
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ   KLASY 1 – 3 

Wiedzę i umiejętności uczniów ocenia się w skali: 1 – 6 punktów. 

KLASA 1 

Edukacja  polonistyczna 
(5p) Uczeń: Czyta poprawnie i płynnie opracowany tekst, stosuje znaki interpunkcyjne, rozumie przeczytany tekst, 

stopniowo osiąga technikę pisania, przepisuje zgodnie z kryteriami poprawności pisma (właściwy kształt, proporcje, 

łączenia i pochyłość, prawidłowa liniatura), pisze bezbłędnie z pamięci krótkie zdania, potrafi zbudować kilku zdaniową 

wypowiedź, ma duży zasób słów, potrafi ułożyć opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej. 

(4p) Uczeń: Czyta poprawnie w tempie odpowiadającym możliwościom, rozumie przeczytany tekst (trudności występują 

jedynie przy nowych, trudnych wyrazach), przy pisaniu poprawnie odtwarza kształt liter (drobne błędy graficzne), 

popełnia drobne błędy podczas pisania z pamięci, wolno wypowiada się, robi przerwy, buduje krótkie wypowiedzi, po 

przygotowaniu potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową. 

(3p) Uczeń: Czyta poprawnie wyuczony tekst, wolno dokonując syntezy, nowy tekst czyta głoskami lub sylabami, ma 

problemy z rozumieniem czytanego tekstu, poprawnie odwzorowuje wyrazy, ale ma problemy z łączeniem liter, popełnia 

dużo błędów przy pisaniu z pamięci, ma trudności w wypowiadaniu się, buduje zdania po uprzednim przygotowaniu, ma 

trudności w zrozumieniu treści ilustracji, ma mowę niegramatyczną, przerywaną, nawet przy pomocy nauczyciela nie jest 

w stanie zbudować jednozdaniowej wypowiedzi. 

(2p) Uczeń: Nie osiąga poprawnego czytania, dokonuje analizy bez syntezy trudniejszych wyrazów, czyta proste wyrazy 

(liczne błędy, zmiany liter, opuszczenia), nie rozumie sensu odczytywanych wyrazów, ma kłopoty z zapamiętywaniem 

pisanych liter oraz z przepisywaniem (myli litery, mała precyzyjność ruchów), nie potrafi zredagować zdania, wypowiada 

się krótko, jednym oderwanym zdaniem, przekręca mniej znane dla niego wyrazy, mały zasób słów powoduje przestoje  

w wymowie (powtarzanie tych samych słów, wtrącanie dźwięków). 

(1p) Uczeń: Ma problemy z dokonywaniem syntezy nawet prostych wyrazów (myli litery o podobnym kształcie, ma 

trudności w zestawieniu dźwięków), podczas pisania nie pamięta kształtu liter, myli je, nie potrafi pisać w liniaturze, nie 

potrafi odwzorować, ma trudności w zrozumieniu treści ilustracji, ma mowę niegramatyczną, przerywaną, nawet przy 

pomocy nauczyciela nie jest w stanie zbudować jednozdaniowej wypowiedzi. 

Edukacja matematyczna 

(5p) Uczeń: Liczy i zapisuje liczby do 20, biegle dodaje i odejmuje do 10, dodaje i odejmuje do 20 bez przekraczania 

progu dziesiątkowego, rozwiązuje i układa zadania tekstowe, zna dni tygodnia, mierzy odcinki. 

(4p) Uczeń: Liczy i zapisuje liczby do 20, dodaje i odejmuje w zakresie 10, rozwiązuje zadania tekstowe, zna dni tygodnia, 

mierzy odcinki. 

(3p) Uczeń: Rozumie pojęcie liczby, dodaje i odejmuje do 10 z niewielkimi błędami, rozwiązuje proste zadania  

z pomocą nauczyciela, zna dni tygodnia. 

(2p) Uczeń: Rozumie pojęcie liczby, dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach, zna dni tygodnia. 

(1p) Uczeń: Nie rozumie pojęcia liczby naturalnej, nie potrafi zapisać jej za pomocą cyfr, nie rozumie działań 

matematycznych, nie wykonuje ich nawet na konkretach z pomocą nauczyciela. 

Edukacja społeczno – przyrodnicza 

(5p) Uczeń: Charakteryzuje zmiany zachodzące w przyrodzie w czterech porach roku, zna organizmy żyjące w różnych 

środowiskach, prowadzi kalendarz pogody, pielęgnuje rośliny w klasie, chroni przyrodę, współpracuje z grupą przy 

wykonywaniu zadań, zna tradycje rodzinne, zna swoją miejscowość i symbole narodowe. 

(4p) Uczeń: Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku, prowadzi kalendarz przyrody, pomaga 

zwierzętom w przetrwaniu zimy, wie o znaczeniu wody i czystego powietrza, przestrzega reguł obowiązujących w grupie, 

okazuje miłość swoim bliskim, zna tradycje związane ze świętami, opowiada na temat własnej miejscowości. 

(3p) Uczeń: Charakteryzuje cechy przyrody aktualnej pory roku, zna fragmenty życia w różnych środowiskach, zaznacza 

ważne elementy w kalendarzu pogody, zna tradycje związane z najważniejszymi świętami, bierze udział w zabawach, zna 

swoją rodzinę. 

(2p) Uczeń: Opowiada o przyrodzie w aktualnej porze roku na podstawie ilustracji lub widoku z okna, ma trudności  

z połączeniem roślin i zwierząt z danym środowiskiem przyrodniczym, prowadzi kalendarz pogody z pomocą 

nauczyciela, zna tradycje Bożonarodzeniowe, ma problemy ze współpracą w grupie, wskazuje symbole narodowe. 

Edukacja muzyczna 

(5p) Uczeń: Śpiewa indywidualnie piosenki, gra na instrumentach perkusyjnych, reaguje ruchem na zmiany tempa, 

dynamiki, tworzy własną melodię, bierze udział w zabawach muzycznych, uważnie słucha muzyki. 

(4p) Uczeń: Śpiewa indywidualnie piosenki, gra na instrumentach perkusyjnych, improwizuje melodię do krótkiego 

tekstu, bierze udział w zabawach muzycznych, chętnie słucha muzyki. 

(3p) Uczeń: Śpiewa z całą grupą piosenki, próbuje grać na instrumentach perkusyjnych, bierze udział w zabawach ze 

śpiewem, słucha muzyki po uprzednim przygotowaniu. 

(2p) Uczeń: Nie śpiewa piosenek nawet z grupą, porusza się przy muzyce ale bez wyczucia rytmu i dynamiki, nie 

interesuje się słuchana muzyką. 

Edukacja plastyczno – techniczna 



(5p) Uczeń: Zna nazwy barw i ich odcienie, ocenia kształt i wielkość przedmiotów, przedstawia sceny przedstawiające 

ruch, rozróżnia dzieła plastyczne: malarstwo, rzeźbę, architekturę, projektuje i wykonuje przestrzenne formy użytkowe, 

pracuje w różnych technikach plastycznych, wypowiada się na temat swojej pracy i innych. 

(4p) Uczeń: Zna potoczne nazwy barw, przedstawia na kartce wydarzenia realne i fantastyczne, wykonuje przestrzenne 

formy, rzeźbi w plastelinie, wypowiada się na temat własnej pracy. 

(3p) Uczeń: Zna nazwy podstawowych barw, rysuje sceny z codziennego życia, wykonuje formy przestrzenne z pomocą 

nauczyciela lub kolegów, posługuje się narzędziami, rozróżnia niektóre dzieła plastyczne. 

(2p) Uczeń: Myli kolory, rysuje i maluje gotowe wzory, samodzielny rysunek jest nieczytelny, składa gotowe elementy 

przestrzenne z pomocą nauczyciela, ma trudności w posługiwaniu się narzędziami, wymaga pracy kolegów przy 

sprzątaniu stanowiska pracy. 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 

(5p) Uczeń: Zna budowę własnego organizmu, opanował podstawowe formy ruchu: chód, bieg, skok, rzut, przestrzega 

zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, zawsze posiada odpowiedni strój gimnastyczny, organizuje zabawy grupowe, 

prawidłowo siedzi w ławce, dba o codzienną higienę, zapobiega chorobom, pomaga dzieciom niepełnosprawnym. 

(4p) Uczeń: Opanował podstawowe elementy ruchu: chód, bieg, skok, rzut, przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

uczestniczy we wspólnych zabawach, posiada odpowiedni strój gimnastyczny, nie zawsze prawidłowo siedzi w ławce, 

wie jak zapobiegać chorobom, dba o higienę ciała i otoczenia. 

(3p) Uczeń: Opanował podstawowe formy ruchu, dba o prawidłowe odżywianie, uczestniczy w zabawach ruchowych 

czasem myląc zasady, przeważnie ma odpowiedni strój, dba o higienę po wskazówkach dorosłego, często ma problemy  

z prawidłowym siedzeniem w ławce. 

(2p) Uczeń: Nie opanował podstawowych form ruchu, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, 

uczestniczy w zabawach tylko po zachęcie nauczyciela, ma problemy z higieną ciała i otoczenia. 

Edukacja informatyczna 

(5p) Uczeń: Zna części zestawu komputerowego, uruchamia programy do malowania i pisania, korzysta z myszy  

i klawiatury, uruchamia i gra w edukacyjne gry komputerowe. 

(4p) Uczeń: Zna podstawowe elementy zestawu komputerowego, z pomocą uruchamia programy, korzysta z myszy  

i niektórych elementów klawiatury, gra w edukacyjne gry komputerowe. 

(3p) Uczeń: Korzysta z myszki komputerowej, gra w gry komputerowe, korzysta z komputera bez narażania zdrowia. 

(2p) Uczeń: Ma problemy z korzystaniem z myszki, z pomocą gra w edukacyjne gry komputerowe, nie utrzymuje 

prawidłowej postawy podczas pracy z komputerem.  

KLASA 2 

Edukacja  polonistyczna 
(5p) Uczeń: Rozumie tekst po jednorazowym głośnym i cichym przeczytaniu, przepisuje płynnie wyrazy i zdania zgodnie 

z kryteriami poprawności pisma, po przygotowaniu pisze samodzielnie 3,4 zdania, czyta poprawnie opracowany i nowy 

tekst, uwzględnia walory uczuciowe, potrafi zredagować zdania opisujące przedmiot na podstawie obserwacji po 

uprzednim przygotowaniu, pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu krótkie zdania, potrafi samorzutnie wypowiadać się na 

tematy bliskie dziecku, wydarzeń z życia, przeczytanych utworów, opowiada ulubione baśnie. 

(4p) Uczeń: Czyta płynnie opracowany tekst, rozumie czytany tekst po jednorazowym ukierunkowanym przeczytaniu 

głośnym i cichym, przepisuje tekst, pisze z pamięci i ze słuchu z niewielkimi błędami, po przygotowaniu pisze 

samodzielnie 2, 3 zdania, układa zdania opisujące przedmiot z rozsypanki zdaniowej, wypowiada się wolno, ale bez 

przestojów, poprawnie wypowiada się po przygotowaniu. 

(3p) Uczeń: Czyta poprawnie, stopniowo zwiększając tempo czytania (trudniejsze wyrazy czyta z błędami), rozumie 

głośno czytany tekst, przepisuje i pisze z pamięci i ze słuchu niestarannie i z błędami, redaguje zdania z pomocą 

nauczyciela, ma kłopoty z zachowaniem ich formy. 

(2p) Uczeń: Dokonuje syntezy wyrazów, ale po ich uprzedniej analizie (głoskowanie), ma trudności ze zrozumieniem 

czytanego tekstu, ma kłopoty z pisaniem (mylenie liter, złe łączenia, niestaranność), nie potrafi pisać ze słuchu, ma 

trudności w układaniu zdań, nawet przy pomocy nauczyciela, wypowiada się krótko prostymi zdaniami lub wyrazami. 

(1p) Uczeń: Utrzymuje się na etapie głoskowania, niedokładnie dokonuje syntezy, ciągłe literowanie utrudnia rozumienie 

treści, przepisywany tekst jest często nieczytelny, nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu, nie potrafi zredagować zdania, 

nie potrafi logicznie wiązać zdań w wypowiedzi ustnej. 

Edukacja matematyczna 

(5p) Uczeń: Liczy i zapisuje liczby do 100, biegle dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 z przekroczeniem progu, 

wykonuje proste działania w zakresie 100, mnoży i dzieli w pamięci w zakresie 30, rozwiązuje i układa zadania tekstowe, 

porównuje liczby, wykonuje obliczenia kalendarzowe, rysuje i mierzy odcinki zna monety i banknoty, liczy je.  

(4p) Uczeń: Liczy i zapisuje liczby w zakresie 100, dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu oraz  

w zakresie 100 z niewielkimi pomyłkami, mnoży i dzieli w zakresie 30, rozwiązuje proste zadania tekstowe, pracuje  

z kalendarzem i linijką, wykonuje obliczenia pieniężne. 

(3p) Uczeń: Liczy w zakresie 100, popełnia niewielkie błędy przy zapisywaniu liczb, dodaje i odejmuje w zakresie 20  

w pamięci bez przekroczenia progu, trudniejsze działania wykonuje przy użyciu liczmanów, rozumie mnożenie  

i dzielenie, rozwiązuje niektóre zadanie tekstowe, dokonuje prostych obliczeń kalendarzowych i pieniężnych. 

(2p) Uczeń: Dodaje i odejmuje w pamięci do 10, trudniejsze przypadki na liczmanach, mnoży i dzieli na liczmanach  

z pomocą nauczyciela, rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela, rozróżnia monety i banknoty. 



(1p) Uczeń: Dodaje o odejmuje na liczmanach w zakresie 10 z pomocą nauczyciela, nie rozumie mnożenia i dzielenia, 

nie rozumie sensu zadań tekstowych, myli monety. 

 

 

Edukacja społeczno – przyrodnicza 

(5p) Uczeń: Charakteryzuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku, zna i opisuje organizmy żyjące  

w różnych środowiskach, opiekuje się zwierzętami domowymi, zna zagrożenia wynikające ze strony zjawisk 

przyrodniczych, pomaga zwierzętom w zimie, prowadzi kalendarz pogody, uczestniczy aktywnie w życiu klasy i szkoły, 

zna alarmowe numery telefoniczne, zna nazwy krajów sąsiadujących z Polską. 

(4p) Uczeń: Obserwuje życie organizmów w różnych porach roku, prowadzi kalendarz pogody, pomaga zwierzętom  

w zimie, zna tradycje związane ze świętami, uczestniczy w wydarzeniach klasowych, zna pracę ludzi w różnych 

zawodach, zna ważne wydarzenia w Polsce. 

(3p) Uczeń: Zna cechy przyrody aktualnej pory roku, zna fragmenty życia w różnych środowiskach, zaznacza ważne 

elementy w kalendarzu pogody, pomaga ptakom w zimie, zna położenie rodzinnej miejscowości, respektuje zasady 

dobrego kolegi, dziecka w rodzinie, zna symbole narodowe. 

(2p) Uczeń: Zna cechy przyrody aktualnej pory roku na podstawie ilustracji lub bezpośredniej obserwacji, z pomocą 

nauczyciela obserwuje elementy pogody, zna tradycje najważniejszych świąt, zna swoją rodzinę, nie bierze udziału  

w wydarzeniach klasowych. 

Edukacja muzyczna 

(5p) Uczeń: Śpiewa indywidualnie piosenki, gra na instrumentach perkusyjnych, rozróżnia podstawowe elementy muzyk, 

ilustruje muzykę ruchowo i plastycznie, tworzy melodię, tańczy taniec ludowy, chętnie bierze udział w zabawach 

muzycznych. 

(4p) Uczeń: Śpiewa indywidualnie lub w parze piosenki, gra na instrumentach perkusyjnych, bierze udział w tańcach 

regionalnych, chętnie słucha muzyki, wykonuje rymowanki muzyczne, tworzy melodię do zdania. 

(3p) Uczeń: Śpiewa zbiorowo piosenki, próbuje grać na instrumentach perkusyjnych, improwizuje śpiewne odpowiedzi 

na zadane śpiewem pytania, słucha muzyki po odpowiednim przygotowaniu, po zachęceniu bierze udział w zabawach 

muzycznych. 

(2p) Uczeń: Nie śpiewa piosenek nawet z grupą, powtarza niektóre fragmenty melodii, porusza się przy muzyce, ale bez 

wyczucia rytmu i dynamiki, nie lubi słuchać muzyki. 

Edukacja plastyczno – techniczna 
(5p) Uczeń: Zna nazwy barw i ich odcienie, ocenia kształt, wielkość przedmiotów, przedstawia sceny z życia, rozpoznaje 

architekturę i zabytki najbliższej okolicy, rozpoznaje niektóre przykłady malarstwa i rzeźby, tworzy w różnych 

technikach, dba o porządek na miejscu pracy, wykonuje prace papierowe zgodnie z instrukcją, majsterkuje i wykonuje 

modele, bezpiecznie posługuje się narzędziami i urządzeniami domowymi. 

(4p) Uczeń: Zna potoczne nazwy barw, przedstawia za pomocą technik plastycznych wydarzenia realne i fantastyczne, 

wypowiada się na temat prac plastycznych, organizuje pracę indywidualną, sprawuje kontrolę w czasie pracy, rozróżnia 

wytwory dzieł plastycznych, potrafi obsługiwać urządzenia techniczne, wykonuje prace papierowe pod kierunkiem 

nauczyciela, uruchamia urządzenia domowe pod nadzorem rodziców. 

(3p) Uczeń: Zna nazwy podstawowych kolorów, wykonuje prace plastyczne ubogie pod względem kolorystyki, ze 

schematycznym rysunkiem, niestaranne, wykonuje formy przestrzenne z gotowych elementów, z pomocą nauczyciela  

i kolegów, posługuje się narzędziami, obsługuje urządzenia techniczne z pomocą osób dorosłych.   

(2p) Uczeń: Myli nazwy kolorów, rysuje i maluje najchętniej gotowe wzory, samodzielne rysunki są nieczytelne, ma 

trudności w posługiwaniu się narzędziami, nie potrafi obsługiwać urządzeń technicznych, wymaga pomocy kolegów przy 

sprzątaniu stanowiska pracy, buduje prace przestrzenne z gotowych wzorów. 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 

(5p) Uczeń: Opanował podstawowe formy ruchu: chód, bieg, skok, podskok, rzut, chętnie bierze udział w ćwiczeniach 

gimnastycznych i grach sportowych, przestrzega zasad bezpieczeństwa, zawsze posiada strój gimnastyczny, organizuje 

zabawy ruchowe, prawidłowo wykonuje ćwiczenia z piłką, samodzielnie pokonuje przeszkody sztuczne i naturalne, 

potrafi zachować się w czasie choroby, zapobiega chorobom, pomaga dzieciom niepełnosprawnym. 

(4p) Uczeń: Opanował podstawowe formy ruchu, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, 

uczestniczy w grach sportowych, posiada strój gimnastyczny, pokonuje sztuczne przeszkody, prawidłowo siedzi w ławce, 

pomaga chorym dzieciom. 

(3p) Uczeń: Opanował podstawowe formy ruchu, dba o prawidłowe odżywianie, uczestniczy w zabawach ruchowych, 

czasem myląc zasady, przeważnie ma odpowiedni strój sportowy, przeważnie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas 

zajęć ruchowych, po zachęceniu pomaga dzieciom niepełnosprawnym. 

(2p) Uczeń: Nie opanował podstawowych form ruchu, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, 

uczestniczy w zajęciach tylko po zachęcie nauczyciela, często nieprawidłowo siedzi w ławce, nie potrafi zachować się  

w sytuacji choroby. 

Edukacja informatyczna 

(6p) Uczeń: Uczeń spełnia wszelkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wykazuje własną inicjatywę, jest 

twórczy, bierze aktywny udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, zajmując czołowe miejsca, wykonuje 

zadania dodatkowe. 



(5p) Uczeń: Biegle pracuje z wybranymi programami graficznymi i tekstowymi, zna zagrożenia dla zdrowia i własnego 

rozwoju wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera, rozumie konieczność odpowiedniego zachowania  

w społeczności internetowej oraz konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego.  

(4p) Uczeń: Potrafi wykorzystać możliwości poznanych programów (Paint, Word), samodzielnie wykonuje ćwiczenia 

i projekty, zna i rozumie, jakie zagrożenia wynikają z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu. 

(3p) Uczeń: Zna podstawowe funkcje i opcje poznanych programów (Paint, Word), ale czasami oczekuje dodatkowej 

pomocy ze strony nauczyciela, wymienia niektóre zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i Internetu.  

(2p) Uczeń: Pracuje z wybranymi programami tylko pod kontrolą nauczyciela, często popełnia błędy w wykonywanych 

ćwiczeniach, nie zawsze rozumie zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i Internetu. 

(1p) Uczeń: Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

KLASA 3 

Edukacja  polonistyczna  

(5p) Uczeń: Czyta nowe i opracowane teksty wyraziście, odzwierciedlając głosem uczucia, nastroje i stosunek do 

bohatera, czyta sprawnie cicho z jednoczesnym rozumieniem tekstu, często, chętnie czyta książki i czasopisma dziecięce, 

indywidualnie układa i zapisuje opowiadania, redaguje sprawozdanie z odbytej uroczystości, poprawnie pisze z pamięci 

i ze słuchu, starannie  bardzo komunikatywnie opowiada myśli w formie dłuższej wypowiedzi, dokonuje analizy tekstu,  

poprawnie wskazuje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. 

(4p) Uczeń: Czyta płynnie i biegle, łatwiejsze teksty wyraziście po uprzednim przygotowaniu, czyta cicho ze 

zrozumieniem, po zachęcie czyta książki z biblioteki i nie tyko, indywidualnie redaguje opowiadania, opis, pisze  

z pamięci i ze słuchu z niewielkimi błędami, umie opowiadać barwnie legendy po uprzednim przygotowaniu planu  

i materiału słownikowego, wskazuje w tekście rzeczowniki i przymiotniki. 

(3p) Uczeń: Układa proste zdania z podanymi wyrazami  pisze z pamięci i ze słuchu niestarannie, z licznymi błędami, 

umie przekazać swoje myśli, lecz są to  krótkie, przerywane wypowiedzi, czyta poprawnie i płynnie tylko łatwiejsze  

teksty, często literuje, liczne błędy w: zmiany i opuszczanie głosek, mylenie wyrazów, chaotycznie redaguje krótkie 

zdanie, wymaga ciągłej pomocy nauczyciela, czyta niewielkie fragmenty lektur, stosuje krótkie wypowiedzi, ma problemy 

w odnalezieniu czasownika. 

(2p) Uczeń: Czyta poprawnie i płynnie tylko łatwiejsze teksty, często literuje wyrazy, popełnia liczne błędy w czytaniu 

(opuszcza głoski, myli wyrazy), chaotycznie redaguje zdania, odpowiada jednym wyrazem, wymaga ciągłej pomocy 

nauczyciela, czyta niewielkie fragmenty lektur, stosuje krótkie wypowiedzi, ma problemy w opowiadaniu pojęciami 

czasowymi. 

(1p) Uczeń: Nie osiąga płynności czytania (odczytywanie niedokładne, przekręcanie końcówek, zgadywanie dalszych 

części wyrazów),  nie rozumie czytanego tekstu po cichym przeczytaniu,  nie sięga po książki, nie jest w stanie nawet 

przy pomocy nauczyciela zredagować zdań,  nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu, nie redaguje krótkiej wypowiedzi, 

zdań nie łączy w całość nawet przy pomocy nauczyciela i uprzednim przygotowaniu w pracy zbiorowej. 

Edukacja matematyczna 

(5p) Uczeń: Rozumie i  stosuje właściwości czterech działań matematycznych oraz związków między nimi, biegle dodaje 

i odejmuje zakresie 100 z przekroczeniem  progu, biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, rozwiązuje złożone zadania 

tekstowe, oblicza obwód prostokąta odczytuje i zapisuje wskazania zegara w systemie 24,  samodzielnie waży przedmioty 

posługuje się liczbami rzymskimi od I-XII. 

(4p) Uczeń: Rozumie i stosuje cztery działania arytmetyczne, pamięciowo mnoży i dzieli zakresie 100, rozwiązuje proste 

zadania tekstowe, odczytuje wskazania zegara w systemie 24 godzinnym, waży przedmioty i odczytuje temperaturę, zna 

liczby rzymskie, rysuje odcinki o danej długości.  

(3p) Uczeń: Stosuje działania arytmetyczne w zakresie 100,  popełniając niewielkie pomyłki, z błędami mnoży i dzieli  

w zakresie 100, rozwiązuje nietrudne zadania tekstowe odczytuje wskazania zegara systemie 12 godzinnym, zapisuje 

daty, z pomocą waży przedmioty,  rozróżnia figury geometryczne. 

(2p) Uczeń: Dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez przekroczenia progu, często na liczmanach, mnoży i dzieli na 

konkretach, rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela, odczytuje pełne godziny na zegarze, potrafi  

w otoczeniu wskazać figury geometryczne, z pomocą waży przedmioty. 

(1p) Uczeń: Działania matematyczne wykonuje na konkretach w zakresie 20, nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet  

z pomocą nauczyciela, nie posługuje się zegarem, termometrem. 

Edukacja społeczno – przyrodnicza 

(5p) Uczeń: Charakteryzuje zmiany zachodzące w różnych porach roku, samodzielnie prowadzi kalendarz pogody, 

inicjuje działania ekologiczne, pomaga zwierzętom w różnych  porach roku, dostrzega wpływ przyrody nieożywionej na 

życie ludzi i zwierząt, zna położenie i warunki naturalnej  najbliższej okolicy, wskazuje na mapie główne miasta  

i rzeki, prawidłowo zachowuje się wobec innych, stosuje zwroty grzecznościowe,  bierze udział w szkolnych 

wydarzeniach,  zna i stosuje polskie tradycje, zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia. 

(4p) Uczeń: Zauważa zmiany zachodzące przyrodzie w różnych porach roku, obserwuje organizmy w różnych 

środowiskach, pomaga zwierzętom w zimie, podejmuje działania ekologiczne, zna położenie najbliższej okolicy, 

wskazuje na mapie główne miasta, zna tradycje związane ze świętami, bezpiecznie organizuje zabawy udziela pomocy 

innym, zna zabytki najbliższej okolicy, zna obowiązki ucznia. 



(3p) Uczeń: Charakteryzuje cechy przyrody w każdej porze roku, zna warunki życia niektórych roślin i zwierząt, dokarmia 

zwierzęta zimą, bierze udział działaniach ekologicznych, wskazuje na mapie stolicę i własną miejscowość, zna tradycje 

wwiązane z najważniejszymi świętami, zna zawody w rodzinnej  miejscowości, zna niektóre prawa i obowiązki ucznia. 

(2p) Uczeń: Charakteryzuje zmiany w przyrodzie na podstawie bezpośredniej obserwacji, bierze udział w niektórych. 

działaniach ekologicznych, obserwacje przyrodnicze wykonuje z pomocą grupy i nauczyciela, zna niektóre warunki 

naturalne zabytki rodzinnej miejscowości, potrafi wskazać Polskę na mapie świata, zna tradycje związane z Bożym 

Narodzeniem, zna zawody najbliższej rodziny, uczestniczy w zabawach zespołowych. 

 

Edukacja muzyczna 
(5p) Uczeń: Śpiewa indywidualnie piosenki, odczytuje z nut wzory melodii, gra na instrumentach perkusyjnych,  reaguje 

ruchem na zmiana tempa dźwięków, tworzy melodię na podany temat, tańczy tańce regionalne, uważnie słucha muzyki, 

rozpoznaje głosy ludzkie i instrumenty muzyczne. 

(4p) Uczeń: Śpiewa indywidualnie piosenki,  gra na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych, reaguje ruchem na 

zmianę tempa, improwizuje melodię do tekstu, bierze udział w tańcach regionalnych, chętnie słucha muzyki, bierze udział 

w zabawach muzycznych, rozpoznaje instrumenty perkusyjne. 

(3p) Uczeń: Śpiewa piosenki  całą grupą, próbuje grać na instrumentach perkusyjnych, intonuje  śpiewne rymowanki, 

słucha muzyki, bierze udział zabawach muzyczno – ruchowych, rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne. 

(2p) Uczeń: Nie bierze udziału w zbiorowym śpiewaniu piosenek, powtarza fragmenty melodii, porusza się przy muzyce, 

ale bez poczucia  rytmu, nie interesuje się słuchaną muzyką,  rozpoznaje utwory wykonane solo i zespołowo. 

Edukacja plastyczno – techniczna 

(5p) Uczeń: Ocenia kształt, wielkość, proporcję fakturę przedmiotów – przedstawia sceny i sytuacje uwzględniające ruch 

postaci i nastrój, rozróżnia dzieła plastyczne na przykładzie architektury,  malarstwa,  rzeźby, grafiki, projektuje  

i wykonuje przestrzenne formy użytkowe, rzeźbi w plastelinie, mydle, wprowadza nowe techniki plastyczne, organizuje 

pracę  w grupie, obsługuje proste urządzenia techniczne, wypowiada się na temat pracy własnej. 

(4p) Uczeń: Przedstawia za pomocą technik plastycznych zjawiska i wydarzenia realne i fantastyczne, wykonuje  formy 

przestrzenne według instrukcji,  dobiera materiały adekwatne do wykonywanej pracy – rzeźbi w miękkich materiałach, 

rozróżnia wytwory dzieł plastycznych, umie obsługiwać proste urządzenia, odmierza właściwą ilość materiału, 

wypowiada się na temat własnej pracy. 

(3p) Uczeń: Przedstawia środkami plastycznymi sceny z codziennego życia, projektuje płaskie formy przestrzenne, lub 

buduje z gotowych elementów, posługuje się prawidłowo narzędziami, lepi z plasteliny, rozróżnia niektóre dzieła 

plastyczne, stosuje zasady bezpieczeństwa podczas pracy, obsługuje urządzenia techniczne z pomocą nauczyciela. 

(2p) Uczeń: Rysuje i maluje gotowe wzory, składa gotowe elementy przestrzenne, ma trudności w posługiwaniu się 

narzędziami, nie potrafi obsługiwać urządzeń technicznych, wymaga pomocy przy sprzątaniu. 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. 

(5p) Uczeń: Zna budowę i funkcjonowanie własnego organizmu, opanował podstawowe formy ruchu: chód, bieg, skok, 

rzut, chwyt, przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw, zawsze posiada prawidłowy strój gimnastyczny, 

uczestniczy w zabawach terenowych, dba o prawidłową postawę i higienę osobistą, wybiera bezpieczne miejsca zabaw. 

(4p) Uczeń: Zna narządy zmysłów i dba o nie, opanował podstawowe formy ruchu, przestrzega zasad bezpieczeństwa 

podczas zajęć ruchowych, uczestniczy w grach zespołowych, posiada odpowiedni strój gimnastyczny, dba o  higienę 

osobistą  i prawidłowe odżywianie. 

(3p) Uczeń: Opanował  podstawowe formy ruchu, przeważnie przestrzega zasad bezpieczeństwa, uczestniczy w grach 

sportowych – myląc zasady, przeważnie ma odpowiedni strój gimnastyczny.  

(2p) Uczeń: Nie opanował podstawowych form ruchu, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, 

uczestniczy w zabawach i grach tylko po zachęcie nauczyciela, prawidłowo siedzi w ławce. 

Edukacja informatyczna 

(6p) Uczeń: Uczeń spełnia wszelkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wykazuje własną inicjatywę, jest 

twórczy, bierze aktywny udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, zajmując czołowe miejsca, wykonuje 

zadania dodatkowe, nawiguje po stronach w określonym zakresie, tworzy animacje i prezentacje multimedialne. 

(5p) Uczeń: Biegle pracuje z wybranymi programami graficznymi i tekstowymi; zna zagrożenia dla zdrowia i własnego 

rozwoju wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera; rozumie konieczność odpowiedniego zachowania  

w społeczności internetowej oraz konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego.  

(4p) Uczeń: Potrafi wykorzystać możliwości poznanych programów (Paint, Word, Scratch) samodzielnie wykonuje 

ćwiczenia i projekty; zna i rozumie, jakie zagrożenia wynikają z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu. 

(3p) Uczeń: Zna podstawowe funkcje i opcje poznanych programów (Paint, Word, Scratch), czasami oczekuje dodatkowej 

pomocy ze strony nauczyciela, wymienia niektóre zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i Internetu. 

(2p) Uczeń: Pracuje z wybranymi programami tylko pod kontrolą nauczyciela; często popełnia błędy w wykonywanych 

ćwiczeniach nie zawsze rozumie zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i Internetu. 

(1p) Uczeń: Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

Dotyczy wszystkich edukacji 

(6p) Uczeń: Samodzielnie rozwija swoje umiejętności i zainteresowania, przekraczając wymagania programowe klasy. 

Korzysta z różnych źródeł informacji. Uczestniczy w dodatkowych zajęciach przedmiotowych, kołach zainteresowań. 

Reprezentuje klasę na terenie szkoły, bierze  udział w  szkolnych i pozaszkolnych konkursach. 



WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI JĘZYKOWEJ – JĘZYK ANGIELSKI   KLASY 1 – 3 

 

Formy aktywności: testy, kartkówki z ostatnich lekcji (nie dotyczy klas I), odpowiedzi ustne (piosenki, wiersze, 

słownictwo), aktywność – praca na lekcji, prace domowe, projekty indywidualne i grupowe, udział w konkursach, zeszyt 

przedmiotowy. 

KLASA 1 

(6p) Uczeń: opanował zakres materiału klasy I w stopniu bardzo dobrym i posiada umiejętności pozaprogramowe na tym 

etapie nauki, rozumie wypowiedzi nauczyciela w tempie zbliżonym do naturalnego, płynnie wypowiada się na 

podniesiony temat, np. obrazka, udziela odpowiedzi i posiada znajomość słów na tematy pozapodręcznikowe, czyta 

płynnie tekst pozapodręcznikowy, rozumie większość słów, potrafi napisać kilka prostych informacji na swój temat, 

odznacza się dużą aktywnością w pracy na lekcji, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych wewnątrzszkolnych  

i zewnętrznych, wykonuje nadobowiązkowe zadania. 

(5p) Uczeń: opanował zakres materiału klasy I w stopniu całościowym, bardzo dobrym, rozumie sens dłuższej, wolnej 

wypowiedzi oraz proste pytania, polecenia i odpowiedzi, potrafi w kilku zdaniach w miarę płynnie, powiedzieć coś  

o sobie (w ramach wyuczonych zwrotów), korzysta z książki w sposób kreatywny, potrafi korzystać ze słowniczka 

obrazkowego w podręczniku, w miarę samodzielnie uzupełnia ćwiczenia, bezbłędnie nazywa i ustnie opisuje przedmioty 

w najbliższym otoczeniu, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, wyuczonych scenkach, samodzielnie 

wyszukuje konkretne, proste informacje w usłyszanym tekście. 

(4p) Uczeń: opanował w dobrym stopniu zakres materiału klasy I, rozumie krótkie dialogi z płyt, wypowiedzi nauczyciela, 

nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu, recytuje większość podręcznikowych wierszyków i rymowanek, zadaje pytania 

i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, wyszukuje 

konkretne, proste informacje w usłyszanym tekście, gdy jest wspierany gestem, obrazkiem, wykonuje ćwiczenia  

o średnim poziomie trudności w zeszycie ćwiczeń. 

(3p) Uczeń: częściowo opanował zakres materiału klasy I, rozumie polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje, 

umie się przywitać, przedstawić, powiedzieć co lubi, nazwać podstawowe obiekty w najbliższym otoczeniu z pomocą 

nauczyciela, potrafi sformułować prostą wypowiedź (pytanie, odpowiedź) przy pomocy nauczyciela, recytuje łatwiejsze 

wierszyki i rymowanki, reaguje w podstawowych sytuacjach życia codziennego, rozumie sens dialogu opartego na 

wcześniej poznanym wzorze, nazywa częściowo obiekty w najbliższym otoczeniu. 

(2p) Uczeń: opanował zakres materiału klasy I w stopniu minimalnym, czasami reaguje na podstawowe polecenia 

nauczyciela niewerbalnie, gdy są wspierane gestem, obrazkami lub przedmiotami, przy pomocy nauczyciela, kolegów 

potrafi sformułować prostą odpowiedź, posiada niewielką znajomość słownictwa, rozumie pojedyncze słowa usłyszanego 

dialogu, bez kontekstu, powtarza wyraz lub łatwą wypowiedź. 

(1p) Uczeń: nie opanował wiadomości i umiejętności programowych, nie osiągnął kompetencji niezbędnych do dalszej 

edukacji, nawet przy indywidualnym wsparciu w niektórych funkcjach. 

KLASA 2 i 3 

(6p) Uczeń: rozumie wypowiedzi nauczyciela w tempie zbliżonym do naturalnego, płynnie wypowiada się na podniesiony 

temat, np. obrazka, udziela odpowiedzi i posiada znajomość słów na tematy pozapodręcznikowe, czyta płynnie tekst 

pozapodręcznikowy, rozumie większość słów, potrafi napisać kilka informacji na swój temat, osiąga sukcesy  

w konkursach przedmiotowych wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, wykonuje zadanie nadobowiązkowe, jest aktywny, 

pilny i systematyczny. 

(5p) Uczeń: rozumie sens dłuższej, wolnej wypowiedzi ze słuchu, rozumie ogólny sens prostego dialogu, potrafi wybrać 

z niego większość krótkich informacji, potrafi w kilku zdaniach, w miarę płynnie, powiedzieć coś o sobie bądź swobodnie 

komunikuje się za pomocą wyuczonych zwrotów, korzysta z książki w sposób kreatywny, czyta płynnie znane teksty, 

rozumie ogólnie sens tekstu czytanego, samodzielnie uzupełnia ćwiczenia, poprawnie uzupełnia zdania odpowiednim 

wyrazem, łączy pytania i odpowiedzi w kartach pracy i testach, znane wyrazy pisze bezbłędnie z pamięci, bezbłędnie 

przepisuje z tablicy i książki, zna słownictwo przewidziane programem, nie popełnia błędów w zakresie wymowy. 

(4p) Uczeń: rozumie krótkie dialogi z płyty, wypowiedzi nauczyciela, potrafi na nie zareagować – czasem z pomocą 

kolegów, na zadane proste pytanie tworzy samodzielnie odpowiedź, dość płynnie czyta podręcznikowe komiksy, scenki, 

dialogi, opowiadania, radzi sobie z pisownią podstawowych słów, popełnia niewielkie błędy, potrafi znaleźć potrzebne 

wyrazy w tekście słuchanym i czytanym, zazwyczaj uzupełnia zdania odpowiednim wyrazem, łączy pytania i odpowiedzi 

w kartach pracy i testach popełniając nieznaczne błędy, posiada odpowiedni zasób słownictwa, przeważnie rozumie 

ogólnie sens tekstu czytanego, słuchanego, popełnia drobne błędy w zakresie wymowy, które potrafi skorygować. 

(3p) Uczeń: rozumie proste polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje, rozumie ogólny sens krótkiego dialogu, 

posiada podstawowy zasób słownictwa, na testach i w kartach pracy wykonuje zadania o podstawowym stopniu trudności, 

formułuje prostą wypowiedź przy pomocy nauczyciela lub rówieśników, potrafi przeczytać zadany krótki tekst, łatwiejsze 

wyrazy pisze samodzielnie, poprawnie przepisuje z książki lub tablicy, poprawia błędy wymowy z pomocą nauczyciela. 

(2p) Uczeń: reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela, przy pomocy nauczyciela, kolegów potrafi sformułować 

prostą odpowiedź w ramach wyuczonych prostych zwrotów, powtarza wyraz lub łatwą wypowiedź, czyta zdanie lub 

wyraz wskazany przez nauczyciela, stara się przepisać prosty tekst z tablicy, poprawia błędy wymowy z pomocą 

nauczyciela.  

(1p) Uczeń: nie opanował wiadomości i umiejętności programowych, nie osiągnął kompetencji niezbędnych do dalszej 

edukacji, nawet przy indywidualnym wsparciu w niektórych funkcjach. 



WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGI   KLASY 1 – 3 

 

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: aktywny udział w zajęciach, znajomość modlitw i formuł 

katechizmowych w katechizmie dla danej klasy, wypowiedzi ustne dotyczące materiału z ostatniej lekcji, wykonanie 

pracy domowej, posiadanie ćwiczeń przedmiotowych  niezbędnych do aktywnego udziału w zajęciach. 

Uczeń za formy aktywności w zakresie wiedzy i umiejętności, otrzymuje oceny (brak oceny opisowej).   

Uczeń w ciągu okresu ma prawo zgłosić, że jest dwa razy nieprzygotowany (brak ćwiczeń, brak materiałów 

piśmienniczych, brak pracy domowej) bez ponoszenia konsekwencji.  

Uczeń, który był nieobecny na zajęciach, powinien zgłosić się do nauczyciela w celu uzupełnienia zaległości. 

Ustalenie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny: 

Ocena CELUJĄCA 

 Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zasób wiadomości określonych  

w programie nauczania religii w danej klasie. Ponadto biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponując 

rozwiązania sytuacji związanych z życiem religijnym. Pogłębia wiadomości, uczestnicząc w różnorodnych grupach 

tj. schola, kolędnicy misyjni, koło koronkowe, DSM. 

 Umiejętności – uczeń wszystkie zadania na lekcjach wykonuje samodzielnie. Pomaga innym w rozwiązywaniu 

zadań na lekcji i poza nią. 

 Aktywność – uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcjach. Uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych. 

Angażuje się w różne zadania z własnej inicjatywy. Aktywnie uczestniczy w co najmniej 3 projektach formacyjnych  

(np: ministranci, schola, kolędnicy misyjni, koło koronkowe). 

  Pilność i sumienność – Prace posiadają walory estetyczne.  

Ocena BARDZO DOBRA 

 Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dobrą. Posiada zasób wiadomości określonych  

w programie nauczania religii w danej klasie.  

 Umiejętności – uczeń samodzielnie rozwiązuje skomplikowane zadania na lekcjach. 

 Aktywność – uczeń zgłasza się na lekcjach. Angażuje się w różne zadania na lekcjach. 

 Pilność i sumienność – uczeń odrabia wszystkie prace domowe. Posiada zeszyt ćwiczeń. Samodzielnie odrabia prace 

domowe. Prace spełniają kryteria określone przez nauczyciela. 

Ocena DOBRA 

 Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dostateczną. Bezbłędnie definiuje pojęcia; opowiada  

o wydarzeniach opisanych w Piśmie Świętym  i związanych z rokiem liturgicznym. 

 Umiejętności – uczeń modli się samodzielnie. Rozwiązuje samodzielnie niezbyt skomplikowane zadania lekcjach. 

Samodzielnie wykonuje zadania. Pracuje w grupie. 

 Aktywność –  uczeń zgłasza się na lekcjach. Posługuje się poprawną terminologią.  

 Pilność i sumienność – uczeń odrabia prace domowe samodzielnie. Prace domowe nie zawsze spełniają kryteria 

określone przez nauczyciela. 

Ocena DOSTATECZNA 

 Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą. Własnymi słowami tłumaczy pojęcia 

poznane na lekcji religii. W wypowiedziach pojawiają się błędy wymagające korekty katechety. 

 Umiejętności – uczeń śpiewa z innymi pieśni i piosenki religijne. Nie ma problemów ze skupieniem się na temacie 

katechezy. Rozwiązuje samodzielnie proste zadania. Modląc się, popełnia błędy w treści ich formuł. 

 Aktywność – uczeń zgłasza się na lekcjach, ale w jego wypowiedziach pojawiają się błędy. Podczas lekcji przy 

wykonywaniu ćwiczeń potrzebuje pomocy katechety. 

 Pilność i sumienność – uczeń odrabia prace domowe, lecz potrzebuje pomocy innej osoby. Zadania na lekach 

próbuje wykonywać samodzielnie 

Ocena DOPUSZCZAJĄCA 

 Wiedza – uczeń własnymi słowami próbuje tłumaczyć podstawowe pojęcia poznane podczas katechezy. 

 Umiejętności – uczeń poprawnie wykonuje znak krzyża świętego. Proste zadania rozwiązuje przy pomocy katechety. 

Odróżnia dobro od zła. Przyjmuje postawę modlitwy. Szanuje symbole religijne. Uczeń nie modli się samodzielnie. 

Modli się z grupą. Próbuje śpiewać z innymi poznane podczas katechezy pieśni i piosenki religijne. Ma kłopoty  

z przestrzeganiem określonych na lekcji zasad . 

 Aktywność – uczeń nie zgłasza się. Czasami odpowiada na pytania zadawane przez katechetę. 

 Pilność i sumienność – uczeń rzadko odrabia prace domowe. Rzadko posiada na lekcji zeszyt ćwiczeń. Zadania  

w zeszycie ćwiczeń wykonuje na lekcji przy pomocy katechety. 

Ocena NIEDOSTATECZNA 

 Uczeń nie opanował wymagań w zakresie oceny dopuszczającej. 

 

Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 
 


