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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

W KLASACH I - III 

I. Założenia 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Cele oceniania: 

● informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie;  

● udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

● udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

● motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

● dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w 

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

● umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

II. ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA  

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne,  

b) końcowe. 

2. Przyjmuje się następującą skalę opanowania umiejętności uczniów klas I-III  w ocenianiu 

bieżącym z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

● 6 –  umiesz ☺ 

● 5 – umiesz ☺ 

● 4 – poćwicz 

● 3 - poćwicz 

● 2 – naucz się 

● 1 – naucz się 

● Można stawiać (+), (-) 

 

3. W edukacji motoryczno-zdrowotnej, muzycznej, plastycznej i technicznej przyjmuje się 

następującą skalę opanowania umiejętności uczniów: 

● 6 –  umiesz ☺ 

● 5 – umiesz ☺ 

● 4 – poćwicz 
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● 3 – poćwicz 

 

4. Ocena bieżąca w trakcie semestru dokonywana jest poprzez systematyczne wpisy w 

dzienniku  elektronicznym w części dotyczącej osiągnięć edukacyjnych uczniów lub w 

materiałach edukacyjnych (zeszyty przedmiotowe, ćwiczenia, karty pracy). Dodatkowo 

uczeń i jego rodzice otrzymują informację o postępach, jakie uczeń poczynił oraz 

wskazówki do dalszej pracy z uczniem. 

 

5. Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

● sprawdzian diagnozujący  

● sprawdzian kompetencji (semestralny, roczny) z informacją zwrotną 

● sprawdzian   

● kartkówka  

● odpowiedź ustna  

● zadanie praktyczne  

 

6. Przedmiotem oceny jest zaangażowanie, wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się 

z obowiązków szkolnych oraz stopień opanowania podstawy programowej.  

 

7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

8. Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o uzyskanych ocenach bieżących podczas zajęć 

lekcyjnych. 

 

9. Nauczyciel informuje rodzica  o uzyskanych ocenach bieżących dziecka poprzez 

systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego lub poprzez wpisy w 

materiałach edukacyjnych.  

 

10. Nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę bieżącą w oparciu o wymagania podane wcześniej dla 

konkretnej formy oceniania. 

 

11. Sprawdziany  podlegające ocenie przechowywane są przez wychowawcę. 

 

12.  Wychowawca przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym ucznia informację o postępach 

w nauce/uzyskanych ocenach bieżących z poszczególnych przedmiotów podczas dni 

otwartych lub zebrań. Wychowawca może podjąć kontakt z rodzicami również za pomocą 

dziennika elektronicznego, drogą pisemną, telefonicznie lub za pomocą poczty 

elektronicznej. 

 

13.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel udostępnia uczniowi podczas lekcji. 

 

14.  Sprawdzone i ocenione sprawdziany ucznia wychowawca udostępnia rodzicom do 

wglądu podczas zebrań. 

 

15. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, musi ono uzupełnić zaległości w zakresie i 

terminie wskazanym przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nie później niż dwa 

tygodnie od powrotu do szkoły.  

 

16. Śródroczna i roczna ocena opisowa  obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w zakresie: 
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1) wypowiadania się 

2) czytania i pracy z tekstem 

3) pisania, gramatyki i ortografii 

4) umiejętności matematycznych 

5) umiejętności społeczno-przyrodniczych 

6) umiejętności artystycznych – muzyczne, plastyczne, techniczne 

7) rozwoju fizycznego 

8) posługiwania się językiem obcym 

9) technologii komputerowej. 

 

III. WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 
Klasy I 

 
Kategorie/ 

Umiejętności 
6 – umiesz 5 – umiesz 4  - poćwicz  3 – poćwicz  2  - naucz się 1 – naucz się  

EDUK
ACJA 
POLO
NIST
YCZN

A  

Czyta
nie 

Czyta wyraziście i 
płynnie ze 
zrozumieniem 
tekst odpowiedni 
do wieku ucznia 
bez wcześniejszego 
przygotowania. 
Interesuje się 
książkami i 
czytaniem. 

Wyraziście i z 
właściwą 
intonacją czyta 
wyrazy, zdania, 
krótkie teksty 
opracowane na 
lekcji. Rozumie 
czytane teksty.  

Poprawnie czyta 
wyrazy, zdania, 
krótkie teksty 
opracowane na 
lekcji. Najczęściej 
rozumie czytane 
teksty. 

Czyta powoli 
wyrazy, sylaby, nie 
stosuje pauz 
gramatycznych i 
logicznych. Często 
nie rozumie 
czytanych 
tekstów. 

W minimalnym 
stopniu opanował 
umiejętność 
czytania, głoskuje, 
ma trudności z 
dokonaniem 
syntezy. Nie 
rozumie czytanych 
tekstów. 

Nie podejmuje 
zadania. 

Wyp
owie
dzi  

ustne  

Posiada bogaty 
zasób słownictwa. 
Wypowiada się 
chętnie w 
uporządkowanej 
formie na każdy 
temat, wypowiedzi 
cechuje 
poprawność 
językowa.  

Wypowiada się 
na temat 
własnych przeżyć, 
wydarzeń z życia, 
ilustracji, 
czytanych i 
słuchanych 
tekstów.  

Wypowiada się 
prostymi zdaniami 
na tematy bliskie 
dzieciom. Na 
pytania odpowiada 
pojedynczymi 
wyrazami.  

Wypowiada się 
pojedynczymi 
zdaniami 
ukierunkowanymi 
pytaniami 
nauczyciela. 

Wypowiada się 
niechętnie, na 
pytania odpowiada 
krótko, najczęściej 
jednym wyrazem. 

Nie podejmuje 
zadania. 

Słuch
anie 

Z dużym 
zainteresowaniem 
słucha wypowiedzi 
nauczyciela i 
kolegów. 

Słucha i skupia 
uwagę na 
wypowiedziach 
innych.  

Najczęściej słucha i 
stara się zrozumieć 
wypowiedzi 
innych.  

Ma trudności ze 
skupieniem uwagi 
podczas słuchania 
tekstu. 

Z reguły nie słucha 
w skupieniu 
czytanych tekstów. 

Nie podejmuje 
zadania. 
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Pisan
ie 

Pisze bezbłędnie z 
pamięci proste 
wyrazy i zdania. 
Zawsze przestrzega 
zasad kaligrafii, 
pismo bardzo 
staranne, 
doskonały kształt 
liter. Bezbłędnie 
liczy wyrazy, sylaby 
i litery. 

Zna wszystkie 
litery alfabetu. 
Poprawnie 
przepisuje i pisze 
z pamięci wyrazy, 
zdania. 
Przestrzega zasad 
kaligrafii, 
graficzna strona 
pisma nie budzi 
zastrzeżeń. Dzieli 
zdanie na wyrazy, 
sylaby i litery. Zna 
określenia: 
głoska, litera, 
sylaba, wyraz, 
zdanie. 
Poprawnie i 
sprawnie układa 
wyrazy i proste 
zdania z 
rozsypanki.  

Przy przepisywaniu 
i pisaniu z pamięci 
popełnia nieliczne 
błędy. Ma drobne 
kłopoty z 
łączeniem, 
kształtem i 
proporcjami liter. 
Dzieli zdanie na 
wyrazy, sylaby, 
głoski i litery.  
Układa z 
rozsypanki wyrazy i 
krótkie zdania.  

Przepisuje pod 
kierunkiem 
nauczyciela 
wyrazy, zdania i 
proste teksty. 
Popełnia błędy 
przy 
przepisywaniu i 
pisaniu z pamięci. 
Często nie 
przestrzega zasad 
kaligrafii. Kształt, 
proporcje i 
łączenie liter są 
niewłaściwe. Z 
pomocą 
nauczyciela 
wyróżnia głoski, 
litery, sylaby i 
wyrazy. 

Przy pisaniu 
popełnia liczne 
błędy, myli się, 
opuszcza litery. Nie 
radzi sobie z 
pisaniem z pamięci. 
Nie dba o estetykę i 
poprawność 
graficzną pisma. 
Nie rozróżnia 
samogłosek i 
spółgłosek, nie 
rozpoznaje głosek, 
liter i sylab. Ma 
trudności z 
układaniem 
wyrazów i zdań z 
rozsypanek. 

Nie podejmuje 
zadania. 

EDUK
ACJA 
PRZY
ROD
NICZ

A 

Wied
za o 

otacz
ający

m 
świec

ie 

Posiada bogatą 
wiedzę i 
umiejętności w 
zakresie treści 
przyrodniczych. 
Uważnie 
obserwuje 
przyrodę i wyjaśnia 
zjawiska w niej 
zachodzące. 
Aktywnie 
podejmuje 
działania na rzecz 
ochrony przyrody 
w swoim 
otoczeniu.  

Potrafi określić 
zmiany 
zachodzące w 
pogodzie i w 
przyrodzie w 
poszczególnych 
porach roku, 
interesuje się 
przyrodą, chętnie 
wypowiada się na 
jej temat, posiada 
duży zasób 
wiadomości o 
najbliższym 
otoczeniu i 
środowisku 
lokalnym. 

Dostrzega zmiany 
w przyrodzie i 
pogodzie 
zachodzące w 
poszczególnych 
porach roku. Zna 
zasady zdrowego 
odżywiania. 
Przeważnie zna 
czynniki 
warunkujące 
rozwój roślin. 
Zazwyczaj 
rozpoznaje rośliny i 
zwierzęta żyjące w 
różnych 
środowiskach 
przyrodniczych. 
Zna niektóre 
korzyści z hodowli 
zwierząt i uprawy 
roślin. Dobrze 
opanował 
podstawowe 
wiadomości o 
najbliższym 
otoczeniu i 
środowisku 
lokalnym. 

Potrafi 
obserwować 
pogodę. Umie 
dostosować swój 
ubiór do 
warunków 
pogodowych. Wie, 
że należy 
szanować 
przyrodę. Zna 
niektóre czynniki 
warunkujące 
rozwój roślin. 
Rozpoznaje kilka 
nazw roślin i 
zwierząt żyjących 
w lesie, w 
ogrodzie. Zna 
nazwy pór roku. 
Sporadycznie 
wymienia korzyści 
z hodowli zwierząt 
i uprawy roślin. 
Nie zawsze zna 
zagrożenia dla 
środowiska 
przyrodniczego.   

Nie dostrzega 
zmian w pogodzie. 
Naraża się na 
niebezpieczeństwo 
wynikające z 
pogody (np. nie 
ubiera się 
odpowiednio).Nie 
szanuje przyrody. 
Nie zna czynników 
warunkujących 
rozwój roślin. Myli 
nazwy roślin i 
zwierząt żyjących w 
najbliższym 
otoczeniu. Myli 
pory roku. Nie 
potrafi wymienić 
korzyści z hodowli 
zwierząt i uprawy 
roślin. Nie 
dostrzega zagrożeń 
dla środowiska 
przyrodniczego. 

Posiada duże 
braki w 
wiadomościach, 
które w 
znacznym 
stopniu 
utrudniają 
zdobywanie 
wiedzy. 
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EDUK
ACJA 
MAT
EMA
TYCZ
NA 

Umie
jętno

ści   
mate
maty
czne 

Sprawnie 
porównuje, 
porządkuje, dodaje 
i odejmuje liczby. 
Bezbłędnie dodaje 
i odejmuje w 
zakresie 10. 
Samodzielnie 
rozwiązuje zadania 
tekstowe o różnym 
stopniu trudności. 
Posiada 
wiadomości i 
umiejętności 
wymagane przez 
nauczyciela na 
danym etapie 
edukacyjnym. 

Tworzy i 
klasyfikuje zbiory. 
Rozumie i określa 
kierunki w 
przestrzeni. 
Zapisuje i 
odczytuje liczby 
w zakresie 
aktualnie 
opracowywanym 
na zajęciach. 
Sprawnie dodaje i 
odejmuje w 
zakresie 10. 
Mierzy długości, 
ilości płynów, 
masy różnymi 
miarkami.  Liczy 
pieniądze. Zna 
kolejność dni 
tygodnia i 
miesięcy w roku. 
Samodzielnie 
rozwiązuje proste  
zadania 
tekstowe.  

Tworzy zbiory 
równoliczne. Nie 
zawsze określa 
prawidłowo 
położenie 
obiektów i kierunki 
w przestrzeni. 
Zapisuje i 
odczytuje liczby (w 
zakresie aktualnie 
opracowywanym), 
ale zdarzają mu się 
niewielkie pomyłki. 
Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 
10 posługując się 
konkretami. Ma 
niewielkie 
trudności z 
mierzeniem 
odcinków, 
liczeniem 
pieniędzy. 
Najczęściej zna 
kolejność dni 
tygodnia i miesięcy 
w roku. Zazwyczaj 
rozwiązuje proste 
zadania tekstowe.  

Tworzy zbiory przy 
pomocy 
nauczyciela. 
Popełnia błędy 
przy określaniu 
kierunków w 
przestrzeni i 
określaniu 
położenia 
obiektów. Zapisuje 
i odczytuje liczby, 
ale zdarzają mu się 
liczne pomyłki. 
Przy pomocy 
nauczyciela 
porównuje i 
porządkuje liczby 
w zakresie 
przerobionego 
materiału. 
Popełnia błędy w 
dodawaniu i 
odejmowaniu liczb 
w zakresie 10. Z 
pomocą mierzy 
odcinki, liczy 
pieniądze. Myli 
kolejność dni 
tygodnia i  
miesięcy w roku. Z 
pomocą 
nauczyciela 
rozwiązuje proste 
zadania tekstowe. 

W tworzeniu 
zbiorów popełnia 
błędy. Ma trudności 
z porównywaniem i 
szeregowaniem 
przedmiotów pod 
względem 
wskazanej cechy. 
Nie rozróżnia 
kierunków w 
przestrzeni. Ma 
trudności z 
określeniem 
położenia 
obiektów. Ma 
problemy z zapisem 
cyfrowym liczb. 
Niepoprawnie 
porównuje i 
porządkuje liczby w 
zakresie 
przerobionego 
materiału. Liczy 
błędnie w zakresie 
10, nawet przy 
pomocy liczmanów. 
Nie radzi sobie z 
mierzeniem 
odcinków i 
liczeniem 
pieniędzy. Nie zna 
dni tygodnia i 
miesięcy w roku. 
Zadania tekstowe 
rozwiązuje tylko z 
wydatną pomocą 
nauczyciela. 

Nie podejmuje 
zadania. 

EDUK
ACJA 
MUZ
YCZN

A 

  

Aktywnie 
uczestniczy w 
zajęciach 
muzycznych, 
doskonale 
odtwarza, 
rozpoznaje i 
tworzy muzykę. 

Chętnie 
uczestniczy w 
zajęciach 
muzycznych, 
odtwarza, 
rozpoznaje i 
tworzy muzykę. 

Chętnie 
uczestniczy w 
zajęciach 
muzycznych, ma 
trudności z 
prawidłowym 
odtwarzaniem, 
rozpoznawaniem i 
tworzeniem 
muzyki. 

Mało aktywnie 
uczestniczy w 
zajęciach 
muzycznych, 
wykonuje zadania 
muzyczne z 
dużymi 
trudnościami. 

Nie jest 
wystawiana. 

Nie jest 
wystawiana. 

EDUK
ACJA 
PLAS
TYCZ
NA 

  

Posiada 
uzdolnienia 
plastyczne. Często 
kreatywnie maluje, 
rysuje, lepi. 
Stosuje 
różnorodne 
techniki 
plastyczne. Osiąga 
sukcesy w 
konkursach 
plastycznych. 

Prace wykonuje 
zgodnie z 
tematem, są one 
estetyczne, 
dobrze 
zaplanowane i  
dokończone.  

Chętnie podejmuje 
działalność 
plastyczną: rysuje, 
maluje, rzeźbi, lepi, 
konstruuje, 
wycina, wydziera, 
koloruje itp. Jego 
prace nie zawsze 
są staranne i 
dokończone. 

Z pomocą 
wykonuje 
postawione przed 
nim zadanie 
plastyczne. 
Schematycznie 
przedstawia 
zjawiska i 
wydarzenia realne 
i fantastyczne.  

Nie jest 
wystawiana. 

Nie jest 
wystawiana. 
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ZAJĘ
CIA 

TECH
NICZ
NE 

WYC
HOW
ANIE 
TECH
NICZ
NE 

Sprawnie 
posługuje się 
zdobytymi 
wiadomościami i 
umiejętnościami   
w praktyce. Osiąga 
sukcesy w 
konkursach 
technicznych. 
Samodzielnie 
wykonuje prace 
techniczne, 
stosując ciekawe i 
nietypowe 
rozwiązania. Dba o 
estetykę 
wykonanej pracy. 

Samodzielnie 
organizuje własną 
pracę, 
współdziała w 
małej grupie. 
Posługuje się 
narzędziami w 
sposób 
prawidłowy i 
bezpieczny. 
Samodzielnie 
majsterkuje, 
pracuje zgodnie z 
podanym 
planem. 

Posługuje się 
narzędziami w 
sposób prawidłowy 
i bezpieczny. W 
miarę możliwości 
buduje konstrukcje 
z różnorodnych 
materiałów.  

W obecności 
nauczyciela 
posługuje się 
narzędziami w 
sposób 
prawidłowy i 
bezpieczny. Zna 
zagrożenia 
wynikające z 
niewłaściwego 
używania narzędzi 
i urządzeń 
technicznych.  

Nie jest 
wystawiana. 

Nie jest 
wystawiana. 

WYC
HOW
ANIE 
FIZYC
ZNE 

SPRA
WNO

ŚĆ 
FIZYC
ZNA 

Jest sprawny 
ruchowo, 
zainteresowany 
sportem. 
Przestrzega reguł 
współdziałania w 
zespole. Osiąga 
sukcesy w 
zawodach 
sportowych. 
Uczestniczy w 
sportowych 
sekcjach 
pozaszkolnych. 

Bierze czynny 
udział w grach i 
zabawach 
ruchowych. 
Prawidłowo 
wykonuje 
ćwiczenia 
gimnastyczne i 
proste układy 
taneczne. Dba o 
prawidłową 
postawę.  

Stara się 
poprawnie 
wykonywać 
ćwiczenia. Wie, że 
należy przestrzegać 
zasad gier i zabaw 
ruchowych.  

Bierze udział w 
grach i zabawach 
ruchowych nie 
zawsze zgodnie z 
regułami. Ma 
trudności z 
wykonywaniem 
poszczególnych 
ćwiczeń. 
Niechętnie 
współdziała w 
grupie podczas 
ćwiczeń, gier itp..  

Nie jest 
wystawiana. 

Nie jest 
wystawiana. 

ZAJĘ
CIA 

KOM
PUTE
ROW

E 

 

Nazywa i wskazuje 
elementy 
komputera. Potrafi 
uruchomić i 
wyłączyć 
komputer, zamyka 
i otwiera programy 
korzystając z myszy 
i klawiatury. Rysuje 
z zastosowaniem 
wybranych 
narzędzi. 

Wie, jak trzeba 
korzystać z 
komputera, żeby 
nie narażać 
własnego 
zdrowia. 
Posługuje się 
komputerem w 
podstawowym 
zakresie – 
uruchamia 
program, 
korzystając z 
myszy i 
klawiatury. 

Posługuje się 
komputerem w 
podstawowym 
zakresie. Potrafi 
uruchomić 
program 
korzystając z 
myszy. Zna 
zagrożenia 
związane z pracą 
przy komputerze.  

Potrafi uruchomić 
program z pomocą 
nauczyciela. Z 
pomocą posługuje 
się komputerem w 
podstawowym 
zakresie 
korzystając z 
myszy. 

Niechętnie pracuje 
przy komputerze, 
unika samodzielnej 
pracy. Potrzebuje 
dodatkowej 
motywacji do 
wykonywania 
podstawowych 
poleceń. 

Nie podejmuje 
zadania. 

 

Klasy II 
 

Kategorie/ 
Umiejętności 

6 – umiesz 5 - umiesz 4 – poćwicz 3 - poćwicz  2- naucz się  1 – naucz się  

EDUK
ACJA 
POLO
NISTY
CZNA 

Czyt
anie 

Czyta płynnie, 
wyraziście, z 
odpowiednią 
intonacją i ze 
zrozumieniem 
teksty o różnym 
stopniu trudności 
bez wcześniejszego 
przygotowania; 
doskonale rozumie 
ich treść. Precyzuje 
swoje upodobania i 
potrzeby 
czytelnicze. 

Czyta poprawnie i 
płynnie tekst 
opracowany, 
stosując znaki 
przystankowe, we 
właściwym 
tempie. Rozumie 
czytany tekst. 
Wyszukuje w 
tekście fragmenty 
na określony 
temat. 

Czyta poprawnie i 
płynnie 
opracowane 
wcześniej teksty. 
Rozumie czytany 
tekst, wyszukuje 
w nim potrzebne 
informacje. 

Poprawnie czyta 
opracowane 
wcześniej krótkie 
teksty; częściowo 
rozumie czytany 
samodzielnie 
tekst. Tempo 
czytania wolne. 

Słabo opanował 
umiejętność 
czytania; popełnia 
błędy w czytaniu 
nawet prostych 
tekstów; słabo 
rozumie ich treść, 
wymaga 
dodatkowych 
objaśnień ze strony 
nauczyciela. 

Nie podejmuje 
zadania. 
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Wyp
owi
edzi  
ustn

e 

Posiada bogaty 
zasób słownictwa, 
wypowiada się 
chętnie w 
uporządkowanej, 
wielozdaniowej 
formie na każdy 
temat, wypowiedzi 
cechuje poprawność 
językowa. 

Samodzielnie 
wypowiada się 
rozwiniętymi 
zdaniami na 
tematy związane 
z przeżyciami i 
omawianą 
tematyką. W 
wypowiedziach 
stosuje poprawne 
formy 
gramatyczne. 
Posiada duży 
zasób 
słownictwa. 

Wypowiada się 
na określone 
tematy używając 
prostych i 
złożonych zdań; 
wypowiedź nie 
zawsze jest 
uporządkowana. 

Wypowiada się 
krótkimi 
zdaniami w mało 
uporządkowanej 
formie; popełnia 
błędy językowe. 
Na pytania 
nauczyciela 
odpowiada 
pojedynczymi 
wyrazami, nie 
zawsze na temat. 
Wypowiedzi 
ucznia są ubogie i 
krótkie. 

Wypowiada się 
niechętnie, 
krótkimi prostymi 
zdaniami lub 
wyrazami; wymaga 
aktywizacji ze 
strony nauczyciela. 
Wypowiedzi ustne 
są 
nieuporządkowane 
i mało logiczne; 
często pojawiają się 
błędy językowe. 

Nie podejmuje 
zadania. 

Pisa
nie 

Pisze bezbłędnie z 
pamięci i ze słuchu z 
zachowaniem 
prawidłowego 
kształtu liter i ich 
połączeń, zna i 
stosuje zasady 
ortograficzne. 
Utrzymuje 
prawidłowe tempo 
pisania. 
Samodzielnie układa 
i zapisuje dłuższe 
teksty. 

Wypowiedzi 
pisemne 
poprawne, 
przestrzega 
poprawności 
ortograficznej. 
Dostrzega i 
poprawia swoje 
błędy. Sprawnie 
estetycznie i 
płynnie 
przepisuje tekst. 
Samodzielnie 
układa i zapisuje 
wypowiedzi na 
tematy związane 
z przeżyciami i 
czytanymi 
tekstami. 

Przy pisaniu 
popełnia 
niewielkie błędy. 
Pismo nie zawsze 
staranne, 
potrzebuje 
pomocy i 
wskazówek 
nauczyciela. 
Dobrze 
przepisuje teksty. 
Poprawnie i w 
miarę 
samodzielnie 
układa i zapisuje 
proste 
wypowiedzi na 
dany temat. 

Pisze wolno, 

popełnia błędy, 
pismo mało 

staranne, ma 

trudności w 
pisaniu z pamięci 

i ze słuchu oraz z 

właściwym 
rozmieszczeniem 

tekstu na stronie. 

Tekst przepisuje 
niestarannie i 

nieuważnie. Przy 

pomocy 
nauczyciela 

układa proste 

zdania i zapisuje 
je w formie 

krótkich tekstów. 

Kształt pisma 
ucznia jest 
nieprawidłowy, 
gubi i przestawia 
litery, ma trudności 
w pisaniu, nie 
zawsze mieści się w 
liniach. 
Niewłaściwie 
rozmieszcza tekst 
na stronie. 
Popełnia wiele 
błędów przy 
przepisywaniu 
tekstu. Tylko z 
pomocą 
nauczyciela układa i 
zapisuje proste 
zdania. 

Nie podejmuje 
zadania. 

Słuc
hani

e 

Z dużym 
zainteresowaniem 
słucha wypowiedzi 
nauczyciela i 
kolegów. 

Z uwagą słucha 
wypowiedzi 
innych oraz 
czytanych 
tekstów. 

Uważnie słucha 
wypowiedzi 
nauczyciela i 
czytanych 
tekstów. 

Na pytania 
nauczyciela 
odpowiada 
pojedynczymi 
wyrazami, nie 
zawsze na temat, 
jego wypowiedzi 
są ubogie i 
krótkie. 

Wypowiedzi ustne 
są 
nieuporządkowane 
i mało logiczne; 
często pojawiają się 
błędy językowe. 

Nie podejmuje 
zadania. 

EDUK
ACJA 
PRZY
ROD
NICZ

A 

Wie
dza 
o 

otac
zają
cym 
świe
cie 

Orientuje się w 
terenie, potrafi 
wyznaczać kierunki, 
wie, jakie zmiany 
zachodzą w 
przyrodzie w 
różnych porach 
roku, potrafi 
wyjaśnić znaczenie 
hodowli zwierząt, 
potrafi rozróżnić i 
nazwać produkty 
pochodzenia 
zwierzęcego, 
doskonali własną 
postawę 
ekologiczną, posiada 
bogatą wiedzę o 
otaczającym 
środowisku. 

Potrafi określić 
zmiany 
zachodzące w 
pogodzie i w 
przyrodzie w 
poszczególnych 
porach roku, 
interesuje się 
przyrodą, chętnie 
wypowiada się na 
jej temat, posiada 
duży zasób 
wiadomości o 
najbliższym 
otoczeniu i 
środowisku 
lokalnym. 

Dostrzega zmiany 
w przyrodzie i 
pogodzie 
zachodzące w 
poszczególnych 
porach roku. Zna 
zasady zdrowego 
odżywiania. 
Klasyfikuje 
warzywa ze 
względu na ich 
części jadalne. 
Dokonuje 
klasyfikacji na 
drzewa i krzewy 
owocowe. 
Dobrze opanował 
podstawowe 
wiadomości o 
najbliższym 
otoczeniu i 
środowisku 
lokalnym. 

Kierowany 
pytaniami 
nauczyciela 
potrafi 
odpowiedzieć na 
pytania 
dotyczące zmian 
w przyrodzie w 
poszczególnych 
porach roku. 
Posiada ubogą 
wiedzę o 
otaczającym 
środowisku; 
wymaga 
wskazówek 
nauczyciela, by 
prawidłowo 
wyciągnąć 
wnioski z 
prowadzonych 
obserwacji. 

Tylko z pomocą 
nauczyciela 
odpowiada na 
pytania dotyczące 
zmian w przyrodzie 
w poszczególnych 
porach roku. 
Posiada duże braki 
w wiadomościach 
dotyczących 
najbliższego 
otoczenia i 
środowiska 
lokalnego. Nie 
potrafi 
samodzielnie 
wyciągnąć 
wniosków z 
prowadzonych 
obserwacji 
przyrodniczych. 

Nie podejmuje 
zadania. 
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EDUK
ACJA 
MATE
MAT
YCZN

A 

Umi
ejęt
nośc

i   
mat
ema
tycz
ne 

Bezbłędnie 
wykonuje działania 
w zakresie 100, 
biegle stosuje prawa 
matematyczne, 
rozwiązuje złożone 
zadania tekstowe, 
bezbłędnie oblicza 
wartości wyrażeń. 
Doskonale posługuje 
się jednostkami 
miary, wagi i czasu. 
Posiada bardzo duży 
zasób wiadomości i 
umiejętności. 

Sprawnie i 
samodzielnie 
dodaje i odejmuje 
w zakresie 50 
oraz w zakresie 
100 bez 
przekroczenia 
progu 
dziesiątkowego, 
mnoży i dzieli w 
zakresie 30. 
Bezbłędnie 
rozwiązuje 
zadania 
tekstowe, 
prawidłowo 
oblicza wartości 
wyrażeń, 
zachowując 
kolejność 
wykonywania 
działań. Sprawnie 
stosuje 
wiadomości 
praktyczne 
dotyczące wagi, 
czasu i długości. 

Poprawnie 
dodaje i 
odejmuje w 
zakresie 50 oraz 
w zakresie 100 
bez 
przekroczenia 
progu 
dziesiątkowego , 
sprawnie mnoży i 
dzieli w zakresie 
30. Rozwiązuje 
zadania 
tekstowe, stosuje 
wiadomości 
praktyczne 
dotyczące miary, 
wagi i czasu. 
Popełnia błędy, 
które umie 
poprawić, 
potrzebuje 
pomocy, 
wskazówek i 
wyjaśnień 
nauczyciela. 
Stosuje 
wiadomości 
praktyczne 
dotyczące wagi, 
długości i czasu. 
Kreśli linie proste 
i łamane. 

Dodaje i 
odejmuje na 
konkretach w 
zakresie 50, 
mnoży i dzieli w 
zakresie 30 
Poprawnie 
rozwiązuje proste 
zadania z 
zastosowaniem 
poznanych 
działań w danym 
zakresie. Pracuje 
wolno, jest 
niepewny, 
niesamodzielny, 
wymaga częstej 
pomocy 
nauczyciela, ale 
stara się. Z 
pomocą 
nauczyciela 
posługuje się 
jednostkami 
miary, wagi i 
czasu. Wskazuje 
odcinki 
prostopadłe i 
równoległe. 

Tylko z pomocą 
nauczyciela 
wykonuje 
dodawanie i 
odejmowanie w 
zakresie 50 oraz 
mnożenie i 
dzielenie w zakresie 
30, jest zagubiony, 
wymaga ciągłej 
mobilizacji. Pracuje 
wolno. Z pomocą 
nauczyciela 
rozwiązuje proste 
zadania tekstowe. 
Ma duże trudności 
z zastosowaniem 
wiadomości 
praktycznych 
(zegar, miara, 
waga), myli odcinki 
prostopadłe i 
równoległe. 

 Zadania o 
elementarnym 
stopniu trudności 
wykonuje tylko z 
pomocą 
nauczyciela lub 
nie podejmuje 
zadania. 

EDUK
ACJA 
MUZ
YCZN

A 

  

Aktywnie 
uczestniczy w 
zajęciach 
muzycznych, 
posiada 
umiejętności 
ponadprogramowe. 
Samodzielnie 
umieszcza na 
pięciolinii znaki 
muzyczne. 

Chętnie bierze 
udział w zajęciach 
muzycznych. Zna i 
śpiewa nazwy 
solmizacyjne, 
dźwięki gamy i 
wartości 
rytmiczne. 

Śpiewa poznane 
piosenki. Zna 
wartości 
rytmiczne i 
potrafi nadać 
właściwy rytm w 
poznawanym 
utworze. 

Śpiewa poznane 
piosenki w 
zespole. Potrafi 
odtworzyć rytm 
w piosenkach. 

Nie jest 
wystawiana. 

Nie jest 
wystawiana. 

EDUK
ACJA 
PLAS
TYCZ
NA 

  

Wykonuje bardzo 
ciekawe i twórcze 
prace plastyczne z 
wyobraźni i na 
zadany temat. 
Uwzględnia w 
pracach proporcje, 
wielkość i 
perspektywę. 

Wykonuje 
ciekawe prace 
plastyczne na 
podstawie 
własnych przeżyć, 
utworów 
literackich i 
muzycznych, 
potrafi 
prawidłowo 
zaplanować 
własną pracę. 
Rozpoznaje i 
nazywa barwy 
pochodne, ciepłe, 
zimne i używa ich 
w swoich 
pracach. 

Jest zawsze 
przygotowany do 
zajęć 
plastycznych 
wykonuje prace 
na określony 
temat najczęściej 
w sposób 
estetyczny, 
tworzy barwy 
pochodne, 
przestrzega ładu i 
porządku w 
trakcie pracy. 

Jest 
przygotowany do 
zajęć 
plastycznych. 
Nazywa barwy 
podstawowe i 
używa ich. 
Wykonuje prace 
na dany temat, 
ale ubogie w 
szczegóły. Nie 
zawsze dba o ład 
i porządek w 
miejscu pracy. 

Nie jest 
wystawiana. 

Nie jest 
wystawiana. 
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ZAJĘC
IA 

TECH
NICZ
NE 

WYC
HO
WA
NIE 
TEC
HNI
CZN

E 

Wykonuje twórcze 
prace techniczne. 
Dokonuje 
pomiarów, 
wykonuje prace 
zgodnie z projektem 
i instrukcją. Zna 
zasady ruchu 
drogowego, wie jak 
należy bezpiecznie 
poruszać się po 
drodze ( w tym na 
rowerze) i korzystać 
z środków 
komunikacji. 

Potrafi 
zaplanować 
własną pracę. 
Rozróżnia 
właściwości 
materiałów, stara 
się właściwie 
dobierać 
materiały do 
wykonywanej 
pracy. Wie, jak 
należy zachować 
się w sytuacji 
wypadku. 

Jest zawsze 
przygotowany do 
zajęć. Przestrzega 
ładu i porządku w 
trakcie pracy oraz 
po jej 
zakończeniu. 
Czyta i rozumie 
proste instrukcje. 
Zna podstawowe 
zagrożenia 
wynikające z 
niewłaściwego 
używania 
sprzętów i 
narzędzi. 

Jest 
przygotowany do 
zajęć. Przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa. 
Obsługuje proste 
urządzenia 
techniczne. Zna 
podstawowe 
zasady ruchu 
drogowego. 

Nie jest 
wystawiana. 

Nie jest 
wystawiana. 

WYC
HOW
ANIE 
FIZYC
ZNE 

SPR
AW
NOŚ

Ć 
FIZY
CZN

A 

Wykazuje się 
wyjątkową 
sprawnością 
fizyczną, jest 
aktywny, potrafi 
zainicjować gry i 
zabawy dla 
rówieśników i 
samodzielnie je 
poprowadzić. Radzi 
sobie z emocjami 
podczas gier i zabaw 
zespołowych. 

Dziecko jest 
bardzo sprawne 
fizycznie. Bardzo 
chętnie 
uczestniczy w 
zabawach, grach 
ruchowych i 
gimnastyce. 
Poprawnie 
wykonuje 
ćwiczenia 
gimnastyczne. 

Dziecko jest 
sprawne 
fizycznie. Chętnie 
uczestniczy w 
zabawach, grach 
ruchowych i 
gimnastyce. Stara 
się poprawnie 
wykonywać 
ćwiczenia 
gimnastyczne. 

Niektóre 
sprawności 
wymagają u 
dziecka treningu i 
wspomagania w 
postaci 
dodatkowych 
ćwiczeń. Rzadko 
dba o 
poprawność 
wykonywanych 
ćwiczeń. 

Nie jest 
wystawiana. 

Nie jest 
wystawiana. 

ZAJĘC
IA 

KOM
PUTE
ROW

E 

 

Przyjmuje 
prawidłową 
postawę ciała 
podczas pracy z 
komputerem. Zna 
zagrożenia 
wynikające z 
korzystania z 
komputera. 
Posługuje się 
narzędziami 
Przybornika rysując 
w programie MS 
Paint.  Potrafi 
napisać tekst 
stosując 
poprawność 
ortograficzną.  

Przyjmuje 
prawidłową 
postawę ciała 
podczas pracy z 
komputerem. Zna 
zagrożenia 
wynikające z 
korzystania z 
komputera. 
Posługuje się 
narzędziami 
Przybornika 
rysując w 
programie MS 
Paint. Potrafi 
napisać prosty 
tekst. 

Nie zawsze 
przyjmuje 
prawidłową 
postawę ciała 
podczas pracy 
przy komputerze. 
Posługuje się 
niektórymi 
narzędziami 
Przybornika. Z 
pomocą pisze 
prosty tekst. 

Nie zawsze 
przyjmuje 
prawidłową 
postawę ciała 
podczas pracy 
przy komputerze. 
Z pomocą 
posługuje się 
niektórym 
narzędziami 
Przybornika. 
Umie skorzystać z 
opcji 
sprawdzania 
pisowni i 
gramatyki. 

Niechętnie pracuje 
przy komputerze, 
unika samodzielnej 
pracy. Posługuje się 
niektórymi 
narzędziami 
programu MS Paint 
tylko z pomocą 
nauczyciela. Nie 
potrafi napisać 
samodzielnie 
prostych tekstów. 

Nie podejmuje 
zadania. 
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Klasy III 
Kategorie/ 

Umiejętności 
6 - umiesz 5 - umiesz  4 - poćwicz  3 - poćwicz  2 – naucz się  1 – naucz się  

EDUK
ACJA 
POLO
NISTY
CZNA 

Czytani
e 

Czyta  książki i 
czasopisma 
wybrane przez 
siebie. Odróżnia 
język poetycki od 
mowy potocznej.  
Sprawnie korzysta 
z różnych źródeł 
wiedzy i informacji 
np. słownik, 
encyklopedie, 
albumy. Potrafi 
określić istotny 
sens 
przeczytanego 
tekstu. 
Samodzielnie 
wyciąga wnioski 
na temat 
przeczytanego 
tekstu. 

Płynnie czyta 
każdy tekst. 
Przestrzega 
znaków 
interpunkcyjnych, 
uwzględnia 
właściwą 
intonację i 
tempo. 
W  pełni rozumie 
każdy tekst. 

Poprawnie czyta 
nowe teksty. 
Przestrzega 
znaków 
interpunkcyjnych, 
uwzględnia 
właściwą 
intonację i 
tempo. Rozumie 
czytany tekst. 

Poprawnie czyta 
wyuczone teksty. 
Nowy tekst czyta 
wolno, ale 
poprawnie. 
Częściowo 
rozumie czytany 
tekst. 

Wyrazy czyta 
najczęściej 
głoskując lub 
sylabami. Ma 
trudności ze 
zrozumieniem 
tekstu. 

Zna litery, nie 
czyta. 
Nie rozumie 
czytanego tekstu. 

Wypo
wiedzi  
ustne 

Tworzy 
wielozdaniową, 
spójną wypowiedź 
na określony 
temat, stosując 
bogaty zasób 
słownictwa 
zgodny z zasadami 
gramatyki. 

Wypowiada się 
pełnymi 
zdaniami. Stosuje 
poprawne formy 
gramatyczne. 
Precyzuje własne 
myśli. Rozróżnia 
nastrój utworu. 
Układa i prowadzi 
dialogi. Umie 
opowiedzieć o 
wydarzeniach w 
tekstach 
literackich. 

Potrafi 
wypowiadać się 
w 
uporządkowanej 
formie. Trafnie 
dobiera wyrazy. 
Chętnie 
odpowiada na 
pytania. 
Rozróżnia nastrój 
utworu. Układa i 
prowadzi dialogi. 

Wypowiada się 
poprawnie, ale 
krótkimi 
zdaniami. Nie  
zawsze 
przestrzega 
poprawności 
formy 
wypowiedzi. 
Kończy swoje 
wypowiedzi. 

Odpowiada tylko 
zapytany. 
Niechętnie 
udziela 
odpowiedzi lub 
odpowiada 
zdawkowo. Ma 
ubogie 
słownictwo. 

Na pytania 
odpowiada 
jednym wyrazem. 
Nie buduje zdań. 
Ma bardzo 
ubogie 
słownictwo. 

Popra
wność  
ortogr
aficzna 

i 
gramat
yczna 

Biegle posługuje 
się zdobytymi 
wiadomościami w 
zakresie 
gramatyki, 
ortografii i 
interpunkcji. Pisze 
bezbłędnie z 
pamięci i ze 
słuchu. 

Zazwyczaj pisze 
bezbłędnie z 
pamięci i ze 
słuchu. Potrafi 
stosować 
poznane zasady 
gramatyczne i 
ortograficzne. 
Wyróżnia części 
mowy w każdym 
tekście, odmienia 
je i prawidłowo 
stosuje. 

Zna zasady 
ortograficzne i 
potrafi stosować 
je w praktyce Zna 
części mowy i 
wyróżnia je. 

Zna większość 
zasad 
ortograficznych, 
ale ma trudności 
z ich 
stosowaniem.  
Myli części 
mowy. 

Ma duże 
trudności w 
pisaniu z pamięci 
i ze słuchu. Nie 
stosuje zasad 
ortograficznych i 
gramatycznych. 
Nie zna części 
mowy. 

Nie potrafi pisać z 
pamięci i ze 
słuchu. Nie 
rozróżnia części 
mowy. 

Pisanie 
twórcz

e 

Ma zdolności 
literackie, układa 
wierszyki, krótkie 
opowiadania. 

Samodzielnie 
redaguje i pisze: 
opis, 
opowiadanie, 
dialog, list, 
życzenia,  także 
swobodne teksty. 

Samodzielnie 
redaguje i pisze: 
opis, 
opowiadanie, 
dialog, list, 
życzenia i 
swobodne teksty 
z wykorzystaniem 
podanego 
słownictwa. 

Redaguje przy 
pomocy 
nauczyciela: opis, 
opowiadanie, list 
i życzenia. 

Ma bardzo duże 
trudności ze 
redagowaniem 
opisu, 
opowiadania, 
listu. 

Nie potrafi ułożyć 
nawet krótkiej 
wypowiedzi 
pisemnej.  
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EDUK
ACJA 

PRZYR
ODNIC

ZA 

Wiedz
a o 

otaczaj
ącym 

świecie 

Samodzielnie 
zdobywa 
informacje z 
zakresu edukacji 
przyrodniczej. Ma 
wszechstronne 
zainteresowania. 
Jest dociekliwy. 
Dokonuje 
samodzielnych 
obserwacji zmian 
zachodzących w 
otaczającej 
rzeczywistości 
społecznej, 
formułuje wnioski. 

Potrafi zwięźle i 
precyzyjnie 
wypowiadać się o 
otaczającym 
środowisku. Ma 
bogatą wiedzę 
przyrodniczą. 
Potrafi stosować 
tę wiedzę w 
praktyce. 

Zwięźle i 
precyzyjnie 
wypowiada się na 
tematy 
przyrodnicze. 
Posiada 
podstawową 
wiedzę o 
środowisku. 

Wykazuje 
zainteresowania 
przyrodnicze, ale 
obowiązujące 
wiadomości są 
mało utrwalone. 

Posiada niewielką 
wiedzę o 
środowisku, z 
trudnością  
zapamiętuje 
wiadomości. 

Bardzo słabo 
opanował 
wiadomości o 
środowisku 
przyrodniczym. 

EDUK
ACJA 
MATE
MATY
CZNA 

Umieję
tności   

matem
atyczn

e 

Samodzielnie 
układa i 
rozwiązuje 
zadania trudne i 
nadobowiązkowe. 
Szybko i 
bezbłędnie 
wykonuje 
działania na 
liczbach.  Biegle 
posługuje się 
zdobytymi 
wiadomościami i 
umiejętnościami. 

Bardzo dobrze 
wykonuje 
działania na 
liczbach. 
Bezbłędnie 
wyróżnia w 
zapisie liczb: 
tysiące, setki, 
dziesiątki, 
jedności. 
Bezbłędnie 
rozwiązuje 
zadania tekstowe 
dowolnym 
sposobem. 
Sprawnie 
posługuje się 
wiadomościami i 
umiejętnościami 
praktycznymi. 

Dobrze wykonuje 
działania na 
liczbach. Potrafi 
wyróżniać w 
zapisie liczb: 
tysiące, setki, 
dziesiątki, 
jedności. 
Rozwiązuje 
zadania tekstowe 
dowolnym 
sposobem. 
Układa treści 
zadań stosownie 
do 
przedstawionej 
sytuacji, formuły 
matematycznej. 

Wykonuje 
działania na 
liczbach. 
Wyróżnia w 
zapisie liczb: 
tysiące, setki, 
dziesiątki, 
jedności. 
Rozwiązuje 
zadania tekstowe 
pod kierunkiem 
nauczyciela. 
Układa treści 
zadań stosownie 
do 
przedstawionej 
formuły 
matematycznej 
pod kierunkiem 
nauczyciela. 
Posługuje się 
wiadomościami i 
umiejętnościami 
praktycznymi. 

Wykonuje 
działania na 
liczbach pod 
kierunkiem i przy 
pomocy 
nauczyciela. 
Słabo posługuje 
się 
wiadomościami i 
umiejętnościami 
praktycznymi. 

Nie radzi sobie z 
działaniami 
arytmetycznymi. 
Nie rozwiązuje 
zadań 
tekstowych, ma 
problemy z 
logicznym 
myśleniem. 

EDUK
ACJA 
MUZY
CZNA 

  

Bezbłędnie 
odtwarza melodie 
poznanych 
piosenek. Gra na 
dostępnych mu 
instrumentach 
muzycznych. Zna 
kolejność 
dźwięków gamy i 
potrafi je 
zaśpiewać. 

Śpiewa piosenki 
jednogłosowo 
indywidualnie z 
zastosowaniem 
zmian tempa. 
Improwizuje 
melodie do 
zrytmizowanych 
wierszy oraz do 
podanego 
tematu 
rytmicznego. 

Śpiewa piosenki 
w grupie. 
Powtarza 
melodie do 
zrytmizowanych 
wierszy oraz do 
podanego 
tematu 
rytmicznego. Zna 
nazwy dźwięków. 

Zna i śpiewa kilka 
piosenek 
poznanych w 
ciągu roku. 
Recytuje 
rytmicznie tekst. 
Wyraża ruchem 
muzykę. 
Rozróżnia 
wysokość 
dźwięków, 
dynamikę. 

Nie jest 
wystawiana 

Nie jest 
wystawiana 
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EDUK
ACJA 
PLAST
YCZN

A 

  

Projektuje oraz 
wykonuje płaskie i 
przestrzenne 
formy użytkowe, 
uwzględniając 
zasady 
kompozycji. 
Rozróżnia 
dziedziny 
działalności 
twórczej 
człowieka, np. 
rzemiosło 
artystyczne, 
sztuka ludowa. 
Chętnie i z 
zaangażowaniem 
bierze udział w 
konkursach 
plastycznych. 

Uczeń wykonuje 
oryginalne prace 
plastyczne. 
Uzasadnia swoje 
wybory technik, 
materiałów, 
narzędzi i 
przyborów. 
Przedstawia i 
wyraża w swoich 
pracach własne 
przeżycia, 
obserwacje, 
marzenia, 
wyobrażenia, 
otaczającą 
rzeczywistość 
przyrodniczą i 
społeczną oraz 
świat fantazji. 

Dobiera techniki, 
materiały, 
przybory do 
wykonywanych 
zadań 
plastycznych 
wykorzystując ich 
różnorodne 
zastosowanie. 
Uwzględnia w 
swoich pracach: 
kształt, wielkość i  
barwę. 

Nie zawsze 
chętnie 
podejmuje 
działalność 
plastyczną. Ma 
kłopoty z 
uwzględnianiem 
kształtu, barwy, 
faktury. Prace nie 
zawsze  są 
wykonane 
starannie i 
estetycznie. 

Nie jest 
wystawiana 

Nie jest 
wystawiana 

ZAJĘCI
A 

TECH
NICZN

E 

WYCH
OWAN

IE 
TECHNI
CZNE 

Zna zasady 
działania prostych 
urządzeń. 
Sprawnie 
posługuje się 
różnymi 
narzędziami 
potrzebnymi do 
pracy. Zawsze 
przestrzega zasad 
bezpieczeństwa w 
różnych miejscach 
i sytuacjach. 

Wie, jak działają  
proste urządzenia 
domowe. Wie, 
dlaczego trzeba 
utrzymywać ład i 
porządek w 
miejscu pracy. 
Właściwie 
dobiera materiał i 
narzędzia do 
pracy. 
Przestrzega zasad 
bezpieczeństwa 
w różnych 
miejscach i 
sytuacjach. 

Uczy się dobierać 
właściwy 
materiał i 
narzędzia. 
Bezpiecznie 
korzysta z 
urządzeń 
technicznych, 
narzędzi i 
materiałów. 

Wykazuje małą 
pomysłowość w 
wykonywaniu 
prac. Rozpoznaje 
niektóre 
materiały i 
technologię ich 
wykonania. Nie 
potrafi 
rozplanować 
swojej pracy. 
Prace często są 
mało estetyczne. 

Nie jest 
wystawiana 

Nie jest 
wystawiana 

WYCH
OWA
NIE 

FIZYCZ
NE 

SPRA
WNOŚ

Ć 
FIZYCZ

NA 

Uczeń prezentuje 
doskonałą 
sprawność 
fizyczną. 
Samodzielnie 
rozwija i doskonali 
swoją sprawność 
motoryczną . 
Przestrzega zasad  
czasie gier i 
zabaw. Właściwie 
reaguje na 
zwycięstwo i 
porażkę. Zawsze 
potrafi wybrać 
bezpieczne 
miejsca do zabawy 
lub gry. 

Uczeń jest bardzo 
sprawny 
ruchowo. 
Wykazuje 
pozytywną 
postawę oraz 
właściwe 
zaangażowanie 
na zajęciach 
ruchowych. 
Przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i 
reguł 
współdziałania 
podczas zajęć. 

Uczeń prezentuje  
dobrą 
sprawnością 
motoryczną. 
Przyjmuje 
właściwe pozycje 
do ćwiczeń. Zna 
zasady gier 
sportowych 
objętych 
programem klasy 
III. Jego stosunek 
do zajęć 
ruchowych nie 
budzi większych 
zastrzeżeń. 

Stara się 
respektować 
zasady w czasie 
gier i zabaw. Uczy 
się poprawnie 
wykonywać 
ćwiczenia 
gimnastyczne. 
Stara się 
właściwie 
reagować na 
zwycięstwo i 
porażkę. Nie 
zawsze 
przestrzega zasad 
bezpieczeństwa. 

Nie jest 
wystawiana 

Nie jest 
wystawiana 
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ZAJĘCI
A 

KOMP
UTER
OWE  

 

Zapisuje pliki 
poznanymi 
sposobami. 
Sprawnie 
posługuje się 
lewym 
przyciskiem 
myszy. Sprawnie 
pisze na 
klawiaturze 
wyrazy i zdania 
zawierające 
polskie znaki. 
Sprawnie 
posługuje się 
narzędziami 
Przybornika. 
Samodzielnie 
wpisuje adresy 
stron 
internetowych. 

Samodzielnie 
uruchamia 
wybrany program 
komputerowy. 
Pisze na 
klawiaturze 
wyrazy i proste 
zdania 
zawierające 
polskie znaki. 
Posługuje się 
narzędziami z 
Przybornika 
programu Paint. 
Wpisuje adresy 
podanych stron 
internetowych w 
okienko 
przeglądarki. 

Z pomocą 
nauczyciela 
uruchamia 
wybrany program 
komputerowy.  Z 
pomocą pisze na 
klawiaturze 
polskie znaki. 
Posługuje się 
wybranymi 
narzędziami 
Przybornika 
programu Point. 
Z pomocą 
nauczyciela 
surfuje po 
wybranych 
stronach 
internetowych.  

Z pomocą 
nauczyciela 
uruchamia 
wybrany program 
komputerowy. Z 
pomocą 
nauczyciela pisze 
na klawiaturze 
polskie znaki.  Z 
pomocą 
nauczyciela 
posługuje się 
wybranymi 
narzędziami z 
Przybornika 
programu Paint. 
Z pomocą 
nauczyciela 
wpisuje adresy 
stron 
internetowych.  

Z  pomocą pisze 
prosty tekst. 
Korzysta z 
Przybornika Paint 
z pomocą 
nauczyciela. 
Potrzebuje 
dodatkowej 
pomocy przy 
wykonywaniu 
zadań. 
Niechętnie 
pracuje przy 
komputerze, 
unika 
samodzielnej 
pracy. 

Nie podejmuje 
zadania. 

 

 

IV. KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

 

1. Wychowawca przed ustaleniem śródrocznej/rocznej oceny zachowania, zasięga opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

 

2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 

są ocenami opisowymi. 

 

3. Śródroczna i roczna ocena z zachowania obejmuje następujące obszary zachowania ucznia: 

 
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

A. Odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. 

B. W miarę możliwości, stara się wywiązywać ze swoich zadań i zobowiązań. 

C. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań. 

D. Nie wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań. 

 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

A. Zawsze zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. 

B. Potrafi pracować w zespole. 

C. Stara się nawiązywać poprawne relacje z rówieśnikami. 

D. Nie nawiązuje poprawnych relacji z innymi dziećmi. 

 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły. Dbałość o piękno mowy ojczystej 

A. Zawsze przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego. Szanuje symbole 

narodowe. Godnie zachowuje się podczas uroczystości klasowych i szkolnych. 

B. Przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego. Zazwyczaj szanuje symbole 

narodowe.  Właściwie zachowuje się podczas uroczystości klasowych i szkolnych. 

C. Czasami nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego. Uczy się szanować 

symbole narodowe. Nie zawsze poprawnie zachowuje się podczas uroczystości 

klasowych i szkolnych. 

D. Nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego. Nie szanuje symboli 

narodowych. Wymaga częstego upominania podczas uroczystości klasowych i 

szkolnych. 
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4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Godne, kulturalne 

zachowanie się w szkole i poza nią 

A. Zawsze przestrzega ustalonych zasad postępowania w szkole i poza szkołą. Panuje 

nad emocjami. 

B. Przestrzega ustalonych zasad postępowania w szkole i poza szkołą. Potrafi ocenić 

własne zachowanie i zachowanie innych. 

C. Uczy się przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą.  

D. Ma trudności z przestrzeganiem zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza 

szkołą. Ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. 

 

5. Okazywanie szacunku innym osobom 

A. Zawsze właściwie reaguje na polecenia i uwagi nauczycieli. W każdej sytuacji 

okazuje szacunek innym. 

B. Właściwie reaguje na polecenia i uwagi nauczycieli. Zazwyczaj okazuje szacunek 

innym. 

C. Zdarzają mu się niewłaściwe reakcje na polecenia i uwagi nauczycieli. Ma 

tendencję do skracania dystansu wobec osób dorosłych. 

D. Niewłaściwie reaguje na polecenia i uwagi nauczycieli. Skraca dystans wobec osób 

dorosłych. 

 
4. Odpowiednie litery przypisane są poziomom zachowania: 

A – zachowanie szczególnie przykładne 

B – zachowanie przykładne 

C – zachowanie poprawne 

D – zachowanie budzące zastrzeżenia 

 

5. Wychowawca formułuje ocenę opisową korzystając z ustalonych kryteriów zachowania, 

uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dziecka. 

 

6. Na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej oraz prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują 

ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i zachowania.  

 

7. Uczeń może uzyskać ocenę roczną wyższą o jeden stopień od proponowanej, jeżeli zgłosi 

się w wyznaczonym terminie i spełni określone statutem warunki. 

 

8. Na 2 tygodnie przed roczną radą klasyfikacyjną wychowawca,  po konsultacji z 

nauczycielami uczącymi daną klasę, wystawia przewidywaną roczną ocenę zachowania. 

 

 

 

Opracował zespół edukacji wczesnoszkolnej 

 

Warszawa, 6.09.2022r. 


