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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY 1 

 

Uczeń może uzyskać oceny  za: 

 zadania domowe 

 odpowiedzi ustne i pisemne 

 czytanie 

 pisanie 

 liczenie 

 recytacja wierszy 

 śpiewanie piosenek 

 testy 

 prace plastyczno – techniczne 

 ćwiczenia gimnastyczne 

 aktywność na zajęciach 

Poziom celujący (6)   -  Uczeń osiąga celujące wyniki w nauczaniu, jest zawsze 

przygotowany do zajęć, aktywny na lekcjach, chętnie wykonuje 

zadania dodatkowe. Jego wiedza i umiejętności w całości 

odpowiadają wymaganiom zawartym w podstawie 

programowej (lub wykraczają poza nią)  na danym poziomie 

edukacyjnym. 

 

Poziom bardzo dobry (5) -  Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest aktywny na 

lekcjach i zawsze przygotowany do zajęć. Jego wiedza  

i umiejętności prawie w całości odpowiadają wymaganiom 

zawartym w podstawie programowej na danym poziomie 

edukacyjnym. 

 

Poziom dobry (4)  -            Uczeń osiąga dobre wyniki w nauce, jednak popełnia czasem 

błędy. 
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Poziom dostateczny (3) -    Uczeń osiąga dostateczne wyniki w nauce, czasami zapomina 

zadań domowych oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji. 

Ma braki w wiedzy i umiejętnościach.  

 

Poziom dopuszczający (2) -      Uczeń osiąga bardzo słabe wyniki w nauce, często zapomina 

zadań domowych i jest nieprzygotowany do lekcji. Ma duże 

braki w wiadomościach i umiejętnościach.  

 

Poziom  niedostateczny (1) -   Uczeń nie opanował koniecznego minimum wiadomości i 

umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA 1 

 

 EDUKACJA  POLONISTYCZNA 

1. CZYTANIE 

6– czyta każdy tekst 

5 – czyta wyraziście, płynnie, ze zrozumieniem 

4 – czyta poprawnie ze zrozumieniem 

3 – czyta krótkie wyrazy, częściowo głoskując, sylabizując 

2 – zniekształca, przestawia głoski, sylaby 

1 – nie potrafi czytać głosek w wyrazach. 

 

2. PISANIE (estetyka) 

6 – pisze bezbłędnie krótkie zdania, estetyka nie budzi zastrzeżeń 

5 – zachowuje właściwy kształt i proporcję liter 

4 – przepisuje poprawnie, estetycznie 

3 – popełnia pomyłki, kreśli 

2 – pismo niekształtne, niewyraźne, zróżnicowana wielkość liter 

1 – nie potrafi przepisać wyrazu, krótkich zdań. 

 

3. PISANIE (ortografia) 

6 – pisze bezbłędnie nawet trudne wyrazy 

5 – pisze prawidłowo, posługuje się znakami interpunkcyjnymi 

4 – zna zasady ortograficzne, rzadko popełnia błędy 
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3 – czasami popełnia błędy, zna niektóre zasady ortograficzne 

2 – duża ilość błędów, pisze tylko przy pomocy nauczyciela 

1 – robi błędy nawet przy pomocy nauczyciela. 

 

4.WYPOWIEDZI 

6 – wypowiedzi rozwinięte, logiczne, bogate słownictwo 

5 – wypowiada się pełnym zdaniem, poprawnie językowo 

4 – wypowiada się pojedynczymi wyrazami 

3 – wypowiada się wyrazami, nieprawidłowo gramatycznie i językowo 

2 – wypowiada się z pomocą nauczyciela 

1 – nie potrafi dobrać słów nawet przy pomocy nauczyciela 

 

5. RECYTACJA 

6 – bezbłędnie wygłasza teksty z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz 

5 – wygłasza teksty z zastosowaniem intonacji, czasami popełniając błędy 

4 – wygłasza teksty poprawnie, bez intonacji 

3 – wygłasza teksty z pomyłkami 

2 – wygłasza teksty z pomocą nauczyciela 

1 – nie potrafi recytować. 

 

6. GRAMATYKA 

6 – bezbłędnie rozpoznaje części mowy 

5 – samodzielnie podaje części mowy 

4 – rozpoznaje w tekście części mowy 

3 – myli się w rozpoznawaniu części mowy 

2 – nawet przy pomocy nauczyciela myli się w rozpoznawaniu części mowy 

1 – nie rozpoznaje części mowy. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 

1. LICZENIE 

6 – bezbłędnie liczy nawet najtrudniejsze przykłady 

5 – liczy biegle, pamięciowo 

4 – liczy dobrze na konkretach 
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4 – popełnia błędy 

2 – liczy z pomocą nauczyciela 

1 – nie potrafi obliczyć prostych przykładów 

 

 2.ZADANIA TEKSTOWE 

6 – bezbłędnie rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe 

5 – samodzielnie układa i rozwiązuje zadania 

4 – rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe, popełnia nieliczne błędy 

3 – popełnia błędy przy rozwiązywaniu zadań 

2 – rozwiązuje z pomocą nauczyciela; częściowo samodzielnie 

1 –nie potrafi rozwiązać nawet bardzo prostych zadań. 

 

3. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE 

6 – sprawnie posługuje się i wykorzystuje zdobyta wiedzę w praktyce, wykazuje 

samodzielność w rozwiązywaniu problemów 

5 – posługuje się i wykorzystuje zdobyta wiedzę w praktyce 

4 – posługuje się zdobytymi wiadomościami z nieznaczną pomocą nauczyciela 

3 – ma częściowo opanowane wiadomości i umiejętności praktyczne 

2 – tylko z pomocą nauczyciela wykorzystuje zdobyta wiedzę 

1 – nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy. 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

 

6 – prowadzi dialog z rówieśnikami i dorosłymi, traktuje swoje zdania jako jedną z kilku 

propozycji. Wie, jakie są jego mocne strony i potrafi wybrać właściwą dla siebie rolę w 

grupie. Rozumie sens i znaczenie pracy zespołowej. Wie, co to znaczy, że jest Polakiem i 

Europejczykiem 

5 – potrafi odgrywać różne role w grupie, przestrzega norm przypisanych określonym rolom. 

Dostrzega i docenia wkład pracy innych do uzyskania efektu końcowego. Orientuje się, że są 

ludzie szczególnie zasłużeni dla kraju i świata. Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z 

Polską, zna ich charakterystyczne symbole, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

Zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych, wiej, jakie są 

konsekwencje ich nieprzestrzegania 
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4 – rozumie, że funkcjonowanie w każdej grupie społecznej opiera się na współpracy, potrafi 

współpracować w grupie. Czuje się odpowiedzialny za swoje czyny i wie, że wpływają one 

na grupę. Zna najważniejsze wydarzenia historyczne. Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z 

Polską, zna ich charakterystyczne symbole. Jest świadomy konsekwencji podejmowanych 

przez siebie działań. Zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie i 

innych.  

3 – rozumie, że funkcjonowanie w każdej grupie społecznej opiera się na współpracy. 

Nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Uczestniczy we wspólnej zabawie i pracy. 

Czuje się odpowiedzialny za swoje czyny. Zna symbole narodowe. Rozumie swą 

przynależność narodową. Potrafi wymienić państwa sąsiadujące z Polską. Z reguły jest 

świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie działań. Przestrzega przepisów 

bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych.  

2 – wymaga przypominania, że funkcjonowanie w grupie opiera się na współpracy. Na ogół 

poprawnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Nie zawsze zgodnie uczestniczy 

we wspólnej zabawie i pracy. Nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje czyny. Posiada 

ubogą wiedzę o Polsce i Unii Europejskiej. Wymaga przypominania o konieczności 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 

1 – nie docenia roli współpracy w grupie. Ma trudności w nawiązywaniu poprawnych 

kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Nie przestrzega norm obowiązujących w grupie. 

Unika odpowiedzialności za swoje czyny, nie potrafi właściwie ocenić swojego zachowania. 

Posiada ubogą wiedzę o Polsce. Mimo przypominania o konieczności przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa nie przestrzega ich.  

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA  

 

6 – samodzielnie dokonuje próby oceny nowych zjawisk przyrodniczych, rozwija swoje 

zainteresowania społeczno - przyrodnicze 

5 – bardzo dobrze opanował i stosuje pojęcia społeczno – przyrodnicze, dokonuje analizy i 

syntezy zjawiska 

4 – porównuje i wykrywa proste zależności przyczynowo – skutkowe, umie zachować się w 

różnych sytuacjach, opanował i posługuje się zdobytymi wiadomościami 

3 – potrafi zaobserwować i wypowiedzieć się na temat prostych sytuacji społeczno  - 

przyrodniczych przy pomocy nauczyciela, umie zachować się w kontaktach społeczno - 

przyrodniczych 
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2 – posiada elementarne wiadomości dotyczące świata przyrody, wie jak zachować się w 

kontaktach z otoczeniem i przyrodą 

1 – nie opanował elementarnych wiadomości dotyczących pojęć społeczno – przyrodniczych. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA  

 

Głównym kryterium oceniania jest: 

 stopień indywidualnego zaangażowania ucznia 

 wysiłek włożony w wykonywana pracę 

 osobiste predyspozycje ucznia. 

6 – samodzielnie planuje pracę i podejmuje działalność artystyczną, wykazuje się dużą 

inwencją i pomysłowością 

5 – bardzo chętnie podejmuje działania, umie wyrazić przy pomocy różnych środków kształt, 

barwę, wielkość, proporcje 

4 – chętnie podejmuje każdy rodzaj działalności, prace wykonuje z zaangażowaniem 

3 – podejmuje działalność artystyczną przy nieznacznej pomocy nauczyciela 

2 – niechętnie podejmuje działalność artystyczną, „ubogo” przedstawia zjawiska i wykonuje 

prace, wymaga pomocy 

1 – nie podejmuje jakichkolwiek działań, brak przyborów na zajęcia plastyczno – techniczne. 

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE 

 

6– twórczo wykorzystuje dostępne materiały wykonując daną pracę. Jego prace są: 

przemyślane, oryginalne, poprawne pod względem formy, kompozycji, staranne, dokładne. 

Potrafi samodzielnie przygotować sobie stanowiska pracy, zawsze utrzymuje porządek w 

trakcie pracy, sprząta po sobie 

 i pomaga sprzątać innym Zna określenia: pobocze, chodnik, jezdnia, szosa, droga polna. Zna 

oznaczenia miejsc wysokiego napięcia i wie o zagrożeniu  

i zakazie zbliżania  

5– bardzo dobrze rozróżnia właściwości materiałów, właściwie dobiera materiały do 

wykonywanej pracy. Po zapoznaniu się z instrukcją starannie wykonuje pracę. Potrafi 

samodzielnie przygotować sobie stanowiska pracy pamiętając o porządku. Wie, dlaczego 

niewłaściwe używanie sprzętów, urządzeń, leków, środków czystości, środków ochrony roślin 



 7 

itp. może stanowić zagrożenie Zna zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Zna oznaczenia 

miejsc wysokiego napięcia. 

4 – rozróżnia właściwości materiałów, stara się dobierać materiały do wykonywanej pracy. 

Rozumie proste schematy i czyta teksty informacyjne. Sprząta po sobie i pomaga innym w 

utrzymaniu porządku Dobrze zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania 

sprzętów, urządzeń, leków, środków czystości, środków ochrony roślin itp., zawsze ostrożnie 

się z nimi obchodzi. Wie, że zmienne warunki pogodowe wpływają na bezpieczeństwo na 

drodze.   

3 – rozróżnia właściwości materiałów. Bezpiecznie obsługuje proste urządzenia techniczne 

(odkurzacz, DVD, komputer). Czyta i rozumie proste instrukcje. Dokonuje pomiarów, 

wykonuje pracę według projektu. Utrzymuje porządek podczas pracy Zna zagrożenia 

wynikające z niewłaściwego używania sprzętów, urządzeń, leków, środków czystości, 

środków ochrony roślin itp., ostrożnie się z nimi obchodzi. Zna podstawowe zasady ruchu 

drogowego; wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i 

korzystać ze środków komunikacji. Wie, jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. 

powiadomić dorosłych.  

2 – niechętnie podejmuje działalność artystyczną, często nie przynosi potrzebnych przyborów 

i materiałów, wymaga pomocy przy wykonywaniu prac. Nie zawsze pamięta o utrzymywaniu 

porządku w miejscu pracy Nie zdaje sobie w pełni sprawy z zagrożeń wynikających z 

niewłaściwego używania sprzętów, urządzeń, leków, środków czystości, środków ochrony 

roślin itp. Zna zasady przechodzenia przez jezdnię.  

1 –  nie podejmuje jakichkolwiek działań, nie przynosi materiałów i przyborów na zajęcia 

techniczne. Nie dba o porządek w miejscu pracy, niechętnie sprząta po sobie. Nie dba o 

porządek w miejscu pracy, niechętnie sprząta po sobie.  

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

 

Głównym kryterium oceniania jest: 

 stopień indywidualnego zaangażowania ucznia 

 wysiłek włożony w wykonywana pracę 

 osobiste predyspozycje ucznia. 

6 – samodzielnie podejmuje śpiew i grę na instrumentach, uczestniczy w pozaszkolnych 

formach działalności muzycznej 
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5 – bardzo chętnie i poprawnie śpiewa, ma duże poczucie rytmu, gra na instrumentach 

opracowane melodie 

4 –  chętnie śpiewa, potrafi ruchem wyrazić muzykę, w stopniu elementarnym gra na 

instrumentach, rytmizuje tekst 

3 – umie zaśpiewać kilka poznanych piosenek, przy pomocy nauczyciela rytmicznie recytuje 

tekst, wyraża ruchem muzykę 

2 –  umie zaśpiewać kilka poznanych piosenek 

1 – nie potrafi zaśpiewać jednej opracowanej piosenki, niechętnie podejmuje jakiekolwiek 

działania 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

Głównym kryterium oceniania jest: 

 stopień indywidualnego zaangażowania ucznia 

 wysiłek włożony w wykonywana pracę 

 osobiste predyspozycje ucznia. 

6 – samodzielnie doskonali swoją sprawność i wykazuje bardzo duże postępy, uczestniczy w 

pozaszkolnych zajęciach sportowych, reprezentuje szkołę 

5 – bardzo dobra sprawność fizyczna, ćwiczenia wykonane właściwą techniką, dokładnie i w 

odpowiednim tempie, współdziała w zespole 

4 –  ćwiczenia wykonuje prawidłowo, nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad 

osobistym usprawnieniem 

3 – ćwiczenia wykonuje prawidłowo, ale nie dość lekko i dokładnie, z małymi błędami 

technicznymi 

2 – dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną, ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi 

błędami technicznymi 

1 – nie podejmuje jakichkolwiek prób wykonywania ćwiczeń 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 

6 –  wie, jak we właściwy sposób korzystać z komputera w życiu codziennym. Wyszukuje i 

przenosi na twardy dysk plik tekstowy z płyty. 
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5 – wymienia sposoby wykorzystania komputera w życiu codziennym Wie, jak przenosić 

zaznaczony obraz między oknami programu Paint.  

4 – potrafi wymienić przykładowe zastosowanie komputera w życiu codziennym. Podaje 

przykłady zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z komputera. Potrafi 

skopiować i wkleić element graficzny do innego pliku graficznego Zna narzędzia Przybornika 

edytora grafiki Paint  

i potrafi z nich korzystać do tworzenia własnych projektów graficznych; potrafi dołączyć 

napisy. Potrafi wpisać adres strony internetowej i wyszukać potrzebne informacje. 

3 –  prawidłowo włącza i wyłącza komputer. Rozumie zagrożenie dla zdrowia wynikające z 

nieprawidłowego korzystania z komputera. Umie pokolorować rysunek w programie Paint. 

Pisze proste teksty, wprowadza zmiany w tekście. Korzysta z programów multimedialnych, 

wykonuje zadania według scenariusza gry. Przegląda strony internetowe o podanym adresie. 

Świadomie korzysta z Internetu 

2 –  posługuje się myszką i klawiaturą. Nie w pełni rozumie zagrożenie dla zdrowia 

wynikające z nieprawidłowego korzystania z komputera. Z pomocą nauczyciela wykonuje 

zadania w programie Word i Paint. Z pomocą nauczyciela korzysta z Internetu, nie zawsze 

świadomie korzysta z Internetu.  

1 – nie rozumie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania  

z komputera. Z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania w programie Word i Paint. Z 

pomocą nauczyciela korzysta z Internetu.  

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY 2

Uczeń może uzyskać oceny za:

 Zadania domowe

 odpowiedzi ustne i pisemne

 czytanie

 pisanie

 liczenie

 recytacja wierszy

 śpiewanie piosenek

 testy

 prace plastyczno – techniczne

 ćwiczenia gimnastyczne

 aktywność na zajęciach

Poziom  celujący  (6)    -   Uczeń  osiąga  celujące  wyniki  w  nauczaniu,  jest  zawsze

przygotowany do zajęć, aktywny na lekcjach, chętnie wykonuje

zadania  dodatkowe.  Jego  wiedza  i  umiejętności  w  całości

odpowiadają  wymaganiom  zawartym  w  podstawie

programowej (lub wykraczają  poza nią)   na danym poziomie

edukacyjnym.

Poziom bardzo dobry (5) -  Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest aktywny na

lekcjach  i  zawsze  przygotowany  do  zajęć.  Jego  wiedza  

i  umiejętności  prawie  w  całości  odpowiadają  wymaganiom

zawartym  w  podstawie  programowej  na  danym  poziomie

edukacyjnym.

Poziom dobry (4)  -            Uczeń osiąga dobre wyniki w nauce, jednak popełnia czasem

błędy.

1



Poziom dostateczny (3) -    Uczeń osiąga dostateczne wyniki w nauce, czasami zapomina

zadań domowych oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji.

Ma braki w wiedzy i umiejętnościach. 

Poziom dopuszczający (2) -      Uczeń osiąga bardzo słabe wyniki w nauce, często zapomina

zadań  domowych i  jest  nieprzygotowany  do lekcji.  Ma duże

braki w wiadomościach i umiejętnościach. 

Poziom  niedostateczny (1) -   Uczeń nie opanował koniecznego minimum wiadomości  

i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA 2

EDUKACJA  POLONISTYCZNA

I CZYTANIE I PRACA Z TEKSTEM

6  –  Czyta  głośno,  biegle,  płynnie  i  wyraziście  teksty  o  rożnym  stopniu  trudności;

samodzielnie wyszukuje informacje w encyklopediach i słownikach; potrafi czytać instrukcje

i plany działania.

5 –  Czyta  tekst  biegle  i  wyraziście,  stosując  znaki  interpunkcyjne;  samodzielnie  czyta

wybrane przez siebie książki i czasopisma; czyta cicho ze zrozumieniem; w miarę możliwości

korzysta  ze  słowników  ortograficznych  i  encyklopedii;  rozumie  sens  kodowania  

i dekodowania informacji; słucha w skupieniu czytanych utworów; interesuje się literaturą dla

dzieci.

4 – Czyta teksty poprawnie, a po wcześniejszym przygotowaniu płynnie i wyraziście; na ogół

rozumie przeczytany tekst; zazwyczaj rozumie cicho przeczytany tekst; wskazuje w tekście

potrzebne  informacje  i  potrafi  z  nich  skorzystać;  odczytuje  większość znaków

informacyjnych.

3 – Czyta wolno, popełnia błędy, które umie poprawić; rzadko stosuje znaki przestankowe;

potrzebuje pomocy, wskazówek i wyjaśnień.

2 – Czyta bardzo wolno wyrazami; zniekształca dłuższe wyrazy, ma kłopoty w połączeniu ich

w zdania; nie rozumie przeczytanego tekstu, wymaga dodatkowych wyjaśnień nauczyciela;
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czyta techniką mieszaną (najczęściej głosując) krótkie, opanowane teksty; nie rozumie cicho

przeczytanego tekstu.

1 - Nie potrafi przeczytać tekstu; zniekształca wyrazy, ma kłopoty w połączeniu ich w zdania;

nie rozumie przeczytanego tekstu.

II PISANIE 

6 –  Samodzielnie  układa i zapisuje teksty na określony temat;  doskonale pisze ze słuchu,

redaguje pisma użytkowe; wzorcowo pisze pod względem kaligraficznym.

5 –  Podczas  pisania  przestrzega  zasad  kaligrafii;  dba  o  poprawność  ortograficzną  

i interpunkcyjną; pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu opanowane wyrazy i proste zdania 

w obrębie opracowanego słownictwa; stosuje wielką  literę  i kropkę  w zdaniach; dostrzega

różnice między głoską a literą, dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniach, zdania

w tekście; pisze czytelnie, poprawnie i kształtnie, prawidłowo łączy litery i rozmieszcza je  

w  liniaturze;  samodzielnie  układa  i  zapisuje  swoje  myśli  w  formie  kilkuzdaniowej

wypowiedzi;  samodzielnie  redaguje pisemne odpowiedzi  na pytania do tekstów czytanek  

i lektur.

4 – Zna zasady kaligrafii, ale nie dba o estetykę pisma albo popełnia drobne błędy graficzne

podczas pisania; najczęściej pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania w obrębie

opracowanego  słownictwa;  wyróżnia  zdania  w  tekście;  buduje  wyrazy  z  sylab,  zdania

z  rozsypanek wyrazowych;  przy  pisaniu  popełnia  błędy,  które  umie  poprawić;  pismo nie

zawsze  staranne;  potrzebuje  wskazówek  nauczyciela  przy  redagowaniu  i  pisaniu

kilkuzdaniowej wypowiedzi.

3 –  Podczas  pisania  zazwyczaj  nie  stosuje  zasad  kaligrafii  –  nie  dba  o  estetykę  

i stronę graficzną pisma; przy przepisywaniu lub pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia błędy

ortograficzne i interpunkcyjne; zna zasady pisowni wyrazów wielką literą, ale ich nie stosuje;

z pomocą  nauczyciela buduje wyrazy i zdania z rozsypanek; kształt pisma nieprawidłowy,

gubi i przestawia litery, nie zawsze mieści się w liniach.

2 –  Pismo nieczytelne,  nie mieści się w liniaturze,  odwraca litery; nie dostrzega potrzeby

stosowania zasad kaligrafii – nie dba o estetykę  i stronę  graficzną  pisma; przepisuje tekst,

popełniając liczne błędy ortograficzne i  interpunkcyjne;  z pamięci i  ze słuchu pisze tylko

proste wyrazy; nie zapamiętuje zasad pisowni ani ich nie stosuje; nie rozumie pojęć: głoska,

litera,  sylaba,  wyraz,  zdanie;  wyrazy  i  zdania  z  rozsypanek  buduje  tylko  z  pomocą

nauczyciela.
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1 –  Pismo nieczytelne,  nie mieści się w liniaturze,  odwraca litery; nie dostrzega potrzeby

stosowania zasad kaligrafii – nie dba o estetykę  i stronę  graficzną  pisma; przepisuje tekst,

popełniając liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne; nie pisze z pamięci i ze słuchu; nie

zapamiętuje zasad pisowni ani ich nie stosuje; nie rozumie pojęć: głoska, litera, sylaba, wyraz,

zdanie; nie buduje wyrazów i zdań z rozsypanek.

III GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

6 –  Zawsze  przestrzega  zasad  ortograficznych  w  różnych  wypowiedziach  pisemnych;

rozpoznaje części mowy.

5 –  Zachowuje  poprawną  pisownię  wyrazów  z  trudnościami  ortograficznymi  w  zakresie

opracowanego  słownictwa;  potrafi  samodzielnie  rozwinąć  zdanie,  opisać  przedmiot;

rozpoznaje i wskazuje części mowy.

4 –  Przy  pisaniu  wyrazów  z  trudnościami  ortograficznymi  popełnia  nieliczne  błędy;

rozpoznaje rodzaje zdań, stosuje wielką literę na początku zdania; wskazuje poznane części

mowy przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

3 –  Stara  się  stosować  zasady  ortograficzne  podczas  przepisywania  tekstu,  w  pisaniu  

z pamięci i ze słuchu; nie zawsze potrafi wskazać poznane części mowy.

2 –  W  niewielkim  stopniu  opanował  zasady  ortograficzne;  popełnia  liczne  błędy;  przy

pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i rodzaje zdań.

1 – Nie opanował zasad ortograficznych; popełnia liczne błędy; nie rozpoznaje części mowy 

i rodzajów zdań.

IV MÓWIENIE I SŁUCHANIE

6 – Posiada  bogaty  zasób  słownictwa,  buduje  kilkuzdaniowe  wypowiedzi  poprawne  pod

względem logicznym i gramatycznym; posiada bogate słownictwo; dostosowuje ton głosu do

sytuacji;  nadaje  właściwą  intonację  zdaniom  pytającym,  oznajmującym  i  rozkazującym;

słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych; korzysta z przekazanych informacji; prezentuje

własne zdanie.

5 –  Wypowiada się samodzielnie  rozbudowanymi zdaniami,  które tworzą logiczną całość;

uważnie słucha wypowiedzi innych; uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem

rodzinnym,  szkolnym oraz bierze  aktywny udział  w rozmowach inspirowanych literaturą;
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wypowiada  się  na  każdy  temat  zdaniami  złożonymi,  poprawnymi  pod  względem

gramatycznym i stylistycznym.

4 – Uczestniczy w rozmowie na określony temat; na pytania nauczyciela odpowiada prostymi

zdaniami; umie poprawić swoje błędy językowe; dobiera właściwe formy komunikowania się,

stosuje pauzy i odpowiednią  intonację  głosu; czasami przejawia zainteresowanie literaturą;

systematycznie poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych.

3 – Wypowiada się pojedynczymi zdaniami;  potrzebuje pomocy, wskazówek i  wyjaśnień;

nieuważnie słucha wypowiedzi innych; wymaga zachęty do udziału w rozmowach na dany

temat;  wypowiada  się  tylko  na  tematy,  które  go  interesują,  często  w  sposób  mało

uporządkowany;  popełnia  błędy  gramatyczne  i  stylistyczne;  powoli  poszerza  zakres

słownictwa i struktur składniowych; zazwyczaj nie przejawia zainteresowania czytaniem.

2 –  Na pytania nauczyciela odpowiada pojedynczymi wyrazami,  nie zawsze na temat;  nie

skupia uwagi na wypowiedziach innych; najczęściej nie bierze udziału w rozmowach na dany

temat; odpowiada na pytania wyrazami lub pojedynczymi zdaniami; nie dostrzega potrzeby

zmiany  intonacji  głosu  w  stosowaniu  zdań  pytających,  oznajmujących  i  rozkazujących;  

z trudem poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych.

1  –  Nie  radzi  sobie  ze sformułowaniem  krótkiej  wypowiedzi,  nie  skupia  uwagi  na

wypowiedziach  innych;  nie  bierze  udziału  w  rozmowach  na  dany  temat;  odpowiada  na

pytania wyrazami lub pojedynczymi zdaniami; nie dostrzega potrzeby zmiany intonacji głosu

w stosowaniu zdań pytających, oznajmujących i rozkazujących.

V. RECYTACJA

6 – Recytuje teksty z pamięci, stosując zmiany tonu głosu, tempa, pauzy i akcent logiczny.

5 – Recytuje dłuższe teksty z pamięci z odpowiednią intonacją.

4 – Recytuje teksty z pamięci z odpowiednią intonacją.

3 –Wygłasza  z  pamięci  proste  teksty,  czasami  wymaga  pomocy  nauczyciela,  próbuje

zastosować odpowiednią intonację.

2 – Wygłasza teksty z pamięci z pomocą nauczyciela.

1 – Nie potrafi recytować.
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EDUKACJA MATEMATYCZNA

I LICZENIE

6 –  Biegle dodaje i  odejmuje w pamięci  w  zakresie  100;  oblicza  działania  z okienkami;

sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30.

5  –  Sprawnie  dodaje  i  odejmuje  w  pamięci  w  zakresie  20  z  przekroczeniem  progu

dziesiątkowego;  sprawnie  oblicza  sumy  i  różnice  w  zakresie  100;  oblicza  działania  

z okienkami; mnoży i dzieli w zakresie30.

4 – Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; zna

zapis liczb do 100 i radzi sobie z obliczeniem sum i różnic; mnoży i dzieli w zakresie30.

3  –  Poprawnie  dodaje  i  odejmuje  w  zakresie  20,  w  tym  z  przekroczeniem  progu

dziesiątkowego; dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100; oblicza niektóre przykłady

mnożenia w zakresie 30.

2  –  Dodaje i odejmuje w zakresie 20 na konkretach, ale popełnia błędy; dodaje i odejmuje

dziesiątkami  w  zakresie  100;  wie,  że  dodawanie  tych  samych  liczb  można  zastąpić

mnożeniem.

1 – Popełnia błędy rachunkowe w obliczaniu sum i różnic, nie w pełni rozumie te pojęcia, nie

potrafi dodawać i odejmować z przekroczeniem progu dziesiątkowego bez użycia konkretów.

 II ZADANIA TEKSTOWE

6 – Rozwiązuje, układa i przekształca zadania o rożnym stopniu trudności.

5 – Samodzielnie rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią.

4  -  Samodzielnie  rozwiązuje  i  układa  proste  zadania  tekstowe,  także  na  porównywanie

różnicowe.

3  –  Rozwiązuje  i  układa  proste  zadania  tekstowe,  czasami  wymaga pomocy nauczyciela,

popełnia błędy przy rozwiązywaniu zadań.

2  -Rozwiązuje  zadania  tekstowe  tylko  z  pomocą  nauczyciela.

1 – Nie potrafi rozwiązać zadań tekstowych.

III WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

6



6 – Posługuje się biegle wiadomościami praktycznymi – odczytuje wskazania zegara, mierzy,

waży, liczy pieniądze.

5  –  Wykonuje  obliczenia  dotyczące  poznanych  miar;  wykonuje  obliczenia  kalendarzowe;

odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24- godzinnym, posługuje się pojęciami:

godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje obliczenia zegarowe.

4 – Posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczącymi mierzenia długości, szerokości 

i wysokości (mm, cm), ważenia (kg), odmierzania płynów (l) popełniając nieliczne błędy;

odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; podaje i zapisuje daty różnymi

sposobami;  wykonuje  proste  obliczenia  kalendarzowe;  odczytuje  wskazania  zegarów  

w systemach  12-  i  24-  godzinnym,  popełniając  nieliczne  błędy;  posługuje  się  pojęciami:

godzina, pół godziny, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe.

3 – Wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100 zł popełniając błędy; mierzy za pomocą

linijki  i  zapisuje  wynik pomiaru;  odczytuje  i  zapisuje  w systemie  rzymskim od I  do XII

popełniając  błędy;  podaje  i  zapisuje  daty  jednym  sposobem;  wykonuje  proste  obliczenia

kalendarzowe  w  sytuacjach  życiowych;  odczytuje  wskazania  zegarów  w  systemach  12-

godzinnych, posługuje się pojęciami:

2  – Mierzy za pomocą  linijki  i zapisuje wynik pomiaru często popełniając błędy; podaje  

i  zapisuje  daty  jednym  sposobem  często  popełniając  błędy;  wykonuje  proste  obliczenia

kalendarzowe  w  sytuacjach  życiowych;  odczytuje  wskazania  zegarów  w  systemie  12-

godzinnym, często popełniając błędy; posługuje się pojęciem godzina.

1  –  Nie  potrafi  zapisać  daty,  wymienia nazwy  niektórych miesięcy,  nie  radzi sobie  

z  wykonywaniem ćwiczeń związanych z odczytywaniem wskazań zegara,  nie  potrafi mierzyć

długości  różnych elementów oraz ważyć przedmiotów, nie  zna jednostek długości i masy, nie

dokonuje obliczeń pieniężnych.

EDUKACJA SPOŁECZNA

6 – Uczeń doskonale rozumie pojęcia prawdy i kłamstwa; zna zasady bycia dobrym kolegą,

jest  uczynny  i  uprzejmy  wobec  innych;  zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  jak  ważna  jest

prawdomówność; stara się  przeciwdziałać  kłamstwu i obmowie; zawsze pamięta o oddaniu

pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich; potrafi okazać  swoim bliskim miłość i przywiązanie;

identyfikuje się  z rodziną  i  jej  tradycjami,  szkołą, miastem, krajem; podejmuje obowiązki

domowe i rzetelnie się z nich wywiązuje; pomaga innym i chętnie dzieli się z potrzebującymi;

prezentuje dużą wiedzę na temat swojej miejscowości, ważniejszych obiektów, tradycji; wie,
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do  kogo  i  w  jaki  sposób  może  się  zwrócić  o  pomoc;  zawsze  przestrzega  zasad

bezpieczeństwa.

5 –  Uczeń  potrafi  odróżnić,  co  jest  dobre  i  wartościowe  w kontaktach  z  rówieśnikami  

i  dorosłymi;  jest  prawdomówny;  potrafi  oddać  pożyczone  rzeczy  i  nie  niszczy  ich;

identyfikuje się z rodziną  i jej  tradycjami; wywiązuje się  z podejmowanych obowiązków  

i  umów;  pomaga  innym  i  umie  dzielić  się  z  potrzebującymi;  Zna  najbliższą  okolicę,

ważniejsze obiekty, tradycje;  rozumie potrzebę  utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami  

w miejscu zamieszkania; troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych.

4 – Uczeń wie, że warto być mądrym i pomagać potrzebującym; stara się być prawdomówny,

uczciwy i koleżeński; wie,  że pożyczone rzeczy należy oddać; zna obowiązki wynikające  

z  przynależności do rodziny;  zna relacje  między najbliższymi;  wywiązuje się  z  podjętych

obowiązków;  zna  najbliższą  okolicę,  ważniejsze  obiekty,  tradycje;  stara  się  przestrzegać

zasad bezpieczeństwa.

3 –  Uczeń  nie  zawsze  odróżnia  dobro  i  zło  w  kontaktach  z  rówieśnikami;  czasami  nie

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w  świecie dorosłych; zdarza

się,  że niegrzecznie zwraca się  do innych; nie pamięta o oddaniu pożyczonych rzeczy; wie,

jakie  relacje  są  między najbliższymi;  nie  zawsze  rzetelnie  wywiązuje  się  z  obowiązków;

rozumie potrzebę  utrzymywania dobrych stosunków z sąsiadami, jednak czasami wchodzi  

z nimi w konflikt; nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.

2 –  Uczeń  często wywołuje lub wchodzi w konflikty w kontaktach z rówieśnikami; rzadko

okazuje szacunek innym osobom; zdarza się,  że nie przestrzega reguł prawdomówności; nie

zawsze identyfikuje się  z rodziną i tradycjami; często nie wywiązuje się  z obowiązków; nie

ma potrzeby pomagać innym i dzielić się z potrzebującymi; słabo orientuje się w najbliższej

okolicy,  ważniejszych  obiektach,  tradycjach;  ma  problemy  z  przestrzeganiem  zasad

bezpieczeństwa.

1 –  nie  docenia  roli  współpracy  w  grupie.  Ma  trudności  w  nawiązywaniu  poprawnych

kontaktów  z  rówieśnikami  i  dorosłymi.  Nie  przestrzega  norm obowiązujących  w  grupie.

Unika odpowiedzialności za swoje czyny, nie potrafi właściwie ocenić swojego zachowania.

Posiada  ubogą  wiedzę  o  Polsce.  Mimo  przypominania  o  konieczności  przestrzegania

przepisów bezpieczeństwa nie przestrzega ich. 
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EDUKACJA PRZYRODNICZA 

6  –  Wiadomościami  i  umiejętnościami  wykracza  poza  program  klasy  drugiej;  tworzy  

i  kompletuje  samodzielnie  zbiory,  kolekcje  oraz  gromadzi  eksponaty  o  tematyce

przyrodniczej, które potrafi zaprezentować na zajęciach; korzysta z dodatkowej literatury oraz

formułuje wnioski na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń;

bierze  udział  w  konkursach  i  osiąga  w  nich  satysfakcjonujące  wyniki;  podejmuje  się

dodatkowych  zadań  (dodatkowe prace  domowe,  przygotowanie  projektów tematycznych),

bierze czynny udział w akcjach na rzecz świata roślin i zwierząt;

5  –  Obserwuje  i  wypowiada  się  według  podanych  kryteriów  na  temat  zjawisk

atmosferycznych  (temperatura,  wiatr,  opady  )  typowych  dla  poszczególnych  pór  roku;

rozpoznaje  i  nazywa rośliny  i  zwierzęta  żyjące  w różnych  środowiskach przyrodniczych  

(park, las, pole, sad i ogród ); zna warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt oraz ich

sposoby  przystosowania  do  poszczególnych  pór  roku;  rozpoznaje  wybrane  elementy

typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki  życia roślin i zwierząt; orientuje się

jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt; zna zagrożenia dla środowiska ze

strony  człowieka,  chroni  przyrodę;  wie,  jakie  znaczenie  ma  woda w  życiu  ludzi,  roślin  

i zwierząt; dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych i wie, jak zachować  się  

w różnych sytuacjach;

4  –  Potrafi  obserwować  przyrodę  i  wiązać  przyczyny  wybranych  zjawisk  ze  skutkami;

rozpoznaje  owoce  i  warzywa  uprawiane  w  Polsce;  wie  jakie  warunki  są  niezbędne,  aby

rośliny i zwierzęta prawidłowo się rozwijały rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny i zwierzęta

żyjące w różnych  środowiskach przyrodniczych;  zna sposoby przystosowania zwierząt  do

poszczególnych pór roku; zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski;  wymienia

przykłady zwierząt i roślin żyjących w środowisku wodnym; zna kolejne pory roku; wie jakie

zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek i jak można im przeciwdziałać

3  –  Dostrzega  cykliczność  pór  dni  i  roku;  zna  większość  nazw  owoców  i  warzyw

uprawianych  w  Polsce;  nazywa  niektóre  zjawiska  atmosferyczne  charakterystyczne  dla

poszczególnych  pór  roku;  wie  jak  opiekować  się  roślinami  i  zwierzętami  hodowanymi  

w domu, ale nie jest obowiązkowy w pełnieniu tych funkcji; rozpoznaje i nazywa wybrane

rośliny  i  zwierzęta;  zna  zasady  zdrowego  odżywiania  się;  z  drobnymi  wskazówkami

wymienia  elementy  krajobrazu  swojej  okolicy;  słabo  orientuje  się  w  zagadnieniach

ekologicznych
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2  –  Ma duże problemy z praktycznym zastosowaniem zdobytej  wiedzy;  zna nazwy kilku

owoców i warzyw; myli elementy budowy kwiatu; słabo rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące

w  wybranych  środowiskach  przyrodniczych;  słabo  orientuje  się  jakie  korzyści  czerpie

człowiek z hodowli roślin i zwierząt; z pomocą podaje kolejne pory roku; jest niesamodzielny

w obserwowaniu zjawisk atmosferycznych, wymaga kierowania przez nauczyciela; ubiera się

stosownie do pory roku; nie rozumie zagadnień ekologicznych

1  – Dostrzega  zmiany zachodzące w przyrodzie,  w poszczególnych  porach roku,  nie  rozumie

cykliczności zmian, nie przyswoił podstawowych wiadomości o świecie roślin i zwierząt, jest

niesamodzielny  w  obserwowaniu  zjawisk  atmosferycznych,  nie  rozumie  zagadnień

ekologicznych

EDUKACJA PLASTYCZNA 

Głównym kryterium oceniania jest:

 stopień indywidualnego zaangażowania ucznia

 wysiłek włożony w wykonywana pracę

 osobiste predyspozycje ucznia.

6 – Bardzo chętnie i dużym zaangażowaniem, w sposób twórczy wyraża swoje doświadczenia

i przeżycia, stosując różne techniki plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się

takimi  środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura; ilustruje sceny i sytuacje

(realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; rozpoznaje

wybrane dziedziny  sztuki:  architekturę,  malarstwo,  rzeźbę,  grafikę;  wypowiada się  na ich

temat;  prace  zawsze  wykonuje  na  temat,  ze  szczególną  dbałością  o  szczegóły,  właściwie

rozmieszczając  i  rozplanowując  elementy  pracy  na  płaszczyźnie  i  w  przestrzeni;  prace

wykonuje oryginalnie, estetycznie, dokładnie i zawsze do końca; zachowuje na stanowisku

pracy ład  i  porządek,  racjonalnie  wykorzystuje  czas  i  zgromadzony  materiał;  jest  zawsze

przygotowany do zajęć.

5 – Chętnie i z zaangażowaniem wyraża swoje doświadczenia i przeżycia, stosując wymagane

techniki plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni;  posługuje się  takimi  środkami wyrazu

plastycznego,  jak: kształt,  barwa, faktura;  ilustruje  sceny i  sytuacje  (realne i  fantastyczne)

inspirowane  wyobraźnią,  baśnią,  opowiadaniem,  muzyką;  rozpoznaje  wybrane  dziedziny

sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się  na ich temat; prace zawsze
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wykonuje  na  temat,  z  dbałością  o  szczegóły,  właściwie  rozmieszczając  i  rozplanowując

elementy  pracy  na  płaszczyźnie  i  w  przestrzeni;  prace  wykonuje  estetycznie,  dokładnie  

i  najczęściej  do  końca;  zachowuje  na  stanowisku  pracy  ład  i  porządek,  racjonalnie

wykorzystuje zgromadzony materiał; jest zawsze przygotowany do zajęć.

4  – Wymaga  zachęty,  aby wyrazić  swoje  doświadczenia  i  przeżycia,  stosując  wymagane

techniki plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni; z pomocą posługuje się takimi środkami

wyrazu  plastycznego,  jak:  kształt,  barwa,  faktura;  ilustruje  sceny  i  sytuacje  (realne  

i  fantastyczne)  inspirowane  wyobraźnią,  baśnią,  opowiadaniem,  muzyką;  tylko  z  pomocą

rozpoznaje  wybrane  dziedziny  sztuki:  architekturę,  malarstwo,  rzeźbę,  grafikę;  prace

najczęściej  wykonuje  na  temat,  najczęściej  schematycznie,  nie  zawsze  właściwie

rozmieszczając  i  rozplanowując  elementy  pracy  na  płaszczyźnie  i  w  przestrzeni;  prace

wykonuje  niezbyt  estetycznie,  nie  zawsze  do  końca;  ma  trudności  z  utrzymaniem  na

stanowisku pracy ładu i porządku, nie potrafi racjonalnie wykorzystać zgromadzony materiał;

nie jest zawsze przygotowany do zajęć.

3 –Wymaga zawsze zachęty, aby wyrazić swoje doświadczenia i przeżycia; nie zawsze potrafi

zastosować wymagane techniki plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni; zdarza się, że ma

trudności  z  podjęciem  działań;  tylko  z  pomocą  posługuje  się  takimi  środkami  wyrazu

plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura; potrzebuje zachęty, aby zilustrować sceny i sytuacje

inspirowane  wyobraźnią,  baśnią,  opowiadaniem,  muzyką;  nawet  z  pomocą  ma trudności  

z rozpoznaniem wybranych dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki; prace nie

zawsze  wykonuje  na  temat,  schematycznie,  niewłaściwie  rozmieszczając  i  rozplanowując

elementy pracy na płaszczyźnie i w przestrzeni; prace wykonuje nieestetycznie, często ich nie

kończy;  ma  trudności  z  utrzymaniem  na  stanowisku  pracy  ładu  i  porządku,  nie  potrafi

racjonalnie wykorzystać zgromadzony materiał; często nie jest przygotowany do zajęć.

2  –  Niechętnie  podejmuje  działalność  plastyczną  ;  w pracach  plastycznych  wykorzystuje

proste środki wyrazu; rzadko uwzględnia proporcję, kształt,  barwę, fakturę; ma problemy  

z wykonaniem pracy na podany temat; prace na ogół są niestaranne i nieestetyczne. 

1  –  Prace plastyczne  są  schematyczne,  ubogie  w  szczegóły  i kolory,  niechętnie  podejmuje

pracę, najczęściej jej nie kończy.

ZAJĘCIA TECHNICZNE
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6–  Ma  twórcze  podejście  do  zadań  technicznych;  wykonuje  je  estetycznie,  dokładnie;

racjonalnie  wykorzystuje  czas  i  zgromadzony  materiał;  utrzymuje  ład  i  porządek  na

stanowisku pracy,  jest  zawsze  przygotowany do zajęć;  sprawnie  posługuje  się  zdobytymi

wiadomościami  i  umiejętnościami  w  praktyce;  samodzielnie  czyta  instrukcję  i  pracuje

zgodnie z nią, dobiera odpowiedni materiał; przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabaw;

zna i stosuje zasady ruchu drogowego wie jak się zachować w sytuacji wypadku.

5– Opanował pełen zakres wiedzy i  umiejętności określony programem nauczania;  potrafi

pracować zgodnie z instrukcją; dobiera odpowiedni materiał; praca jest wykonana starannie 

z dużą dbałością o szczegóły i zazwyczaj skończona; zachowuje ład i porządek na stanowisku

pracy; racjonalnie wykorzystuje czas i zgromadzony materiał; jest zawsze przygotowany do

zajęć; zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i  zabawy; orientuje  się  w zasadach

ruchu drogowego; wie kogo powiadomić w razie wypadku.

4 – Praca nie zawsze jest staranna, estetyczna i dokładna oraz nie zawsze jest skończona;

zazwyczaj  zachowuje  ład  i  porządek  w  miejscu  pracy,  nie  zawsze  posiada  wszystkie

potrzebne  materiały  do  pracy;  pracuje  zgodnie  z  instrukcją  po  jej  objaśnieniu  przez

nauczyciela;  potrzebuje  dodatkowej  motywacji,  żeby  doprowadzić  pracę  do  końca;  zna

zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy i stara się je stosować w praktyce,; potrafi bezpiecznie

uczestniczyć w ruchu drogowym; zna numery alarmowe.

3 –  Opanował  podstawowe  treści  programowe  w  zakresie  umożliwiającym  osiąganie

postępów  w  dalszym  uczeniu  się;  wymaga  zachęty  i  dokładnego  wyjaśnienia  sposobu

wykonania pracy; nie potrafi rozplanować pracy; rozpoznaje niektóre materiały i urządzenia;

wykonuje prace mało estetyczne i ubogie w szczegóły, zazwyczaj niedokończone; nie zawsze

zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy; często nie jest zaangażowany w powierzone

mu zadanie; zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale nie zawsze ich przestrzega; zna

podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2 –  Niechętnie  podejmuje  działalność  techniczną;  nie  zawsze  zachowuje  zasady

bezpieczeństwa;  posługując  się  narzędziami;  nie  umie  korzystać  z  instrukcji;  z  pomocą

nauczyciela wykonuje proste prace techniczne; nie potrafi zaplanować swoich działań; prace

są nieestetyczne; nie zachowuje porządku w miejscu pracy. 

 1 – Nie podejmuje jakichkolwiek działań, nie przynosi materiałów i przyborów na zajęcia

techniczne nie dba o porządek w miejscu pracy, niechętnie sprząta po sobie, nie zdaje sobie

sprawy  z  zagrożeń  wynikających  z  niewłaściwego  używania  sprzętów,  urządzeń,  leków,

środków czystości, środków ochrony roślin itp.
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EDUKACJA MUZYCZNA

Głównym kryterium oceniania jest:

 stopień indywidualnego zaangażowania ucznia

 wysiłek włożony w wykonywana pracę

 osobiste predyspozycje ucznia.

6  –  Wyróżnia  się  w  podejmowaniu  form działalności  muzycznej;  bardzo  chętnie  śpiewa

indywidualnie  i  w  zespole;  zna  teksty  piosenek  programowych,  potrafi  je  zaśpiewać 

z pamięci, dobrze zna hymn narodowy; gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

proste rytmy, reaguje na zmianę tempa, metrum i dynamiki; Rozróżnia podstawowe elementy

muzyki (rytm, melodia, akompaniament); wyraża ruchowo czas trwania wartości nut i pauz

(cała  nuta,  półnuta,  ćwierćnuta  i  ósemka);  aktywnie  słucha  muzyki  i  umie  określić  jej

charakter; zna głosy ludzkie (sopran, alt, tenor, bas) oraz instrumenty muzyczne (fortepian,

gitara, skrzypce, trąbka); w zakresie twórczości muzycznej tworzy śpiewanki i improwizuje

głosem; tańczy podstawowe kroki i figury polskich tańców ludowych.

5  – Jest  zawsze  zaangażowany w podejmowanie  wszelkich  form działalności  muzycznej;

chętnie  śpiewa indywidualnie i w zespole; zna piosenki programowe i  śpiewa je z pamięci;

zna hymn narodowy; potrafi zagrać  na instrumentach perkusyjnych i melodycznych proste

rytmy  i  krótkie  zapisy  nutowe;  reaguje  na  zmianę  tempa,  dynamiki  i  metrum;  rozróżnia

podstawowe elementy muzyki; wyraża za pomocą ruchu wartości podstawowych nut i pauz;

słucha muzyki, potrafi wyrazić plastycznie jej charakter; tworzy proste śpiewanki muzyczne;

tańczy podstawowe kroki i wybrane figury prostych tańców ludowych.

4 –  Jest zazwyczaj zaangażowany we wspólne śpiewanie i muzykowanie; zachęcony, potrafi

zaśpiewać indywidualnie i w zespole piosenki programowe; niedokładnie zna słowa piosenek;

umie zaśpiewać z małą pomocą hymn narodowy; popełnia błędy odtwarzając rytm; tworząc

formy  muzyczne  wymaga  pomocy  ;  słucha  muzyki  nieuważnie;  stara  się  naśladować

podstawowe kroki i figury tańców ludowych.

3 – Jest mało zaangażowany we wspólne  śpiewanie i muzykowanie; zwykle nudzi się  i nie

śpiewa w zespole; nie podejmuje śpiewu indywidualnie; nie zna tekstów piosenek, przekręca

słowa; słabo zna podstawowe elementy muzyki; nie potrafi określić tempa, rytmu i melodii;
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niechętnie i z małym zaangażowaniem słucha muzyki (często przeszkadza); odtwarza muzykę

niechętnie; nie podejmuje nauki kroków podstawowych ludowych tańców.

2 – Słabo zna słowa i melodię poznanych piosenek; niechętnie śpiewa; z pomocą nauczyciela

czyta rytmicznie proste  teksty;  nie umie wystukać prostego rytmu, myli  wartości  nut;  nie

rozróżnia  podstawowych  elementów  muzyki;  rozpoznaje  instrumenty  muzyczne,

wykorzystywane  podczas  zajęć;  nie  zapamiętuje  prostego  układu  ruchowego  ;  potrafi

poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce. 

 1  –  Śpiewa zbiorowo  poznane piosenki,  nie  podejmuje  prób śpiewania solowego,  nie zna

tekstów piosenek poznawanych w klasie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Głównym kryterium oceniania jest:

 stopień indywidualnego zaangażowania ucznia

 wysiłek włożony w wykonywana pracę

 osobiste predyspozycje ucznia.

6 –  Jest bardzo sprawny fizycznie, zwinnie i szybko pokonuje przeszkody; rzuca i chwyta

piłkę; bezbłędnie i z wielkim zaangażowaniem wykonuje  ćwiczenia gimnastyczne; chętnie  

i aktywnie uczestniczy w zabawach, grach zespołowych i  ćwiczeniach terenowych; rozumie

wpływ  ruchu,  higieny  i  odżywiania  na  zdrowie  człowieka;  przestrzega  poznanych  zasad

higieny zdrowotnej; reprezentuje szkołę w zawodach.

5 – Jest sprawny fizycznie; zręcznie i szybko realizuje zadania sportowe; ćwiczenia wykonuje

właściwą techniką i dokładnie; wykazuje dużą aktywność w wykonywaniu zadań ruchowych;

współpracuje z partnerem i drużyną; wie, jaki wpływ mają  ruch, higiena i  odżywianie na

zdrowie człowieka; stara się przestrzegać poznanych zasad higieny zdrowotnej.

4 – Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; dobrze radzi sobie z pokonywaniem torów

przeszkód; chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych; zna zasady gier zespołowych;

wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka; stara się korzystać z aktywnych form wypoczynku.

3  –  Wykonuje  podstawowe  ćwiczenia  gimnastyczne;  uczestniczy  w  zabawach  i  grach

ruchowych, ale szybko się  zniechęca i wycofuje z zabawy; nie zawsze stosuje się  do zasad
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poznanych gier i zabaw; czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas  ćwiczeń; wie,  że

należy dbać o zdrowie, ale nie zawsze stosuje się do zasad higieny zdrowotnej.

2  –  Rzadko  przestrzega  zasad  rywalizacji;  rozumie  znaczenie  ćwiczeń  dla  rozwoju

fizycznego; niechętnie i niepoprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; nie angażuje się  

w grach zespołowych; rzadko reaguje właściwie na zwycięstwo i porażkę; rzadko przestrzega

zasad higieny. 

1  –  Nie podejmuje jakichkolwiek  prób  wykonywania ćwiczeń,  ćwiczenia  wykonuje

niepewnie  z  większymi  błędami technicznymi,  nie  przestrzega  zasad  obowiązujących  

w grach i zabawach, nie potrafi zgodnie współpracować w zespole.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

6 –  Uczeń  interesuje  się  nowoczesnymi  technologiami  informacyjnymi;  samodzielnie

korzysta z programów użytkowych i dla dzieci zawartych na różnych nośnikach; korzysta  

z  różnych  opcji  dostępnych  w  programach;  dzieli  się  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem  

z  innymi  uczniami  i  nauczycielem;  samodzielnie  tworzy  oryginalne  prace  graficzne

wykorzystując  różnorodne  i  zaawansowane  opcje  programów;  samodzielnie  tworzy

dokumenty tekstowe, prezentacje multimedialne; wyszukuje informacje zawarte na stronach

internetowych; korzysta z poczty elektronicznej.

5 – Samodzielnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia programy

z płyty CD i dysku komputera,  kończy pracę  z komputerem i wyłącza go; samodzielnie  

i  poprawnie korzysta  z  myszy i  klawiatury;  wykorzystuje  wszystkie  narzędzia  poznanych

programów  graficznych  i  edytorów  tekstu;  tworzy  bogate  w  szczegóły  prace  graficzne  

i poprawne prace tekstowe; wykorzystuje różne opcje zawarte w programach; ma świadomość

niebezpieczeństw wynikających z  anonimowości  kontaktów i  podawania  swojego adresu  

w  sieci;  stosuje  się  do  ograniczeń  dotyczących  korzystania  z  komputera,  Internetu  

i multimediów.

4 – Z niewielką pomocą nauczyciela lub kolegów posługuje się komputerem w podstawowym

zakresie: uruchamia programy z płyty CD i dysku komputera, kończy pracę z komputerem 

i  wyłącza  go;  z  reguły  poprawnie  i  z  drobną  pomocą  nauczyciela  korzysta  z  myszy  

i  klawiatury;  tworzy  proste  prace  graficzne  i  tekstowe  wykorzystując  dodatkowe opcje;  

z  niewielką  pomocą  nauczyciela  posługuje  się  aplikacjami  zawartymi  na  płycie  CD
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dołączonej  do  podręcznika;  z  pomocą  nauczyciela  korzysta  z  Internetu  ma  świadomość

niebezpieczeństw wynikających z  anonimowości  kontaktów i  podawania  swojego adresu  

w  sieci;  stosuje  się  do  ograniczeń  dotyczących  korzystania  z  komputera,  Internetu  

i multimediów.

3 – Tylko z pomocą  nauczyciela lub kolegów posługuje się  komputerem w podstawowym

zakresie; uruchamia programy z płyty CD i dysku komputera, kończy pracę z komputerem 

i wyłącza go; często niepoprawnie korzysta z myszy komputerowej i klawiatury; z pomocą

nauczyciela  i  kolegów  tworzy  schematyczne  prace  graficzne  i  dokumenty  tekstowe;  nie

pamięta o sposobie korzystania z nowo poznanych opcji w programach lub zadaniach; nie

potrafi  samodzielnie  korzystać  z  Internetu;  nie  zawsze  pamięta  o  niebezpieczeństwach

wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu w sieci; nie zawsze

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

2 – Zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela; posiada

duże braki w wiadomościach, które w znacznym stopniu utrudniają zdobywanie wiedzy; nie

przygotowuje się do lekcji.

1 – Nie rozumie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z komputera, z pomocą

nauczyciela wykonuje proste zadania w programie Word i Paint, z pomocą nauczyciela korzysta

z Internetu.
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY 3 

 

Uczeń może uzyskać oceny  za: 

• czytanie 

• pisanie 

• mówienie 

• sprawność rachunkową 

• rozwiązywanie zadań tekstowych 

• umiejętności praktyczne 

• śpiewanie piosenek 

• granie na instrumentach muzycznych 

• prace plastyczno – techniczne 

• ćwiczenia gimnastyczne 

• aktywność na zajęciach 

Poziom celujący (6)   -  Uczeń osiąga celujące wyniki w nauczaniu, jest zawsze 

przygotowany do zajęć, aktywny na lekcjach, chętnie wykonuje 

zadania dodatkowe. Jego wiedza i umiejętności w całości 

odpowiadają wymaganiom zawartym w podstawie 

programowej (lub wykraczają poza nią)  na danym poziomie 

edukacyjnym. 

 

Poziom bardzo dobry (5) -  Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest aktywny na 

lekcjach i zawsze przygotowany do zajęć. Jego wiedza  

i umiejętności prawie w całości odpowiadają wymaganiom 

zawartym w podstawie programowej na danym poziomie 

edukacyjnym. 

 

Poziom dobry (4)  -            Uczeń osiąga dobre wyniki w nauce, jednak popełnia czasem 

błędy. 
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Poziom dostateczny (3) -    Uczeń osiąga dostateczne wyniki w nauce, czasami zapomina 

zadań domowych oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji. 

Ma braki w wiedzy i umiejętnościach.  

 

Poziom dopuszczający (2) -      Uczeń osiąga bardzo słabe wyniki w nauce, często zapomina 

zadań domowych i jest nieprzygotowany do lekcji. Ma duże 

braki w wiadomościach i umiejętnościach.  

 

Poziom  niedostateczny (1) -   Uczeń nie opanował koniecznego minimum wiadomości i 

umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA 3 

 

 EDUKACJA  POLONISTYCZNA 

1. CZYTANIE 

6– Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki 

 i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.  

5 – Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl.III, czyta płynnie  

z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej 

i odpowiadać na pytania z nim związane. 

4 – Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu 

odpowiada na proste pytania. 

3 – Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, popełnia 

błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą 

nauczyciela. 

2 – Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze 

zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na pytania. 

1 – Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych 

wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie 

przeczytać tekstu, nie czyta ze zrozumieniem. 

 

2. PISANIE  

6 – Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich 

połączeń, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy swobodne teksty. 
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5 – Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna 

 i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi napisać 

swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie  

pisze wyrazy i zdania. 

4 – Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady 

ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać poprawne pod względem językowym 

zdanie pojedyncze rozwinięte. 

3 – Zapisuje większość wyrazów i zdań popełniając nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, 

ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Czasami błędnie 

konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte. 

2 – Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać poznanych 

zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela. Rozpoznaje 

części mowy z pomocą nauczyciela. 

1 – W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza lub przestawia 

litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi ułożyć 

 i zapisać zdania prostego nawet z pomocą nauczyciela. 

 

3.WYPOWIEDZI 

6 – Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, 

posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić 

i uzasadnić swoją opinię na każdy temat. Zna i określa części mowy. 

5 – Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie 

wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa. Zna 

i określa podstawowe części mowy. 

4 – Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem 

językowym i logicznym. Rozpoznaje podstawowe części mowy. 

3 – Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne błędy językowe 

lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania. Myli podstawowe części mowy. 

2 – Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych 

 i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa. 

1 – Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub 

w ogóle nie udzieli odpowiedzi. Nie rozpoznaje prawidłowo części mowy. 
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EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 

1. SPRAWNOŚĆ RACHUNKOWA 

6 – Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, samodzielnie i biegle mnoży 

i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę dwucyfrową, zna i stosuje kolejność wykonywania 

działań. 

5 – Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, 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. 

4 – Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży i dzieli 

w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy. 

3 – Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 wykonuje poprawnie, 

mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy. 

2 – Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży 

i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach. 

1 – Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, 

nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie posiada ukształtowanego 

pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego. 

 

 2.WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE 

6 – 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 obliczeń pieniężnych 

w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia 

kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). 

5 – Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, 

czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta. 

4 – Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek 

miary, wagi, czasu i pieniędzy. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta. 

3 – Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu,  

myli się w obliczeniach pieniężnych. 
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2 – Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, 

często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności 

z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek. 

1 – Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna 

skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat. 

 

3. ZADANIA TEKSTOWE 

6 – Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa 

treść do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego. 

5 – Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść 

zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetyczne. 

4 – Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe. 

3 – Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z pomocą. 

2 – Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie z pomocą nauczyciela. 

1 – Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą nauczyciela. 

 

EDUKACJA SPOŁECZNO PRZYRODNICZA 

 

6 – Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją 

miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się 

mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się 

mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne 

zbiory o tematyce przyrodniczej. 

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 

łańcuch pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość 

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. 

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 
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i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj 

przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko. 

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 łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się 

przestrzegać norm społecznych. 

2 – Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkową wiedzę. 

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 bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNO TECHNICZNA 

 

Głównym kryterium oceniania jest: 

• stopień indywidualnego zaangażowania ucznia 

• wysiłek włożony w wykonywana pracę 

• osobiste predyspozycje ucznia. 

6 – Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązań, 

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. 

5 - Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba 

o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizować 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. 

4 – Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj zgodne 

z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne choć doprowadzone do końca. Potrafi 

projektować i wykonać płaskie formy użytkowe. 

3 – Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze 

estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. 

Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według wzoru. 
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2 – Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, nie dba 

o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do końca. 

1 – Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę. 

 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

 

Głównym kryterium oceniania jest: 

• stopień indywidualnego zaangażowania ucznia 

• wysiłek włożony w wykonywana pracę 

• osobiste predyspozycje ucznia. 

6 – Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną postawę 

twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy przed publicznością. 

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. 

4 - Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne błędy 

wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki. 

3 – Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany 

rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne. 

2 –  Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje 

proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów. 

1 – Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi wyklaskać 

prostych rytmów, określić nastroju słuchane muzyki. 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA 

 

Głównym kryterium oceniania jest: 

• stopień indywidualnego zaangażowania ucznia 

• wysiłek włożony w wykonywana pracę 

• osobiste predyspozycje ucznia. 
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6 – Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z zaangażowaniem bierze udział 

w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, 

reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych. 

5 – Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier 

i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji. 

4 –  Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier 

 i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play. 

3 – Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier 

i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. 

2 – Niechętnie wykonuje ćwiczenia 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. 

1 – Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach.  

 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 

6 –  Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje czas 

pracy, jest zaangażowany i aktywny. Doskonale posługuje się wybranymi narzędziami 

z Przybornika. Potrafi w pełni wykorzystać zdobyta wiadomości i umiejętności. Samodzielnie 

i sprawnie wyszukuje potrzebne informacje na stronach www. 

5 – Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. 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. 

4 – Stara się być 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.  

 

3 –  Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo zaangażowany 

w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów posługuje się myszką. Ma czasami 
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problem z użyciem poznanych narzędzi. Często potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików. 

Uruchamia przeglądarkę, z pomocą wyszukuje informacje. 

2 – Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 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. 

1 – Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych 

programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą 

nauczyciela. Nie angażuje się w prace, nie stara się stosować do wymagań. Nie przestrzega 

zasad bezpieczeństwa. 

W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące oznaczenia punktowe oceny opisowej: 

6  – Brawo, robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki; 

5  – Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce; 

4  – Pracujesz i osiągasz dobre wyniki; 

3 – Osiągasz wyniki wystarczające. Musisz się jeszcze postarać; 

2  – Niestety osiągasz wyniki niewystarczające. Myślę, że stać Cię na osiągnięcie 

lepszych wyników; 

1  – Osiągasz wyniki poniżej wymagań. Zastanów się co należy zrobić aby podnieść 

ilość zdobywanych punktów. 

 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI

Klasy I-III
1. Cele kształcenia – wymagania ogólne (wg podstawy programowej kl. 1-3) 

W  zakresie  sprawności  językowych  nadrzędnym  zadaniem  edukacji  w  klasach  1-3  jest
rozwijanie języka mówionego, umiejętności rozumienia ze słuchu i reagowania na usłyszane
wypowiedzi,  jak  również  odtwarzania  wyrazów  i  zwrotów,  recytowania  wierszyków,
śpiewania  piosenek  itp.  Odwzorowanie  znaków  graficznych  w  języku  angielskim
wprowadzane są później, w drugim półroczu nauki w klasie I, tak aby umożliwić dzieciom
najpierw zapoznanie  się  z  brzmieniem języka,  wymową poszczególnych słów i  intonacją,
skoncentrowanie się na języku mówionym, w formie rozmaitych gier, zabaw, wierszyków i
piosenek. 

Uczeń kończący klasę I: 

1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 
2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; 
3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; 
4)  rozumie  sens  opowiedzianych  historyjek,  gdy  są  wspierane  obrazkami,  gestami,
przedmiotami. 

W klasie II i III dzieci doskonalą zdobyte umiejętności i pogłębiają swoją wiedzę. Ze względu
na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci, treści nauczania powinny narastać i rozszerzać
się w układzie spiralnym, co oznacza, że wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia
w klasie I będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III. 

Uczeń kończący klasę III: 

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć
się ich języka (motywacja do nauki języka obcego); 
2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 
3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: 
a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, 
b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, 
c)  rozumie  ogólny  sens  krótkich  opowiadań  i  baśni  przedstawianych  także  za  pomocą
obrazów, gestów, 
d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i
video); 
4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; 



5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze,
rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini
przedstawieniach teatralnych; 
6) przepisuje wyrazy i zdania; 
7)  w  nauce  języka  obcego  nowożytnego  potrafi  korzystać  ze  słowników  obrazkowych,
książeczek, środków multimedialnych; 
8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 

2. Cele oceniania na lekcjach języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym 

- Poinformowanie ucznia o osiągnięciach i brakach. 
- Pomoc w planowaniu samodzielnego rozwoju ucznia. 
- Motywowanie do dalszej pracy. 
- Dostarczanie informacji o osiągnięciach ucznia rodzicom lub opiekunom. 
- Ewaluacja i doskonalenie metod nauczania. 

Kontrola  i  ocena pracy ucznia stanowi istotny element  procesu dydaktycznego.  Informuje
nauczyciela o jakości i efektywności jego działań, a rodziców – o zdobytych umiejętnościach
i  osiągnięciach  dzieci  oraz  ich  ewentualnych  problemach.  Nauczanie  w pierwszym etapie
edukacyjnym zakłada, że nauczyciel musi stworzyć takie warunki, by każde dziecko odniosło
sukces na miarę swoich możliwości. Uczeń nie powinien odczuwać lęku przed ocenianiem, a
także musi wiedzieć, że ma prawo do popełniania błędów i ich korygowania. Każde dziecko
ma szansę zdobycia pozytywnej oceny, jeżeli nauczyciel weźmie pod uwagę nie tylko stopień
opanowania materiału, lecz także zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę, dobór form i
metod oraz aktywność w podejmowaniu zadań. 

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.

Uczeń może otrzymać ze sprawdzianów, testów, kartkówek i innych prac pisemnych ocenę,
według następujących kryteriów obejmujących procent ich wykonania: 

100 -98 % celujący
97 -90 % bardzo dobry
89 –75 % dobry



74 –50 % dostateczny
49 -30 % dopuszczający
29 –0 % niedostateczny

Uczeń ma prawo poprawić ocenę z  testu w ciągu dwóch tygodni  od otrzymania  oceny –
termin poprawy wyznacza nauczyciel.

4. Sposoby komunikowania ocen:

Oceny są jawne dla uczniów, jak i rodziców lub prawnych opiekunów. O ocenach uczniowie
są  informowani  ustnie  na  bieżąco,  rodzice  na  życzenie,  w  formie  ustnej  lub  pisemnej.
Dziennik jest dokumentem rejestrującym oceny uczniów i komunikującym je szkole. 

5. Wymagania edukacyjne w zakresie oceny wiedzy i umiejętności– klasa I 

1) poziom celujący (6) 

 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, 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. 

2) poziom bardzo dobry (5) 

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. 

3) poziom dobry (4) 



Uczeń: 

 opanował w dobrym stopniu zakres materiału klasy I, 

 rozumie krótkie dialogi z płyt, wypowiedzi nauczyciela, umie na nie zareagować werbalnie
i niewerbalnie, 

 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. 

4) poziom dostateczny (3) 

Uczeń: 

 częściowo opanował zakres materiału klasy I, 

 od czasu do czasu rozumie polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje, 

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

5) poziom dopuszczający (2) 
 
Uczeń: 

 opanował zakres materiału klasy I w stopniu minimalnym, 

 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. 

6) poziom niedostateczny (1) 
Uczeń nie  opanował wiadomości  i  umiejętności  programowych,  nie  osiągnął  kompetencji
niezbędnych  do  dalszej  edukacji,  nawet  przy  indywidualnym  wsparciu  w  niektórych
funkcjach. 



6. Wymagania edukacyjne w zakresie opisowej oceny wiedzy i umiejętności – klasa II i
III 

1) poziom celujący(6) 

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, 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. 

2) poziom bardzo dobry (5) 

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. 

3) poziom dobry(4) 

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 w razie potrzeby 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.

 4) poziom dostateczny(3)

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, oparte na
wzorach poznanych wcześniej, 

 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. 

5) poziom dostateczny (2) 

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. 

6) poziom niedostateczny (1) 
Uczeń nie  opanował wiadomości  i  umiejętności  programowych,  nie  osiągnął  kompetencji
niezbędnych  do  dalszej  edukacji,  nawet  przy  indywidualnym  wsparciu  w  niektórych
funkcjach. 



WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII                                                         

w KLASACH  I – III    SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Wymagania zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w „Podstawie 

programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2010 r. oraz realizowany przez 

nauczyciela „Program nauczania”   w klasie I „Bóg naszym Ojcem”AZ-1-01/18 

 W klasach  II - III: program AZ-1-01/10 

- Klasa  II   – „Kochamy Pana Jezusa”, 

- Klasa III  – „Przyjmujemy Pana Jezusa”. 

  

  

 KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Zadania 

katechezy 

Uczeń 

Rozwijanie 

poznania wiary 

- wskazuje owoce chrztu świętego i zobowiązania wynikające z jego 

przyjęcia 

- wskazuje, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza 

łaską, 

- odnajduje w codzienności ślady Bożych darów i umie dziękować za nie, 

- wskazuje znaczenia Pisma Świętego w życiu człowieka, 

- uważnie słucha słów Pisma Świętego, 

- wskazuje najważniejsze przymioty Boga, 

- omawia teksty potwierdzające wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, 

- opowiada o zesłaniu Ducha Świętego, 

- wskazuje, w jaki sposób może wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi  

za dar Jego ofiary, 

- opowiada, o wierze w powtórne przyjście Jezusa, 

- opowiada o misji Kościoła, 

- uzasadnia konieczność łaski Bożej dla zbawiania, 

- wyjaśnia, że stworzenie jest przejawem miłości Bożej, 

- omawia teksty mówiące o działaniu Boga, 

- wyjaśnia pojęcia: anioł, szatan, zbawienie, grzech, prorok i apostoł, 

Wychowanie 

liturgiczne 

- wymienia sakramenty święte, 

- wyjaśnia podstawowe gesty znaki i symbole liturgiczne, 

- wskazuje na religijny wymiar świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, 

- kojarzy nabożeństwo drogi krzyżowej, różańcowe, majowe i czerwcowe z 

czcią do Jezusa ukrzyżowanego, Maryi i Najświętszego Serca Jezusowego, 

-wskazuje elementy świętowania niedzieli, 

- wskazuje elementy świętowania Wielkanocy, 

- wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, 

- określa sposoby walki z grzechem, 

- wskazuje, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania, 

- wskazuje jak należy przygotować się do sakramentu pokuty  

i pojednania, 



- wyjaśnia, dlaczego należy systematycznie korzystać z sakramentu pokuty i 

pojednania, 

- opowiada o ustanowieniu Eucharystii, 

- wskazuje, że Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i Kościoła, 

- opowiada o tym, co dzieje się podczas poszczególnych części Mszy 

Świętej, 

- wskazuje, jak należy przygotować się do uczestnictwa do Mszy Świętej 

i przyjęcia Komunii Świętej, 

- wyjaśnia pojęcia: post eucharystyczny, Komunia Święta i Najświętszy 

Sakrament, 

Formacja 

moralna 

- omawia wybrane przypowieści Jezusa, 

- podaje przykłady niesienia pomocy innym, 

- rozwija postawę zaufania do Pana Boga i odpowiedzi na Jego wezwanie, 

- opowiada o znaczeniu sumienia, 

- wyjaśnia, jakie postawy sprzeciwiają się Bożym przykazaniom, 

- wskazuje, jak w codziennym życiu, należy zachowywać przykazania Boże, 

- wyjaśnia, na czym polega wiara w Boga, zaufanie i szacunek do Niego, 

- uzasadnia, dlaczego niedziela, jest najważniejszym dniem chrześcijanina, 

- charakteryzuje, na czym polega, postawa szacunku wobec rodziców  

i innych dorosłych oraz właściwe odniesienie do drugich; wdzięczność, 

gotowość do dzielenia się z innymi, wzajemne obdarowanie się, 

przeproszenie, 

- wyjaśnia zagrożenie zdrowia własnego i innych, 

- prezentuje właściwe postawy w stosunku do otaczającego środowiska, 

przyrody i własnego ciała, 

- uzasadnia postawę szacunku i troski o własność swoją, cudzą i wspólną, 

- wyjaśnia, na czym polega postawa prawdomówności i uczciwości, 

- uzasadnia szacunek do wartości doczesnych, 

- wskazuje, jak należy troszczyć się o dobro wspólne; klasowe, rodzinne, 

parafialne, 

- odróżnia dobro od zła, 

- wskazuje wrażliwość na przejawy dobra i zła, 

- przejawia postawę życzliwości i koleżeństwa wobec rówieśników, 

- wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych, 

Wychowanie do 

modlitwy 

- wskazuje cechy modlitwy, 

- odróżnia modlitwę od innych wypowiedzi i działań ludzkich, 

- zna wybrane modlitwy, pieśni i piosenki, 

- formułuje samodzielnie modlitwę, w której wielbi Boga, dziękuje Bogu, 

prosi i przeprasza Boga, 

- omawia wybrane prośby modlitwy Ojcze nasz, 

- wskazuje przykłady modlitwy w Biblii, 

-odróżnia modlitwy prośby, dziękczynienia, przeproszenia i uwielbienia, 

- wskazuje sytuację, w których się modli, 

Wychowanie do 

życia 

wspólnotowego, 

- wskazuje, jak tworzyć wspólnotę i jedność w klasie, rodzinie, 

- dobiera właściwe formy komunikowania się z innymi, 

- wskazuje jak trzeba pielęgnować przyjaźń, 

- wskazuje, jak tworzyć wspólnotę, jedność w parafii, 

- wyjaśnia poszczególne przykazania kościelne, 

-wskazuje, co jako dziecko może uczynić dla Kościoła – wspólnoty . 

oraz wspólnoty świeckiej, 



Wprowadzenie 

do misji 

- wskazuje, na czym polega dobre wypełnianie czynów apostolskich  

w codziennym życiu, 

- wyjaśnia, po co dzielić się z innymi swoją wiedzą o Bogu. 

Oceny wyrażone są w stopniach od 1 do 6, dzielą się na cząstkowe oraz okresowe i roczne. 

Ocenie podlegają: 
- wiadomości i umiejętności ucznia związane z realizowanym programem, 

- wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym, 

- znajomość modlitw, 

- przygotowanie do lekcji i praca na lekcji, 

- zadania domowe, 

- zeszyt ćwiczeń, 

- systematyczność i pilność, 

- postawa wobec: miejsc świętych, czasu modlitwy, słuchania słowa Bożego, znaków 

religijnych,.   

 

FORMY I KRYTERIA OCENIANIA: 

1. Wypowiedzi ustne, odpowiedzi na zadane pytania. 

2. Praca na lekcji (korzystanie z Biblii, podręcznika i innych pomocy katechetycznych). 

3. Zeszyt ćwiczeń  (systematyczność, estetyka). 

4. Zadania domowe. 

5. Prace dodatkowe. 

6. Udział w konkursach. 

7. Prace pisemne (dostosowane do wieku i poziomu ucznia). 

8. Modlitwy (Mały Katechizm): Znak Krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją 

Obronę, Aniele Boży, Dekalog, Akty (wiary, nadziei, miłości, żalu)… 

KLASA I: 
a) uczeń powinien znać (wiedza): podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie; modlitwy 

(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga Ojca, Chwała Ojcu, Akty, Dekalog), gesty i 

słowa (Znak Krzyża); przymioty Boga  

i wydarzenia z życia Jezusa (określone w programie nauczania); sakramentalne sposoby 

obecności Jezusa; znaki i symbole liturgiczne. 

b) uczeń powinien umieć (umiejętności): wykonać godnie i ze zrozumieniem Znak Krzyża; 

godnie zachować się w czasie modlitwy, w miejscu świętym i podczas słuchania słowa 

Bożego; z szacunkiem odnosi się do księgi Pisma Świętego; z ufnością zwracać się do Boga 

w modlitwie.  

KLASA II: 
a) uczeń powinien znać (wiedza): modlitwy i gesty z klasy I; postaci biblijne; nauczanie i 

czyny Jezusa; sakramenty; warunki spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii; 

formuły liturgiczne (formuła spowiedzi, odpowiedzi na dialog z kapłanem podczas 

Eucharystii); pieśni liturgiczne (wybrane); modlitwy (główne prawdy wiary, dekalog, 7 

sakramentów, 7 grzechów głównych,  

5 przykazań kościelnych, Skład Apostolski, 5 warunków dobrej spowiedzi). 

b) uczeń powinien umieć (umiejętności): współpracować w przygotowaniu się do spotkania  

z Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii; wyjaśnić znaczenie Eucharystii i godnie 

przystępować do Komunii Świętej; prowadzić życie zgodne z Ewangelią. 



KLASA III: 
a) uczeń powinien znać (wiedza): modlitwy z klasy I i II; dialogi używane podczas 

Eucharystii; elementy (strukturę) Mszy Świętej; wydarzenia z życia Jezusa (zwłaszcza 

związane z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem); religijne znaczenie darów chleba i 

wina; obrzędy Komunii Świętej; pieśni i piosenki religijne (wybrane); tajemnice różańca i 

wydarzenia z życia Jezusa i Maryi  w nich ukazane.  

b) uczeń powinien umieć (umiejętności): z wiarą korzystać z sakramentów spowiedzi i 

Eucharystii; brać udział w I piątkach miesiąca; z czcią odnosić się do słowa Bożego 

zawartego w Biblii; wzrastać w miłości Boga i bliźniego; brać udział w przeżywaniu tajemnic 

wiary zgodnie ze świętami roku liturgicznego; wziąć udział w Eucharystii z okazji I rocznicy 

Komunii Świętej; dawać świadectwo wiary w Jezusa przez życie zgodne z Dekalogiem. 

WYMAGANIA EDYKACYJNE  

w kl. I-III na poszczególne oceny: 

1. Ocena celujący – uczeń  spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz posiada wiedzę 

wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacyjnego; zna obowiązujące 

modlitwy Małego Katechizmu; wyróżnia się aktywnością na katechezie; systematycznie i 

pilnie odrabia zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe; wzorowo prowadzi zeszyt 

ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami; 

bierze udział w uroczystościach religijnych w szkole i parafii; uczestniczy w konkursach 

szkolnych i poza szkołą; przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla innych).                       

W rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, potrafi zastosować je we własnym życiu; chętnie służy radą i pomocą innym. 

  2. Ocena bardzo dobry – uczeń bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; jest 

zdyscyplinowany na lekcji, pracuje systematycznie; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub 

zeszyt przedmiotowy; czynnie uczestniczy w różnych formach pracy na katechezie; szanuje 

przedmioty, miejsca i znaki religijne. 

 

3. Ocena dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na 

rozumienie większości przekazanej wiedzy religijnej; zna ważniejsze modlitwy z Małego 

Katechizmu; stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracy na lekcji; 

prowadzi zeszyt ćwiczeń; zazwyczaj jest przygotowany do lekcji i odrabia zadania domowe; z 

pomocą nauczyciela stara się zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności; wobec miejsc, 

znaków i gestów religijnych cechuje go postawa szacunku. 

 

4. Ocena dostateczny – uczeń posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i 

umiejętności; nie zawsze pracuje systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te 

braki uzupełniać; zna tylko niektóre modlitwy z Małego Katechizmu; prowadzi zeszyt 

ćwiczeń, ale widoczne są w nim braki; sporadycznie odrabia zadania domowe; zdarza się, że 

jest nieprzygotowany do lekcji. 

 

5. Ocena dopuszczający – uczeń posiada minimalne wiadomości z zakresu programu; zna 

tylko podstawowe modlitwy; nie pracuje systematycznie; przeszkadza innym w zdobywaniu 

wiedzy i umiejętności; często nie prowadzi zeszytu; odrabia nieliczne zadania domowe; 



rzadko uczy się nowych wiadomości; odmawia współpracy i nie chce pomocy; często bywa 

nieprzygotowany do zajęć; niechętnie włącza się w pracę na lekcji. 

 

6. Ocena niedostateczny – uczeń prawie nie posiadł wiedzy i umiejętności określonych                  

w programie nauczania; sporadycznie jest przygotowany do lekcji; nie pracuje na lekcji; nie 

zna modlitw z Małego Katechizmu; nie prowadzi zeszytu ćwiczeń; nie odrabia zadań 

domowych; nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; odmawia wszelkiej pracy i 

współpracy z nauczycielem; ma lekceważący stosunek do przedmiotu; nie szanuje miejsc, 

przedmiotów i gestów religijnych.  
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