach 

perkusyjnych; uczestniczy 

w zabawach przy muzyce; 

rozpoznaje większość 

poznanych znaków 

graficznych nut. 

 

- Najczęściej uważnie 

słucha muzyki, 

śpiewa w zespole 

wybrane piosenki, 

odtwarza podstawowe 

kroki wybranego 

tańca ludowego; 

próbuje zagrać proste 

melodie na wybranym 

instrumencie; 

odtwarza i tworzy 

rytmy oraz 

akompaniament na 

instrumentach 

perkusyjnych; 

uczestniczy w 

zabawach przy 

muzyce; rozpoznaje 

kilka poznanych 

znaków graficznych 

nut. 

- Nie zawsze uważnie 

słucha muzyki, śpiewa w 

zespole wybrane piosenki, 

po naprowadzeniu 

odtwarza podstawowe 

kroki wybranego tańca 

ludowego; próbuje zagrać 

proste melodie na 

wybranym instrumencie; z 

pomocą odtwarza i tworzy 

rytmy oraz 

akompaniament na 

instrumentach 

perkusyjnych; stara się 

uczestniczyć w zabawach 

przy muzyce; rozpoznaje 

kilka poznanych znaków 

graficznych nut. 

 

- Ma problem z 

uważnym słuchaniem 

muzyki, śpiewa w 

zespole wybraną 

piosenkę, ma problemy 

z odtwarzaniem 

podstawowych kroków 

wybranego tańca 

ludowego; nie potrafi 

zagrać prostej melodii 

na wybranym 

instrumencie; z błędami 

odtwarza rytmy oraz 

akompaniament na 

instrumentach 

perkusyjnych; odmawia 

uczestnictwa w 

zabawach przy muzyce; 

ma problem z 

rozpoznaniem 

poznanych znaków 

- Ma problem z uważnym 

słuchaniem muzyki,  nie 

śpiewa w zespole piosenek, 

ma problemy z 

odtwarzaniem 

podstawowych kroków 

wybranego tańca 

ludowego; nie potrafi 

zagrać prostej melodii na 

wybranym instrumencie; z 

błędami odtwarza rytmy 

oraz akompaniament na 

instrumentach 

perkusyjnych; odmawia 

uczestnictwa w zabawach 

przy muzyce; ma problem z 

rozpoznaniem poznanych 

znaków graficznych nut. 
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 graficznych nut. 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

wspaniale bardzo dobrze dobrze przeciętnie słabo niewystarczająco 

-Jest bardzo sprawny 

fizycznie, sprawnie 

pokonuje przeszkody, rzuca 

i chwyta piłkę; bezbłędnie 

wykonuje ćwiczenia 

gimnastyczne. 

-Chętnie i aktywnie 

uczestniczy w zabawach i 

grach zespołowych, 

przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa. 

 
 

 

- Jest sprawny fizycznie, 

sprawnie pokonuje 

przeszkody, rzuca i 

chwyta piłkę; bezbłędnie 

wykonuje ćwiczenia 

gimnastyczne. 

-Chętnie i aktywnie 

uczestniczy w zabawach i 

grach zespołowych, 

przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa. 

 

- Zazwyczaj 

samodzielnie 

pokonuje przeszkody, 

rzuca i chwyta piłkę 

oraz wykonuje 

ćwiczenia 

gimnastyczne. 

-Uczestniczy w 

zabawach i grach 

zespołowych, 

przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa. 
 

-  Z pomocą pokonuje 

przeszkody, rzuca i chwyta 

piłkę oraz wykonuje 

ćwiczenia gimnastyczne. 

-Uczestniczy w zabawach i 

grach zespołowych, 

starając się przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa. 

 

- Biernie uczestniczy w 

zajęciach ruchowych; 

niechętnie pokonuje 

przeszkody i wykonuje 

ćwiczenia z piłką; ze 

znaczną pomocą 

wykonuje ćwiczenia 

gimnastyczne. 

-Nie zawsze 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w 

zabawach i grach 

zespołowych. 

 

-Nie uczestniczy w 

zajęciach ruchowych; nie 

wykonuje ćwiczeń 

gimnastycznych. 

Nie przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w za-

bawach i grach 

zespołowych. Stanowi 

zagrożenie dla innych. 

 

 

 

 

- 
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