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PSO został opracowany na podstawie WSO zawartego w Statucie Szkoły oraz podstawy 
programowej zawartej w rozporządzeniu MEN-u. 
Ocenianiu podlegają: 

 osiągnięcia edukacyjne ucznia – ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z 
realizowanych w szkole programów nauczania. 

 zachowanie ucznia – ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz 
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 
obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 
 

 Ocena powinna:  

 dawać dziecku informacje o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do 
osiągnięcia celu,  

 uwzględniać możliwości dziecka,  

 brać pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś zadania,  

 zachęcać do dalszej pracy, uświadamiać, że wysiłek się opłaca,  

 nie pełnić funkcji kary czy nagrody,  

 nie zawierać krytyki osoby,  

 uwzględniać postęp, jaki dokonał się w dziecku.  
 
 Oceniając postępy uczniów należy brać pod uwagę oprócz wiedzy:  
  - wkład pracy dziecka,  

  - efekt jaki on osiąga,  

  - jego możliwości.  
 
W klasach I – III uczeń otrzymuje śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i zachowania, które 
są ocenami opisowymi. Ocena opisowa w kształceniu zintegrowanym spełnia następujące funkcje:  
    - diagnostyczną – daje odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych 
przez nauczyciela 



    - informacyjną - przekazuje informację o tym, co dziecko wie, rozumie, potrafi, mówi o tym jaki jest jego wysiłek i 
wkład pracy  

  - korekcyjną - wskazuje nad czym jeszcze dziecko powinno popracować  

  - motywacyjną - zachęca do dalszej pracy i wysiłku, daje możliwość osiągnięcia sukcesu.  
 
 Sposoby oceniania:  
 - ocena werbalna (słowna) 

 - ocena wyrażona w stopniu 

 - ocena opisowa. 
 
Formy oceniania:  
Ocenianie odbywać się będzie:  
A. na bieżąco – bezpośrednio po wykonanej pracy w formie ustnej lub pisemnej wypowiedzi nauczyciela skierowanej 
bezpośrednio do ucznia. Nauczyciel będzie stosować oceny wyrażone w stopniu:  

 stopień celujący - 6  

 stopień bardzo dobry - 5  

 stopień dobry - 4  

 stopień dostateczny - 3  

 stopień dopuszczający - 2  

 stopień niedostateczny - 1  
 

Skala systemu oceniania: 

 Poziomy Ocena 

Zakres wiadomości i 
umiejętności 
niewystarczającydo dalszego 
kształcenia 

Uczeń nie podejmuje działań lub 
brak poprawności wykonania 
zadania, pomimo podjęcia próby 
i włożonego wysiłku. 

niedostateczny (1) 

Zakres wiadomości i 
umiejętności niezbędnychdo 
dalszego kształcenia 

Poziom konieczny (K)– zakres 
wiadomości i umiejętności 
niezbędnych do funkcjonowania 
w szkole i w życiu 

dopuszczający (2) 

Poziom podstawowy (P) – 
opanowanie treści ważnych i 
uniwersalnych, stanowiących 
podstawę percepcji treści na 
wyższych poziomach, 

dostateczny (3) 

Zakres wiadomości i 
umiejętności, które są 
potrzebnedo dalszego rozwoju 

Poziom rozszerzający (R)-
elementy treści trudniejszych, 
ale niezbędnych na danym 
etapie kształcenia. 

dobry (4) 

Poziom dopełniający (D) –
opanowanie pełnego zakresu 
treści kształcenia, 
zawierającego elementy trudne 
do opanowania i wymagające 
transferu wiedzy 

bardzo dobry (5) 



Zakres wiadomości i 
umiejętności, dzięki którym 
uczeń może rozwijaćswoje 
zainteresowania 

Poziom wykraczający (W)– 
czynności, które nie należą do 
treści poznawanych w danej 
klasie. Zależą od zainteresowań 
ucznia 

celujący (6) 

 

Ogólne kryteria stopni: 
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania przedmiotu w danej klasie. Uczeń osiągający celujące wyniki w nauce pracuje doskonale, wyróżnia się. 
„Celujący” otrzymuje, gdy:  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na 
określonym poziomie nauczania;  
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;  
- proponuje rozwiązania nietypowe;  
- samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności (wykraczające poza program nauczania);  
- nie popełnia błędów w proponowanych rozwiązaniach;  

- osiąga sukcesy w konkursach i zawodach. 
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań 
dopełniającym. Uczeń osiągający bardzo dobre wyniki w nauce pracuje dokładnie, starannie, poprawnie pod każdym 
względem. Jest solidny, obowiązkowy, a jego wiadomości i umiejętności są opanowane zgodnie z wymaganiami 
programowymi. „Bardzo dobry" otrzymuje, gdy :  

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie 
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;  
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 
na określonym poziomie nauczania;  

- popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić. 
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających. Uczeń osiągający dobre 
wyniki w nauce jest dość systematyczny i staranny, pracuje dobrze, ale zakres jego osiągnięć jest niepełny i wymaga 
uzupełnienia. „Dobry" otrzymuje, gdy:  

- poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności 
- rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;  
- popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić;  
- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu trudności;  

- czyni postępy. 
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych. Uczeń osiągający 
dostateczne wyniki w nauce pracuje z małym zaangażowaniem, często z niewiarą we własne możliwości i niezbyt 
dobrze wykonuje swoje obowiązki. Jego wiadomości i umiejętności są na niskim poziomie osiągnięć. „Dostateczny" 
otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne 
do kontynuowania nauki na wyższym poziomie 
- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  
- zdobytą wiedzę stosuje w sytuacjach typowych;  

- pracuje w wolnym tempie. 
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych. Uczeń osiągający 
dopuszczające wyniki w nauce pracuje z niewielkim zaangażowaniem, niechętnie, niedbale, popełnia liczne błędy, 
słabo wykonuje swoje zadania, obowiązki i prace, często z nich rezygnuje. Wybiórczo opanował wiadomości i 
umiejętności. „Dopuszczający” otrzymuje, gdy:  

- opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji 
- rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne  



- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego 
podstawowej wiedzy;  
- pracuje w wolnym tempie;  

- popełnia liczne błędy, nie zawsze potrafi je poprawić nawet z pomocą nauczyciela. 
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych. Uczeń osiągający 
niedostateczne wyniki w nauce najczęściej nie potrafi samodzielnie wykonywać określonych zadań lub poleceń 
nauczyciela i wymaga stałej jego pomocy. Pracuje niesystematycznie, chaotycznie, jest niedbały, często bierny, 
okazjonalnie odrabia prace domowe.  „Niedostateczny" otrzymuje, gdy:  

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;  
- nie potrafi samodzielnie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;  

- pracuje bardzo wolno lub nie podejmuje prób wykonania powierzonych zadań. 
 
 

Ocenianie prac pisemnych 

- sprawdziany 
 
 

Punkty w %   Ocena 

100% - 96% Celujący (6) 

95% - 85% Bardzo dobry (5) 

84% - 71% Dobry (4) 

70% - 50% Dostateczny (3) 

49% - 30% Dopuszczający (2) 

poniżej 29% Niedostateczny (1) 
 

  
 
 

 Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje 
następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
 

Punkty w %   Ocena 

100%- 90% Celujący (6) 

89% - 71% Bardzo dobry (5) 

70% - 55% Dobry (4) 

54% - 40% Dostateczny (3) 

39% - 20% Dopuszczający (2) 

poniżej 19% Niedostateczny (1) 
 

Pisanie z pamięci i ze słuchu 
 

bezbłędnie  celujący (6)  
1 błąd  bardzo dobry (5)  
2-3 błędy  dobry (4)  
4-5 błędów  dostateczny (3)  
6-7 błędów  dopuszczający (2)  
8 i więcej błędów  niedostateczny (1)  



 

Za 1 błąd uznaje się 1 błąd ortograficzny lub 3 błędy literowe lub 3 błędy interpunkcyjne. 
 

Przy ocenianiu dyktand uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje 
następujące zasady przeliczania błędów na ocenę: 

2 błędy celujący (6)  
3-4 błędy bardzo dobry (5)  
5-6 błędów dobry (4)  
7-8 błędów  dostateczny (3)  
9-10 błędów  dopuszczający (2)  
11 i więcej błędów  niedostateczny (1)  

 
 
 

B. semestralne – w postaci oceny opisowej opracowanej przez nauczyciela uczącego w danej klasie  

C. roczne – w formie świadectwa szkolnego zawierającego opis stopnia opanowania zrealizowanych treści 
programowych obowiązujących w danej klasie;  
 
 

Opisową ocenę klasyfikacyjną  wystawia nauczyciel w obszarach edukacji w poszczególnych 
kompetencjach:  
a) kompetencje oddziaływań wychowawczych:  

 tworzenie obrazu siebie  

 sposoby pracy  

 współpraca z innymi  

 zachowanie w różnych sytuacjach  
 

b) kompetencje edukacji  
1. Edukacja polonistyczna:  

- słuchanie i rozumienie  
- formy wypowiedzi  
- zasób słownictwa i struktura wypowiedzi  
- wypowiadanie się w małych formach teatralnych  
- technika czytania 
– sposób czytania znanego i nowego tekstu, tempo, poprawność 
- czytanie ze zrozumieniem  
- technika pisania - kształt pisma, łączenie liter, sposób przepisywania, pisanie z pamięci, pisanie ze 

słuchu, rozmieszczenie tekstu na stronicy, przestrzeganie poprawności ortograficznej, samodzielne 
zapisywanie swoich wypowiedzi  

- tworzenie tekstów – redagowanie i pisanie podstawowych form użytkowych, np. list, życzenia, opis  
- gramatyka  
- ortografia  

2. Języki nowożytne.  
3. Edukacja społeczna:  

- postawy społeczne  
- bezpieczeństwo  
- wiedza o społeczeństwie  



4. Edukacja przyrodnicza: 
- wiedza przyrodnicza i obserwacja przyrody  
- działania na rzecz przyrody  

5. Edukacja matematyczna:  
- pojęcie i wiedza matematyczna  
- zadania tekstowe  
- liczenie i sprawność rachunkowa  
- pomiar, obliczenia pieniężne i kalendarzowe 

6. Edukacja muzyczna:  
- odtwarzanie i tworzenie muzyki  
- percepcja muzyki  

7. Edukacja plastyczna:  
- działalność plastyczna  
- wiedza z zakresu wybranych dziedzin sztuki  

8. Edukacja techniczna: 
- organizacja i bezpieczeństwo na zajęciach  
- działalność konstrukcyjna  
- wiedza i umiejętności z zakresu techniki  

9. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna:  
- sprawność motoryczna  
- aktywność i postawa sportowa  
- bezpieczeństwo i higiena  

10. Edukacja informatyczna  
- wykorzystanie i obsługa komputera 
- bezpieczeństwo pracy z komputerem. 
 

Wiadomości i umiejętności uczniów są sprawdzane i oceniane poprzez: wypowiedzi ustne, prace 
pisemne, sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe, aktywność na lekcji, działalność artystyczną i 
działalność motoryczno-zdrowotną.  

Każdą pracę klasową i sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – 
nie później jednak niż do 2 tygodni od daty pracy klasowej lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. 
W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze pracę klasową po powrocie 
do szkoły. zaliczenie polega na pisaniu pracy klasowej o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach 
uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległej pracy klasowej. 
Brak zaliczenia pracy klasowej i sprawdzianu nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen kółko. Po 
upływie 2 tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności 
do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce kółka ocenę niedostateczną. 
 
 

Przy ustalaniu oceny z zajęć motoryczno-zdrowotnych, edukacji plastycznej, edukacji muzycznej i 
zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć. 
 

Dopuszcza się stosowanie skrótów w dzienniku lekcyjnym: 

 np – uczeń nieprzygotowany 

 bz – brak zadania 

 O – uczeń nie pisał pracy pisemnej 



 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć 2 razy w ciągu semestru oraz po nieobecności z powodu 
choroby lub niedyspozycji. Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie 
będzie on uwzględniony. Uczeń jest zobowiązany do opanowania materiału realizowanego podczas jego 
nieobecności. W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału uczeń powinien 
zgłosić to nauczycielowi, który udzieli mu pomocy lub wyznaczy ucznia (za jego zgodą) do udzielenia 
pomocy koleżeńskiej. 

 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (lub innej 
poradni specjalistycznej) dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikającym z programu nauczaniu. 
 
Indywidualizacja 
W pracy z uczniem na zajęciach nauczyciel uwzględnia:  
- wskazania poradni pedagogiczno – psychologicznej 
- własne obserwacje  
- wskazania lekarza specjalisty. 
 
Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia:  
- dostosowanie czasu trwania zadań do możliwości skupienia uwagi ucznia 
- częste monitorowanie pracy ucznia i przywoływanie jego uwagi  
- dopilnowanie ucznia, aby sprawdził wykonaną pracę  
- podział sprawdzianów na mniejsze partie  
- dostosowanie miejsca pracy do potrzeb ucznia 
- ograniczenie (zmniejszenie) wielkości przepisywanego fragmentu 
- formułowanie konkretnych oczekiwań w stosunku do ucznia  
- zezwalanie na dokończenie w domu niektórych prac  
- zwracanie uwagi i nagradzanie wysiłku ucznia  
 
Indywidualizacja pracy domowej:  
- wybiórcze czytanie (czytanie fragmentów tekstu)  
- zadawanie zadań o mniejszym stopniu trudności  

- zadawanie mniejszych partii materiału.  
 

W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania 
wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie 
wiadomości przez danego ucznia. 

 

Ocena z religii / etyki w klasach I – III nie jest oceną opisową. Ocena wystawiana jest według skali 
stopniowej 1 – 6. 
 
Narzędzia i metody oceniania  
a) czytanie – sprawdzające technikę czytania  

b) odpowiedzi ustne – sprawdzające aktualne umiejętności i wiedzę ucznia  

c) karty pracy – sprawdzające bieżącą wiedzę i umiejętności 

d) sprawdziany –pisemne sprawdziany wiadomości z większej partii materiału, po dziale programowym, po utrwaleniu  

e) prace pisemne – sprawdzające umiejętność stosowania poprawnych form wypowiedzi pisemnych  



f) prace domowe – zadania obowiązkowe umożliwiające kontrolę umiejętności zastosowania wiedzy zdobytej w 
czasie lekcji do samodzielnego rozwiązywania zadań  

g) prezentowanie samodzielnie przygotowanych przez uczniów (lub zespołowo) projektów, tematów, referatów 
służących do sprawdzania umiejętności korzystania przez uczniów z rożnych źródeł wiedzy (słowniki, encyklopedie)  

h) prowadzenie zeszytu przedmiotowego - o wprowadzeniu zeszytów do poszczególnych edukacji decyduje 
nauczyciel. Jeśli będą prowadzone, podlegają kontroli i ocenie.  

i) prace dodatkowe - za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną 
pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.  
 
 
Sposoby udzielania informacji rodzicom o postępach dziecka w nauce:  
- dwukrotnie, w ciągu roku – informacja na wywiadówkach (ocena śródroczna i roczna) 
- indywidualne konsultacje w ustalonym terminie lub na prośbę rodzica czy nauczyciela  
- informacje pisemne w zeszytach uczniów  
- kontakty telefoniczne  

- sprawdziany pisemne mogą być udostępniane do wglądu podczas konsultacji dla rodziców, dyżurów 
nauczycieli przedmiotu lub klasowych zebraniach rodziców. 
 
 
 

0cenianie zachowania uczniów:  
1. Ocena z zachowania w klasach I-III również ma charakter opisowy. Ustala ją nauczyciel – wychowawca, 
uwzględniając w tej kwestii opinie kolegów i innych pracowników szkoły.  
2. Ocena z zachowania wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie 
wobec kolegów i innych osób oraz aktywności społecznej.  
3. Ocena z zachowania jest opinią o spełnianiu przez ucznia oczekiwań wychowawcy, kolegów i pozostałej 
społeczności szkolnej w podanych zakresach. Uczeń:  

1. Wywiązuje się z obowiązków ucznia. 

 uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne. 

 starannie przygotowuje się do zajęć. 

 sumiennie odrabia zadania domowe. 

 uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole. 

 wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć. 

 rzetelnie wykonuje polecenia nauczycieli. 

 Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. 
                            h)   dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów itp.) 

2. Postępuje z dobrem społeczności szkolnej. 

 aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

 szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą. 

 uczestniczy w pracach samorządu klasowego oraz innych sekcjach ustalonych przez 
nauczyciela. 

 wywiązuje się z obowiązku dyżurnego. 

 pomaga kolegom w nauce, jak i w innych sprawach życiowych. 
g)   pracuje samodzielnie, nie ściąga i nie kłamie. 

3. Dba o honor i tradycje szkoły. 

 przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty. 



 zachowuje powagę podczas ceremoniału szkolnego (wprowadzanie sztandaru, śpiewanie 
hymnu). 

 uważnie i w spokoju ogląda przedstawienia, inscenizacje, występy innych uczniów. 
4. Dba o piękno mowy ojczystej. 

 nie używa wulgaryzmów w języku mówionym i pisanym. 

 kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników. 

 swoimi wypowiedziami nie sprawia przykrości innym osobom. 

 wita się w sposób akceptowany przez drugą osobę. 
5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

 w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 reaguje na dostrzeżone objawy zła. 

 nie bije się i nie dokucza innym. 

 wyraża sprzeciw wobec przejawów chuligaństwa, arogancji i chamstwa. 

 nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej. 

 jest zawsze czysty i stosownie ubrany. 

 nosi zmienne obuwie, odpowiedni strój gimnastyczny. 
6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. 

 przestrzega regulaminu wycieczek. 

 stosownie zachowuje się w teatrze, kinie, muzeum, podczas koncertów muzycznych itp. 

 zgodnie bawi się z rówieśnikami, nie przeszkadza innym w zabawie. 

 kulturalnie nawiązuje kontakt z nauczycielami. 

 używa zwrotów grzecznościowych. 

 dokonuje samooceny swojego zachowania. 

 panuje nad negatywnymi emocjami. 
7. Okazuje szacunek innym osobom. 

 szanuje przekonania innych osób. 

 nie przerywa wypowiedzi i nie narzuca swojego zdania. 

 nie wyśmiewa się z kolegów i koleżanek oraz osób niepełnosprawnych. 

 nie obraża się na rówieśników i nauczycieli. 

 toleruje odmienność wyglądu i ubioru. 
 

W ocenie zachowania stosuje się literowy system oceniania:  

 złote A – zachowanie wyróżniające się 

 A – zachowanie szczególnie przykładne 

 B – zachowanie przykładne  

 C – zachowanie poprawne 

 D – zachowanie budzące zastrzeżenia 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literowy system oceniania stosuje się wyłącznie jako zapis w dzienniku lekcyjnym, w rubryce 
„zachowanie”. 

 

Ocena literowa  Szczegółowe kryteria oceny 

złote A - 

zachowanie 
wyróżniające się 
(w dzienniku zapisane 
na czerwono) 

uczeń swoją postawą 
wykazał się 
zachowaniem 
wskazującym na 
nieprzeciętną dojrzałość  

- uczeń wyróżnił się szczególnie dobrym zachowaniem, 
wykraczającym poza szczegółowe kryteria zachowania 

A - zachowanie 
szczególnie 
przykładne 

uczeń spełnił wszystkie 
kryteria zachowania 

- uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i 
zobowiązań 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach 
- wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność 
- jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów 
- zgodnie i twórczo współpracuje  w zespole 
- jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, 
kulturalny, dotrzymuje zawartych umów 
- szanuje innych i mienie szkoły 
- dba o higienę osobistą i estetykę swojego wyglądu zgodnie z 
przepisami regulaminu szkolnego 
- godnie reprezentuje klasę i szkołę na zewnątrz 
- prezentuje wzorową postawę na uroczystościach i apelach 
szkolnych (strój, szacunek dla symboli narodowych) 
- panuje nad emocjami 
- radzi sobie  z różnymi problemami życia codziennego 
- potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania 
oraz ocenić zachowanie innych 

B - zachowanie 
przykładne 

uczeń złamał 
pojedynczą zasadę 
określoną w kryteriach 
zachowania 

- uczeń zachowuje się kulturalnie, używa form 
grzecznościowych, jest koleżeński, uczynny 
- zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich 
przestrzega 
- dotrzymuje warunków zawartych umów 
- w miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich 



obowiązków 
- jest prawdomówny 
- szanuje innych i mienie szkoły 
- dba o higienę osobista i estetykę swojego wyglądu zgodnie z 
przepisami regulaminu szkolnego 
- godnie reprezentuje klasę i szkołę na zewnątrz 
- prezentuje wzorową postawę na uroczystościach i apelach 
szkolnych (strój, szacunek dla symboli narodowych) 
- potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych 
- jest koleżeński wobec rówieśników 
- potrafi współpracować w zespole 

C - zachowanie 
poprawne 

uczeń złamał 2-3 
zasady określone w 
kryteriach zachowania 
 

- uczeń zna formuły grzecznościowe, choć nie zawsze je 
stosuje 
- stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i 
dorosłymi 
- próbuje ocenić własne zachowanie 
- widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań 
- nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań, potrafi jednak 
przyznać się do błędu 
- zdarza mu się nie przestrzegać zasad higieny osobistej i 
estetyki swojego wyglądu zgodnie z przepisami regulaminu 
szkolnego 
- szanuje mienie szkoły i pracę innych 
- godnie reprezentuje klasę i szkołę na zewnątrz 
- zwykle prezentuje właściwą postawę na uroczystościach i 
apelach szkolnych (strój, szacunek dla symboli narodowych) 
- stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zabaw i 
zajęć oraz dotrzymywać umów 
- radzi sobie z własnymi emocjami, potrafi współpracować w 
zespole 

D - zachowanie 
budzące 
zastrzeżenia 

uczeń rażąco złamał 
zasady określone w 
kryteriach zachowania 

- uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego 
zachowania, ma jednak trudności z ich przestrzeganie 
- rozumie co to znaczy koleżeństwo 
- widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych 
Ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem 
emocji; ma własne przekonania i zasady postępowania, które 
budzą zastrzeżenia 
- nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań 
- nie przestrzega zasad higieny osobistej i estetyki swojego 
wyglądu zgodnie z przepisami regulaminu szkolnego 
- nie szanuje mienia szkoły i pracy innych 
- nie reprezentuje właściwej postawy na uroczystościach i 
apelach szkolnych (strój, szacunek dla symboli narodowych) 

 
 
 
 



Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej  

Klasa III 
 

Edukacja polonistyczna  
 

 celujący (6) 

Czytanie:Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i 
odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.  
 

Pisanie:Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich 
połączeo, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy swobodne teksty.  

Mówienie: Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, 
posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazid i 
uzasadnid swoją opinię na każdy temat. Zna i określa części mowy.  

 bardzo dobry (5) 

Czytanie:Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl. III, czyta płynnie z podziałem 
na role, umie czytad cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i odpowiadad na pytania z 
nim związane.  

Pisanie:Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna i stosuje 
zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi napisad swobodny tekst na 
określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania.  

Mówienie:Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie 
wypowiadad się na temat przeżyd i własnych doświadczeo, posiada bogaty zasób słownictwa. Zna 
i określa podstawowe części mowy.  

 dobry (4) 

Czytanie:Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu 
odpowiada na proste pytania  

Pisanie:Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady 
ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyd i zapisad poprawne pod względem językowym zdanie 
pojedyncze rozwinięte  

Mówienie: Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem 
językowym i logicznym. Rozpoznaje podstawowe części mowy  

 dostateczny (3) 

Czytanie:Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyd wyrazy w zdania, 
popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z 
pomocą nauczyciela.  

Pisanie:Zapisuje większośd wyrazów i zdao popełniając nieliczne błędy, zna zasady 
ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosowad podczas samodzielnego pisania. Czasami 
błędnie konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte.  

Mówienie: Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne błędy 
językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania. Myli podstawowe części mowy.  

 dopuszczający (2) 

Czytanie:Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytad 
ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzied na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia 



postacie nie zawsze wydarzenia.  

Pisanie: Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystad poznanych 
zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela. Rozpoznaje części 
mowy z pomocą nauczyciela.  

Mówienie:  Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i 
logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa.  

 niedostateczny (1) 

Czytanie:Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych 
wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytad 
tekstu, nie czyta ze zrozumieniem  

Pisanie:W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza lub przestawia 
litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi ułożyd i zapisad zdania prostego 
nawet z pomocą nauczyciela  

Mówienie: Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada jednym 
wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi. Nie rozpoznaje prawidłowo części mowy.  

 
 

Edukacja matematyczna  
 

 celujący (6) 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w 
zakresie 1000, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę dwucyfrową, zna i 
stosuje kolejnośd wykonywania działao.  

Zadania tekstowe:  Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe 
i bez trudu układa treśd do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego  
Umiejętności praktyczne:Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje 
pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, 

porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie 
dokonuje prostych obliczeo pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i 
samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr 
rzymskich i arabskich).  

 bardzo dobry (5) 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w 
zakresie 1000, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania za 
pomocą odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje łatwe równania z 

niewiadomą w postaci okienka.  

Zadania tekstowe: Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, 
umie układad treśd zadao do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetyczne.  
Umiejętności praktyczne:Umie praktycznie zastosowad poznane wiadomości dotyczące 
jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i 
prostokąta.  

 dobry (4) 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje 
liczby w zakresie 1000, mnoży i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy.  



Zadania tekstowe:Potrafi samodzielnie rozwiązad proste zadanie tekstowe.  
Umiejętności praktyczne:Umie praktycznie zastosowad większośd poznanych wiadomości 
dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, 
prostokąta.  

 dostateczny (3) 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:Większośd działao na dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 1000 wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, 
zdarza się, że liczy na konkretach  

Zadania tekstowe: Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z pomocą.  
Umiejętności praktyczne:Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, 
czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.  

 dopuszczający (2) 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 popełniając 
błędy lub działając na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na 
konkretach.  

Zadania tekstowe: Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie z pomocą nauczyciela.  
Umiejętności praktyczne:Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeo 
pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma 
trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek.  

 niedostateczny (1) 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i 
odejmowaniu w zakresie 1000, nie potrafi opanowad mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie 
posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego.  

Zadania tekstowe: Nie rozwiązuje zadao tekstowych nawet z pomocą nauczyciela  
Umiejętności praktyczne:Mimo pomocy nie dokonuje obliczeo zegarowych, pomiarów długości i 
masy, nie zna skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyd pieniędzy, nie zapisuje dat.  

 

Edukacja społeczno-przyrodnicza  
 

 celujący (6)  
Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowośd, 
potrafi opowiadad o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwad się mapą, umie 
obserwowad zjawiska przyrodnicze, analizowad je, wyjaśniad, posługuje się mapą, wskazuje na 
niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce 
przyrodniczej.  

 bardzo dobry (5) 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada o poznanych zjawiskach 
przyrodniczych. Dostrzega związki przyczynowo skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje 
zboża, rośliny oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łaocuch pokarmowy zwierząt, 
wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większośd roślin chronionych, charakteryzuje 
zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki, 
stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, zna 
własne ciało, przestrzega zasad higieny.  

 dobry (4) 



Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku społeczno– przyrodniczym. Orientuje się 
czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany 
zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin i 
zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje 

warstwy lasu, tworzy proste łaocuchy pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i 
otoczenia, szanuje otaczające środowisko.  

dostateczny (3) 

Posiada wybiórcze wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu i 

zachowania się w ruchu drogowym, zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje 
rośliny oleiste, włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste 

łaocuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegad norm 
społecznych.  

 dopuszczający (2) 

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkowa wiedzę o 
otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa 
zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady bezpieczeostwa 
dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega norm społecznych..  

 niedostateczny (1) 

Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i 
niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe i otaczające środowisko, nie stosuje zasad 
bezpieczeostwa w ruchu drogowym.  

 
 

Edukacja plastyczno- techniczna  
 

 celujący (6)  
Treśd pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązao, elementy są 
właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością 
elementów i dbałością o szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy  

 bardzo dobry (5) 

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba o dobór barw i 

szczegóły, potrafi zorganizowad sobie warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, 
zgodnie z tematem, celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. Projektuje i 
wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe. Dba o porządek w miejscu pracy.  

 dobry (4) 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj zgodne z tematem, 
nie zawsze staranne i estetyczne chod doprowadzone do kooca. Potrafi projektowad i wykonad 
płaskie formy użytkowe.  

dostateczny (3) 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, 
nie zawsze doprowadza prace do kooca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonad 
płaskie formy użytkowe według wzoru  

 dopuszczający (2) 

Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, nie dba o dobór 



barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do kooca.  
 

 niedostateczny (1) 

Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę  
Edukacja muzyczna  

 

 celujący (6)  
Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną postawę twórczą i 
szczególne umiejętności muzyczne, taoczy przed publicznością taoce.  

 bardzo dobry (5) 

Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w 
określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia 
elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki.  

 dobry (4) 

Umie zaśpiewad poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne błędy wyklaskując 
podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki.  

dostateczny (3) 

Prawidłowo śpiewa większośd poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskad podany rytm, 
akompaniowad do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne.  

 dopuszczający (2) 

Próbuje zaśpiewad prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje proste teksty i 
określa nastrój słuchanych utworów.  

 niedostateczny (1) 

 Nie potrafi zaśpiewad żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi wyklaskad prostych 
rytmów, określid nastroju słuchane muzyki; nie gra na instrumencie.  

 

Wychowanie fizyczne  
 

 celujący (6)  
Zwinnie, sprawnie wykonuje dwiczenia gimnastyczne, z zaangażowaniem bierze udział w grach 
zespołowych, bez zastrzeżeo stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw. 

 bardzo dobry (5) 

Starannie i prawidłowo wykonuje dwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, 
przestrzega zasad bezpieczeostwa podczas dwiczeo oraz zasad sportowej rywalizacji.  

 dobry (4) 

Potrafi wykonad dwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle 
przestrzega zasad bezpieczeostwa podczas dwiczeo i zasad fair-play  

dostateczny (3) 

Większośd dwiczeo wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, 
czasami narusza zasady bezpieczeostwa podczas dwiczeo.  

 dopuszczający (2) 

Niechętnie wykonuje dwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem mimo pomocy 
nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach 
zespołowych.  



 niedostateczny (1) 

Uchyla się od wykonywania dwiczeo gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeostwa w 
czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach.  

 

UWAGA: Ocenianie podanych umiejętności dotyczy dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. 
Umiejętności dzieci z dysfunkcjami ocenia się stosownie do ich możliwości.  

 

Zajęcia komputerowe  
 

 celujący (6)  
Zna i przestrzega zasad bezpieczeostwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest 
zaangażowany i aktywny. Doskonale posługuje się wybranymi narzędziami z Przybornika. Potrafi 
w pełni wykorzystad zdobyte wiadomości i umiejętności. Samodzielnie i sprawnie wyszukuje 
potrzebne informacje na stronach www.  

 bardzo dobry (5) 

Zna i przestrzega zasad bezpieczeostwa. Sprawnie posługuje się myszką. Samodzielnie korzysta z 
wybranych klawiszy na klawiaturze. Zna zastosowanie kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, usuwa, 
zmniejsza i powiększa, zapisuje pliki oraz zmienia położenie przedmiotów.  

 dobry (4) 

Stara się byd aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad. Korzysta z wybranych klawiszy 
na klawiaturze. Posługuje się narzędziami z Przybornika. Nie ma większych problemów użyciem 
poznanych narzędzi oraz wykorzystuje umiejętności kopiowania, usuwania, pomniejszania, 
powiększania, obracania elementów. Pisze za pomocą klawiatury  

dostateczny (3) 

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo zaangażowany w pracę. Zna 
klawiaturę, bez większych problemów posługuje się myszką. Ma czasami problem z użyciem 
poznanych narzędzi. Często potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia 

przeglądarkę, z pomocą wyszukuje informacje.  

 dopuszczający (2) 

Często nie przestrzega zasad bezpieczeostwa. Potrzebuje pomocy posługując się wybranymi 
narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera i zamyka program Word ma problemy posługując się 
klawiszami. Popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania 
praktycznego.  

 niedostateczny (1) 

Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagao podstawowych objętych programem. Nie 
potrafi wykonad zadao teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje 
się w prace, nie stara się stosowad do wymagao. Nie przestrzega zasad bezpieczeostwa.  

 
 
 
 
 
 
 



Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania rocznej oceny opisowej 
przez ucznia klasy III 

Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 
Korzystanie z 

informacji 
- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, 
- czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i 

wyciąga z nich wnioski, 
- wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze 
słowników      i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, 

- zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do 
kroniki; potrafi z nich korzystad; 
Analizuje i interpretuje teksty kultury: 

- przejawia wrażliwośd estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 
dziełami 
literackimi, w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, czas i miejsce 
akcji, wskazuje głównych bohaterów, 

- czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 
- ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie 
i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat, 
- pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów dwiczeo oraz 
innych 
środków dydaktycznych; 

Tworzenie  

wypowiedzi: 
- w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i 

opis, list, prywatny, życzenia, zaproszenie, 
- dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, 
- uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje 

własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, 
- dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, 
stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i 
rozkazującym; 
- stosuje formuły grzecznościowe, 
- dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela 
wyrazy        w zdaniu, zdania w tekście, pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega 
zasad kaligrafii), 
- dba o poprawnośd gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, 
- przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości 
- samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. 

Analizowaniei 

interpretowanieteks

tówkultury 

- przejawia wrażliwośd estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 
dziełami literackimi, w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, czas i 
miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, 

- czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 
- ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie                 
i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat, 
- pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów dwiczeo oraz 
innych środków dydaktycznych;  



Edukacja muzyczna. Uczeń kończący klasę III: 
Wzakresie odbioru  

i tworzeniamuzyki : 
- śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku 

szkolnym); 

- śpiewa z pamięci hymn narodowy, 
- gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz 

melodycznych (proste melodie i akompaniamenty), 

- realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory 

rytmiczne; 

- reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum              

i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje), 

- taoczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego taoca 
ludowego, 
- rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokośd dźwięku, 
akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo 
czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz), 
- aktywnie słucha muzyki i okres la jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami 
pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: 
solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich 

(sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, 

trąbka, flet, perkusja); 
- rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub 
gestem ich kolejne części);                            

W zakresie 

tworzenia muzyki: 
- tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje 

ruchowe do muzyki, 

- improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad, 
- wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 

Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III: 
W zakresie 

percepcji sztuki: 
- określa swoją przynależnośd kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami 
sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; 
- uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek 

kultury działających na ich rzecz, 
- korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności 

twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora); 
W zakresie 

ekspresji przez 

sztukę: 

- podejmuje działalnośd twórczą posługując się takimi środkami wyrazu 
plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w 
przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne), 
- realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące 
kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w 
środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów 

medialnych); 

W zakresie recepcji 

sztuki: 
- rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: architektura, 
sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografia, film) i 
przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę 
ludową, 



- rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do 
polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy 
charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych 
dziedzin działalności twórczej 

Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę III: 

- odróżnia dobro od zła, stara się byd sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i 
pomaga potrzebującym; 
- identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je 
wypełnia; 
- rozumie co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosowad swe oczekiwania; 
- wie, jak należy zachowywad się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); 
- rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; 
- jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku; 
- jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; 
- wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa; 

- zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; 
- uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 

- zna najbliższą oko lice, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie w jakim regionie mieszka; 
- uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społecznośd; 
- zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; 
orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, której mieszka, dla Polski              

i świata; 
- wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; czym 
zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz; 
- zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomid dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 
niebezpieczeostwie; 
- zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer 

alarmowy 112. 

Edukacja przyrodnicza. Uczeń kończący klasę III: 

- obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; 
- opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych; 
- nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, 

górskiego; 

- wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre 

zwierzęta egzotyczne; 
- wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;  

- podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia                w 
przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); 
- zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: 
- wpływ światła słonecznego na cyklicznośd życia na Ziemi, 
- znaczenie powietrza i wody dla życia, 
- znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 
- nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); 
- zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie koniecznośd kontrolowania stanu 



zdrowia i stosuje się do zaleceo stomatologa i lekarza; 
- dba o zdrowie i bezpieczeostwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientu je się                 w 
zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, 
powódź, itp.; wie, jak trzeba zachowad się w takich sytuacjach. 

Edukacja matematyczna. Uczeń kończący klasę III: 

- liczy (w przód i w tył) od danej liczby po l, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od 
danej liczby w zakresie 1000; 
- zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 

- porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =); 

- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działao pisemnych); sprawdza wyniki 
odejmowania za pomocą dodawania; 
- podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą 
mnożenia; 
- rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na 
drugą stronę); 
- rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na 
porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); 

- wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilośd, wartośd) i radzi sobie w sytuacjach codziennych 
wymagających takich umiejętności; 
- mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; 
posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr 
- wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeo dwumianowanych 
w obliczeniach formalnych); 
- używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez 

zamiany na metry); 

- waży przedmioty, używając określeo: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram 
- wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeo 
dwumianowanych w obliczeniach formalnych); 
- odmierza płyny różnymi miarkami; używa okres leo: litr, pół litra, dwierd litra; 
- odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu,       
3 stopnie poniżej zera); 
- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; 

- podaje i zapisuje daty; zna kolejnośd dni tygodnia i miesięcy; 
- porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; 
- odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfr i ze 
wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; 
- wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); 
- rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny 
sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); 
- rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów                    ( 

w centymetrach); 

- rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje 
regularnośd w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). 

 Edukacja informatyczna. Uczeń kończący klasę III: 



Umie obsługiwad komputer: 
- posługuje się myszą i klawiaturą, 
- poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 

- posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; 
korzysta z opcji w programach; 
- wyszukuje i korzysta z informacji: 

- przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), 
- dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, 
- odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 

Tworzy teksty i rysunki: 

- wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, 
- wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; 
Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

- wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, 
- ma wiadomośd niebezpieczeostw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego 

adresu, 

- stosuje się do ograniczeo dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 

Edukacja techniczna. Uczeń kończący klasę III: 

Zna środowisko techniczne na tyle, że: 
- orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku (,jak to zrobiono?"): meble, 
domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 
- rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeo: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych 

(narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); 

- orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) 
i urządzeo elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa), 
- określa wartośd urządzeo technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna 
obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), 
Realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: 
- przedstawia pomysły rozwiązao technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie 
materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia, 
- rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej,  
- posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, tektury itp., 
odczytywania schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele 

samochodów, samolotów i statków, 

Dba o bezpieczeostwo własne i innych: 
- utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 
- właściwie używa narzędzi i urządzeo technicznych, 
- wie, jak należy bezpiecznie poruszad się po drogach (w tym na rowerze) i korzystad ze środków 

komunikacji; wie, jak trzeba zachowad się w sytuacji wypadku. 

Wychowanie fizyczne. Uczeń kończący klasę III: 

W zakresie sprawności fizycznej: 
- realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut, 
- umie wykonad próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa; 
W zakresie treningu zdrowotnego: 



- przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do dwiczeo oraz wykonuje przewrót w przód, 

- skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, 
- wykonuje dwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie; 
W zakresie sportów całego życia i wypoczynku: 
- posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 
- jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach, 
- bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły     
i podporządkowując się decyzjom sędziego, 
- wie, jak należy zachowad się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich 
możliwości; 
W zakresie bezpieczeostwa i edukacji zdrowotnej: 
- dba o higienę osobistą i czystośd odzieży, 
- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywnośd fizyczna 
- wie, że nie może samodzielnie zażywad lekarstw i stosowad środków chemicznych niezgodnie              

z przeznaczeniem, 

- dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole, 
- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęd ruchowych; 
- posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 
- potrafi wybrad bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócid się o pomoc      w 
sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


