
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Dokument został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 
lutego 2017 r.w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów o Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  
 

1. Ocenianie w kształceniu zintegrowanym traktuje się jako konstruktywne opisywanie 
wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania opartych o 
„Podstawy Programowe”. 

2. Ocena opisowa to informacja, które standardy wymagań uczeń opanował a nad 

którymi musi jeszcze popracować. 

3. Podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja ucznia w różnorodnych 

sytuacjach dydaktycznych, ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, 

trudności, zachowania i postawy. 

 

ELEMENTY PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA 

Wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej dotyczą czterech obszarów rozwojowych 

dziecka: 

a) fizycznego 

b) emocjonalnego 

c) społecznego  

d) poznawczego 

A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. 

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez  
dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania w 
kształceniu zintegrowanym jest: 

▪ poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju, 
▪ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 
▪ doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od 

indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności,  
▪ motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  
2. Ocena szkolna w nauczaniu zintegrowanym pełni wiele różnorodnych funkcji 

powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym 
rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy: 

▪ funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia; 
▪ funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;  
▪ funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.   



B. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia. 

1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia. 
2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: 
▪ edukacji polonistycznej: słuchania, mówienia, czytania, pisania, kształcenia 

językowego oraz samokształcenia; 
▪ edukacji matematycznej: rozumienia stosunków przestrzennych i cech 

wielkościowych, posługiwania się liczbami, czytania tekstów matematycznych, 
rozumienia pojęć geometrycznych oraz stosowania matematyki w sytuacjach 
życiowych oraz w innych obszarach edukacji; 

▪ edukacji społecznej: rozumienie środowiska społecznego, orientacja w czasie 
historycznym;  

▪ edukacji przyrodniczej: rozumienie środowiska przyrodniczego, funkcji życiowych 
człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku oraz rozumienie 
przestrzeni geograficznej; 

▪ edukacji plastycznej: percepcja wizualna, obserwacja i doświadczenia, ekspresja 
twórcza, recepcja sztuk plastycznych; 

▪ edukacji technicznej: organizacja pracy,znajomość informacji technicznej, 
materiałów i technologii wytwarzania, stosowanie narzędzi i obsługa urządzeń 
technicznych; 

▪ edukacji muzycznej: słuchanie muzyki, ekspresja muzyczna, śpiew, improwizacja  
ruchowa, rytmika i taniec, gra na instrumentach muzycznych; 

▪ edukacja informatyczna: rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, 
programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych 
urządzeń cyfrowych, posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i 
sieciami komputerowymi, kompetencje społeczne, przestrzeganie prawa i zasad 
bezpieczeństwa; 

▪ wychowanie fizyczne: utrzymania higieny osobistej i zdrowia, sprawności 
motorycznej, ćwiczeń zwinnościowych, form rekreacyjno- sportowych; 

▪ edukacji językowej /j. angielski /: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień 
oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i bardzo prostych zdań, przepisywanie 
wyrazów i zdań, wypowiadanie się. 

3. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne uwzględnia w szczególności: 
▪ umiejętności, wiedzę i postawy, 
▪ zaangażowanie i wkład pracy ucznia, 
▪ umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, 
▪ poszukiwanie, korzystanie i interpretowanie materiałów, 
▪ stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, 
▪ efektywne działanie w grupie. 

4. Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w zał.1,2,3 dla 
poszczególnych poziomów klas I-III. 

5. W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które 
stanowi punkt odniesienia do postępów jego rozwoju.  
Diagnozowanie trwa przez okres pierwszego semestru i stanowi element oceny 
opisowej za I semestr. 

6. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę wymagania zawarte  
w rozporządzeniu MEN dotyczące oceniania: 



❑ Wywiązywanie się z obowiązków ucznia /obowiązkowość/ 
❑ Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej /zaangażowanie, kontakty 

społeczne/ 
❑ Dbałość o honor i tradycje szkoły  /patriotyzm/ 
❑ Dbałość o piękno mowy ojczystej  /komunikacja werbalna/ 
❑ Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  /bezpieczeństwo/ 
❑ Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią /kultura osobista/ 
❑ Okazywanie szacunku innym osobom /kultura osobista/  

 

Ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą spełnienie w/w wymagań 

ZACHOWANIE – kryteria szczegółowe 

1. Wywiązuje się z obowiązków ucznia. 

a) Uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne. 
b) Starannie przygotowuje się do zajęć. 
c) Sumiennie odrabia zadania domowe. 
d) Uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole. 
e) Wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć. 
f) Rzetelnie wykonuje polecenia nauczycieli. 
g) Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. 
h)   Dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów itp.) 

2. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. 

a) Aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 
b) Szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą. 
c) Pomaga w wykonaniu dekoracji. 
d) Wywiązuje się z obowiązku dyżurnego. 
e) 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. 

a) Przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty. 
b) Zachowuje powagę podczas ceremoniału szkolnego (wprowadzanie sztandaru, śpiewanie 

hymnu). 
c) Uważnie i w spokoju ogląda przedstawienia, inscenizacje, występy innych uczniów. 

4. Dba o piękno mowy ojczystej. 

a) Nie używa wulgaryzmów w języku mówionym i pisanym. 
b) Kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników. 
c) Swoimi wypowiedziami nie sprawia przykrości innym osobom. 
d) Wita się w sposób akceptowany przez drugą osobę. 

 

5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

a) W każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa i obowiązujących norm 
społecznych. 

b) Reaguje na dostrzeżone objawy zła. 
c) Nie bije i nie dokucza innym. 



d) Wyraża sprzeciw wobec przejawów chuligaństwa, arogancji i chamstwa. 
e) Nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej. 
f) Jest zawsze czysty i stosownie ubrany. 
g) Nosi zmienne obuwie, odpowiedni strój gimnastyczny i na basen. 

 

6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. 

a) Przestrzega regulaminu wycieczek. 
b) Stosownie zachowuje się w teatrze, kinie, muzeum, podczas koncertów muzycznych 

itp. 
c) Zgodnie bawi się z rówieśnikami, nie przeszkadza innym w zabawie. 
d) Kulturalnie nawiązuje kontakt z innymi osobami. 
e) Używa zwrotów grzecznościowych. 
f) Dokonuje samooceny swojego zachowania. 
g) Panuje nad negatywnymi emocjami. 

 

7. Okazuje szacunek innym osobom. 

a) Szanuje przekonania innych osób. 
b) Nie przerywa wypowiedzi i nie narzuca swojego zdania. 
c) Nie wyśmiewa się z kolegów i koleżanek oraz osób niepełnosprawnych. 
d) Nie obraża się na rówieśników i nauczycieli. 
e) Toleruje odmienność poglądów, wyznań, wyglądu i ubioru. 

9. Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie wyżej wymienionych kryteriów 

po uwzględnieniu samooceny ucznia, opinii zespołu klasowego i nauczycieli uczących.  

 

C. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia. 

1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi 
oceniania. 

2. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących 
metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak: 

▪ sprawdziany 
▪ testy osiągnięć szkolnych 
▪ testy kompetencji 
▪ karty pracy ucznia 
▪ zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń 
▪ bieżącą obserwację ucznia /kierunki obserwacji wyznaczane są przez wymagania 

programowe określone w poszczególnych poziomach klas/ 
3. W systemie oceniania bierze się także pod uwagę: 
▪ prace domowe 
▪ wytwory pracy ucznia 
▪ indywidualne i grupowe prace na lekcji. 

      4. Nauczyciel, oceniając ucznia, bierze pod uwagę zalecenia zawarte w opinii Poradni     
Psychologiczno- Pedagogicznej. 

     5.  Na zakończenie roku szkolnego wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody 
książkowe i dyplomy.  



 

D. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

1.   Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów: 
▪ w dzienniku lekcyjnym 
▪ na wytworach pracy ucznia  
▪ w zeszycie ucznia 
▪ w zeszytach ćwiczeń 
2. Przy ocenianiu bieżącym stosuje się znaki: 
▪ werbalne- pochwała, nagroda, upomnienie, itp. 
▪ pisemne- symbole cyfrowe i graficzne, wskazówki do dalszej pracy, krótkie recenzje, 

… 
▪ rzeczowe- dyplomy, naklejki, medale, itp. 
3. Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:             

Ocena celująca (cel) – 6 

Ocena bardzo dobra (bdb) – 5 

Ocena dobra (db) – 4 

Ocena dostateczna (dst) – 3 

Ocena dopuszczająca (dop) –2 

Ocena niedostateczna (ndst) – 1 

4. Skala ocen cząstkowych i kryteria wymagań na poszczególne stopnie: 

Ocena celująca (6)  

Uczeń w podejmowanych działaniach prezentuje oryginalność i pomysłowość, wykonując 
zadania i rozwiązując problemy proponuje śmiałe i odważne, nietypowe rozwiązania. Korzysta z 
różnych źródeł informacji. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki 
przyczynowo – skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. 

Ocena bardzo dobra (5)  

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony wymaganiami 
programowymi – biegle wykorzystuje je w różnych sytuacjach, potrafi korzystać z różnych 
źródeł informacji, twórczo i samodzielnie rozwiązuje problemy, w nowych sytuacjach radzi 
sobie doskonale. 

Ocena dobra (4)  

Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania w 
stopniu średnim – potrafi sprawnie wykorzystać je w sytuacjach typowych, pracuje 
samodzielnie, potrafi poprawić swoje błędy, rozwiązać w praktyce typowe zadania i 
problemy. 

Ocena dostateczna (3)  

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi  
w stopniu zadowalającym – potrafi wykorzystać je rozwiązując proste zadania, z pomocą 
nauczyciela rozwiązuje typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności dające się 
wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. 

Ocena dopuszczająca (2)  



Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi  
w stopniu niskim, niezbędnym do dalszej nauki – uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze 
strony nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań, samodzielnie wykonuje 
zadania o niewielkim stopniu trudności. Nie przestrzega limitów czasowych, często nie 
kończy rozpoczętych działań. 

Ocena niedostateczna (1) 
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami 

programowymi, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać/wykonać/ zadania nawet o 
niewielkim, elementarnym stopniu trudności. Nie radzi sobie nawet z pomocą nauczyciela. 
Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace. 

 
5. Sprawdziany 

Sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących 
zasad przeliczania: 

ocena celująca 97% - 100% 

ocena bardzo dobra + 92% - 96%  

ocena bardzo dobra 84% - 91%  

ocena bardzo dobra − 80% - 83%  

ocena dobra + 75% - 79%  

ocena dobra 67% - 74%  

ocena dobra − 63% - 66%  

ocena dostateczna + 58% - 62% 

ocena dostateczna 50% - 57%  

ocena dostateczna − 46% - 49%  

ocena dopuszczająca + 41% - 45% 

ocena dopuszczająca 33% - 40% 

ocena dopuszczająca − 32% - 30% 

ocena niedostateczna poniżej 29% 

 
 

E. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli,  
    o postępach uczniów w nauce i zachowaniu. 
 
1. Na początku roku szkolnego rodzice zostają poinformowani o wymaganiach 

programowych, zgodnie z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco 



otrzymują informacje o postępach swoich dzieci zgodnie z zapisem zawartym w pkt. C 
i D niniejszego dokumentu. 

 
2. Na zakończenie roku szkolnego, z miesięcznym wyprzedzeniem, rodzice otrzymują 

informację u uzyskaniu negatywnej oceny postępów ucznia. 
 
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. 
▪ Ocena śródroczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć w dzienniku 

elektronicznym, uwzględnia wskazówki do dalszej pracy. Rodzic otrzymuje także 
ocenę w formie wydruku komputerowego. 

▪ Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie. 

 

 

 

 

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 
 

Załącznik nr 1 

Klasa I 
 

Symbole 

cyfrowe Edukacja polonistyczna 

Celujący 

(cel) 6 

1. Słuchanie: zawsze uważnie i aktywnie słucha tekstów literackich, wierszy i lektur 

czytanych i  odtwarzanych za pomocą nośników pamięci cyfrowej; słucha 

wypowiedzi i prezentacji innych osób podczas przedstawień, uroczystości i świąt 

narodowych;  potrafi uważnie słuchać w sytuacjach wymagających komunikacji ;  

2. Mówienie: zawsze kulturalnie wypowiada się zarówno na dowolny jak i określony 

temat, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie 

popełnia błędów językowych, ma bogaty zasób słownictwa; w wypowiedziach 

używa swobodnie wyrazów i zwrotów określających stosunki czasoprzestrzenne;  

zna i stosuje formy grzecznościowe; wygłasza z pamięci wiersze, stosuje 

odpowiednie środki artykulacyjne i pozawerbalne. 

3. Czytanie: czyta bez przygotowania płynnie zdaniami teksty literatury, fragmenty 

lektur, zachowuje odpowiednie tempo; właściwie intonuje czytane wyrazy i zdania; 

potrafi czytać z podziałem na role; kompetencje czytania rozwija przez 

wykorzystanie multimediów; czyta ze zrozumieniem; wyraża emocje i opinie na 

temat czytanego tekstu w formie niewerbalnej; samodzielnie układa ustne 

opowiadania twórcze na podstawie czytanego tekstu literackiego. 

4. Pisanie: dokładnie i starannie kreśli litery, zachowując ich prawidłowy kształt, 

połączenia i rozmieszczenie w wyrazach, prawidłowo pisze wyrazy w liniaturze i 



właściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu; bezbłędnie przepisuje tekst 

drukowany i pisany, pisze bezbłędnie z pamięci; sprawnie posługuje się w praktyce 

elementarnymi zasadami ortografii; podpisuje ilustracje wyrazami i zdaniami; w 

pisaniu wykorzystuje środki multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  zna wszystkie litery alfabetu; posługuje się w praktyce 

biegle, ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera,  samogłoska, 

spółgłoska, sylaba, zdanie;  rozpoznaje rodzaje zdań, potrafi przyporządkować 

odpowiedni znak interpunkcyjny do podanego zdania; rozpoznaje czasowniki i 

rzeczowniki; odróżnia utwory wierszowane od pisanych prozą, wskazuje rymy; 

rozróżnia formy wypowiedzi: list, życzenia, opowiadanie, zagadki. 

6. Samokształcenie: interpretuje werbalnie i niewerbalnie wybrane formy 

literackie; planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną; rozumie sens 

kodowania i dekodowania informacji, samodzielnie odszukuje, odczytuje i rozumie 

proste, zakodowane informacje; czyta książki i czasopisma dziecięce, korzysta z 

księgozbioru bibliotecznego; doskonale wie, że dzięki lekturze poznaje świat, prawa 

nim rządzące i historię Polski; posługuje się mapą, odnajdując znane sobie miejsca, 

eksplorując świat; samodzielnie i systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i 

umiejętności korzystając z różnych źródeł wiedzy oraz technologii cyfrowej. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

1. Słuchanie: zazwyczaj uważnie i aktywnie słucha czytanych tekstów literackich, 

wierszy i lektur; z zainteresowaniem słucha literatury dziecięcej odtwarzanej za 

pomocą nośników pamięci cyfrowej oraz  wypowiedzi i prezentacji innych osób 

podczas przedstawień, uroczystości i świąt narodowych;  bez zastrzeżeń potrafi 

uważnie słuchać w sytuacjach wymagających komunikacji . 

2. Mówienie: zazwyczaj kulturalnie wypowiada się zarówno na dowolny jak i 

określony temat; tworzy wypowiedzi zrozumiałe i poprawne gramatycznie, 

popełnia nieliczne błędy językowe, ma duży zasób słownictwa; często w 

wypowiedziach używa wyrazów i zwrotów określających stosunki 

czasoprzestrzenne; wygłasza z pamięci wiersze, zazwyczaj  stosuje odpowiednie 

środki artykulacyjne i pozawerbalne. 

3. Czytanie: czyta z przygotowaniem płynnie zdaniami teksty literatury, fragmenty 

lektur, zachowuje odpowiednie tempo; stara się intonować czytane wyrazy i 

zdania; z niewielkimi wskazówkami czyta z podziałem na role; kompetencje 

czytania rozwija przez wykorzystanie multimediów; czyta ze zrozumieniem, 

odpowiada prawidłowo na większość zadanych pytań;  często wyraża emocje na 

temat czytanego tekstu w formie niewerbalnej; ukierunkowany przez nauczyciela 

układa ustne opowiadania twórcze na podstawie czytanego tekstu literackiego. 

4. Pisanie: dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy 

kształt liter i ich połączeń, najczęściej prawidłowo pisze wyrazy w liniaturze i 

właściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu; zazwyczaj bezbłędnie przepisuje 

tekst drukowany i pisany, pisze z pamięci proste, krótkie zdania, popełnia drobne 

błędy; bardzo dobrze posługuje się w praktyce elementarnymi zasadami ortografii: 



zazwyczaj podpisuje ilustracje wyrazami i zdaniami; w pisaniu wykorzystuje środki 

multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  zna wszystkie litery alfabetu; posługuje się w praktyce 

bardzo dobrze, ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera,  samogłoska, 

spółgłoska, sylaba, zdanie;  samodzielnie rozpoznaje rodzaje zdań, potrafi 

przyporządkować odpowiedni znak interpunkcyjny do podanego zdania; bardzo 

dobrze rozpoznaje czasowniki i rzeczowniki; odróżnia utwory wierszowane od 

pisanych prozą, wskazuje rymy; ukierunkowany rozróżnia formy wypowiedzi: list, 

życzenia, opowiadanie, zagadki. 

6. Samokształcenie: chętnie interpretuje werbalnie i niewerbalnie wybrane formy 

literackie; zazwyczaj planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną; bardzo 

dobrze rozumie sens kodowania i dekodowania informacji, samodzielnie odszukuje, 

odczytuje i rozumie proste, zakodowane informacje; lubi czytać książki i czasopisma 

dziecięce, korzysta z księgozbioru bibliotecznego;  wie, że dzięki lekturze poznaje 

świat, prawa nim rządzące i historię Polski; posługuje się mapą, odnajdując znane 

sobie miejsca, eksplorując świat; samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę i 

umiejętności korzystając z różnych źródeł wiedzy oraz technologii cyfrowej. 

Dobry 

 (db) 4 

1. Słuchanie: ukierunkowany przez nauczyciela  uważnie słucha czytanych tekstów 

literackich, wierszy i lektur; z zainteresowaniem słucha literatury dziecięcej 

odtwarzanej za pomocą nośników pamięci cyfrowej oraz  wypowiedzi i prezentacji 

innych osób podczas przedstawień, uroczystości i świąt narodowych;  rozumie i  

wykonuje proste polecenia; zazwyczaj potrafi słuchać w sytuacjach wymagających 

komunikacji . 

2. Mówienie: zazwyczaj kulturalnie wypowiada się zarówno na dowolny jak i 

określony temat, stara się tworzyć zrozumiałe wypowiedzi, popełnia nieliczne błędy 

językowe i gramatyczne, ma przeciętny zasób słownictwa; z niedużą pomocą 

nauczyciela używa wyrazów i zwrotów określających stosunki czasoprzestrzenne;  

wygłasza z pamięci wiersze,  częściowo stosuje odpowiednie środki artykulacyjne i 

pozawerbalne. 

3. Czytanie: czyta wyrazami, po przygotowaniu teksty literatury, w tempie 

odpowiadającym jego możliwościom; stara się intonować czytane wyrazy i zdania; 

ze wskazówkami nauczyciela czyta z podziałem na role; kompetencje czytania stara 

się rozwijać przez wykorzystanie multimediów; rozumie częściowo czytany głośno 

tekst, odpowiada prawidłowo na niektóre zadane pytania;  ukierunkowany przez 

nauczyciela próbuje układać ustne opowiadania twórcze na podstawie czytanego 

tekstu literackiego. 

4. Pisanie: stara się dbać o estetykę i poprawność graficzną pisma, najczęściej 

prawidłowo pisze wyrazy w liniaturze i właściwie rozmieszcza tekst na stronie 

zeszytu; zazwyczaj bezbłędnie przepisuje tekst drukowany i pisany, pisze z pamięci 

proste, krótkie zdania, popełniając  drobne błędy; dobrze posługuje się w praktyce 

elementarnymi zasadami ortografii; często samodzielnie układa i zapisuje 



rozsypanki literowe i wyrazowe; stara się podpisywać ilustracje wyrazami i 

zdaniami; niekiedy w pisaniu wykorzystuje środki multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  zna wszystkie litery alfabetu; korzystając z pomocy 

nauczyciela posługuje się w praktyce, ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, 

litera,  samogłoska, spółgłoska, sylaba, zdanie;  dobrze  rozpoznaje rodzaje zdań, 

potrafi przyporządkować odpowiedni znak interpunkcyjny do podanego zdania; 

ukierunkowany rozpoznaje czasowniki i rzeczowniki; odróżnia utwory wierszowane 

od pisanych prozą, niekiedy wskazuje rymy; ukierunkowany rozróżnia niektóre 

formy wypowiedzi: list, życzenia, opowiadanie. 

6. Samokształcenie: zachęcony interpretuje werbalnie i niewerbalnie wybrane 

formy literackie; dobrze rozumie sens kodowania i dekodowania informacji, 

odszukuje, odczytuje i rozumie proste, zakodowane informacje; czyta wskazane 

książki dziecięce, chętnie korzysta z księgozbioru bibliotecznego; dobrze wie, że 

dzięki lekturze poznaje świat, prawa nim rządzące i historię Polski; ukierunkowany 

posługuje się mapą, odnajdując znane sobie miejsca, eksplorując świat; 

samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł wiedzy oraz 

technologii cyfrowej. 

Dostateczny 

(dst) 3 

1. Słuchanie: nawet ukierunkowany przez nauczyciela  niezbyt uważnie słucha 

czytanych tekstów literackich, wierszy i lektur; z niewielkim zainteresowaniem 

słucha literatury dziecięcej odtwarzanej za pomocą nośników pamięci cyfrowej oraz  

niechętnie słucha wypowiedzi i prezentacji innych osób podczas przedstawień, 

uroczystości i świąt narodowych;  nie zawsze rozumie i  wykonuje proste polecenia; 

z dużymi  zastrzeżeniami słucha w sytuacjach wymagających komunikacji.  

2. Mówienie: zazwyczaj wypowiada się zarówno na dowolny jak i określony temat,  

tworzy chaotyczne, nie zawsze zrozumiałe wypowiedzi, popełnia błędy językowe i 

gramatyczne, ma nieduży zasób słownictwa; z pomocą nauczyciela używa w 

wypowiedziach wyrazów i zwrotów określających stosunki czasoprzestrzenne;  

wygłasza z pamięci krótkie wiersze,  słabo stosuje odpowiednie środki artykulacyjne 

i pozawerbalne. 

3. Czytanie: czyta poprawnie sylabami, wolno dokonując syntezy wyrazów 

opracowane teksty literatury, nowy tekst czyta głoskami lub sylabami; najczęściej 

czyta indywidualnie, cicho i głośno; słabo rozumie czytany tekst, zgaduje 

odpowiedzi na niektóre zadane pytania;  ukierunkowany przez nauczyciela czasami 

próbuje układać ustne opowiadania twórcze na podstawie czytanego tekstu 

literackiego. 

4. Pisanie: nie zawsze dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, próbuje 

zachowywać prawidłowy kształt liter i ich połączeń, niekiedy nieprawidłowo pisze 

wyrazy w liniaturze i niewłaściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu; przepisuje z 

błędami tekst drukowany i pisany; przeciętnie posługuje się w praktyce 

elementarnymi zasadami ortografii;  pod kierunkiem nauczyciela  układa i zapisuje 

rozsypanki literowe i wyrazowe,  podpisuje ilustracje wyrazami i zdaniami; niekiedy 



w pisaniu wykorzystuje środki multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  zna większość liter alfabetu; przeciętnie posługuje się w 

praktyce określeniami: wyraz, głoska, litera,  samogłoska, spółgłoska, sylaba, 

zdanie, korzysta z pomocy nauczyciela;  przeciętnie rozpoznaje rodzaje zdań, nie 

zawsze potrafi przyporządkować odpowiedni znak interpunkcyjny do podanego 

zdania; ukierunkowany przez nauczyciela rozpoznaje czasowniki i rzeczowniki oraz 

podaje ich przykłady; odróżnia utwory wierszowane od pisanych prozą, niekiedy 

wskazuje rymy; ukierunkowany rozróżnia niektóre formy wypowiedzi: list, 

opowiadanie. 

6. Samokształcenie: zachęcony interpretuje werbalnie, wybrane formy literackie: 

wiersz; niekiedy planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, przeciętnie 

rozumie sens kodowania i dekodowania informacji, odszukuje, odczytuje i rozumie 

proste, zakodowane informacje; na miarę swoich możliwości czyta wskazane 

lektury, czasami korzysta z księgozbioru bibliotecznego; słabo rozumie, że dzięki 

lekturze poznaje świat, prawa nim rządzące i historię Polski;  przeciętnie posługuje 

się mapą, odnajdując znane sobie miejsca, eksplorując świat; pod kierunkiem 

nauczyciela wzbogaca swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł wiedzy. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

1. Słuchanie: nawet ukierunkowany przez nauczyciela  nie potrafi uważnie słuchać 

czytanych tekstów literackich, wierszy i lektur; bez zainteresowania słucha 

literatury dziecięcej odtwarzanej za pomocą nośników pamięci cyfrowej oraz  

niechętnie słucha wypowiedzi i prezentacji innych osób podczas przedstawień, 

uroczystości i świąt narodowych;  słabo rozumie i  wykonuje proste polecenia;  

2. Mówienie: najczęściej wypowiada się na ulubiony temat, udziela ustnej 

odpowiedzi na postawione pytania pojedynczymi wyrazami; tworzy chaotyczne, nie 

zawsze zrozumiałe wypowiedzi, popełnia błędy językowe i gramatyczne, ma ubogi 

zasób słownictwa; tylko z pomocą nauczyciela używa wyrazów i zwrotów 

określających stosunki czasoprzestrzenne;  wygłasza z pamięci bardzo krótkie 

rymowanki. 

3. Czytanie: czyta proste wyrazy;  popełnia liczne błędy w czytaniu; czyta bez 

intonacji wyrazów i zdań; najczęściej podejmuje głośne czytanie indywidualne; 

bardzo słabo rozumie czytany tekst, najczęściej  odpowiada nieprawidłowo na 

pytania; nawet ukierunkowany przez nauczyciela nie próbuje układać ustnych 

opowiadań twórczych na podstawie czytanego tekstu literackiego. 

4. Pisanie: nie dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, nie zachowuje 

prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, nieprawidłowo pisze wyrazy w liniaturze 

i niewłaściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu; przepisuje z błędami tekst 

drukowany i pisany; pisze z pamięci proste, krótkie zdania, popełniając liczne błędy; 

bardzo słabo posługuje się w praktyce elementarnymi zasadami ortografii; tylko 

pod kierunkiem nauczyciela  układa i zapisuje rozsypanki literowe i wyrazowe, 

podpisuje ilustracje wyrazami i zdaniami; niekiedy w pisaniu wykorzystuje środki 



multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  słabo rozpoznaje lub myli litery pisane i drukowane; słabo 

zna litery alfabetu; słabo posługuje się w praktyce określeniami: wyraz, głoska, 

litera, samogłoska, spółgłoska, sylaba, zdanie; słabo rozpoznaje rodzaje zdań; myli 

czasowniki i rzeczowniki; tylko z pomocą nauczyciela potrafi formułować pytania do 

zdań oznajmujących; nie zawsze odróżnia utwory wierszowane od pisanych prozą, 

rzadko wskazuje rymy; słabo rozróżnia formy wypowiedzi: list, opowiadanie, 

życzenia. 

6. Samokształcenie: słabo interpretuje werbalnie, wybrane formy literackie; rzadko 

planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną; odszukuje, odczytuje i rozumie 

proste, zakodowane informacje; czyta niektóre wskazane lektury, rzadko korzysta z 

księgozbioru bibliotecznego; tylko pod kierunkiem nauczyciela wzbogaca swoją 

wiedzę, korzystając z różnych źródeł wiedzy oraz technologii cyfrowej. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

1. Słuchanie: nawet ukierunkowany przez nauczyciela  nie potrafi słuchać czytanych 

tekstów literackich, wierszy i lektur; bez zainteresowania słucha literatury 

dziecięcej odtwarzanej za pomocą nośników pamięci cyfrowej oraz  nie słucha 

wypowiedzi i prezentacji innych osób podczas przedstawień, uroczystości i świąt 

narodowych;  nie rozumie i  nie wykonuje prostych poleceń; nie słucha w 

sytuacjach wymagających komunikacji . 

2. Mówienie: wypowiedzi są chaotyczne, niezrozumiałe, popełnia błędy językowe i 

gramatyczne, ma bardzo ubogi zasób słownictwa,  najczęściej nie wypowiada się na 

żaden temat, na postawione pytania udziela ustnej odpowiedzi pojedynczymi 

wyrazami, najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi;  

nie potrafi wygłaszać z pamięci krótkich rymowanek. 

Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i 

syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta; nie rozumie czytanego 

tekstu, nie odpowiada na zadawane pytania; samodzielnie nie podejmuje prób czytania  

cichego i głośnego. 

4. Pisanie: nie dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, nie zachowuje 

prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, nieprawidłowo pisze wyrazy w liniaturze 

i niewłaściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu; odwzorowuje z licznymi 

błędami tekst drukowany i pisany; nie pisze z pamięci; nie posługuje się w praktyce 

elementarnymi zasadami ortografii; nie układa i nie zapisuje rozsypanek literowych 

i wyrazowych. 

5. Kształcenie językowe:  nie rozpoznaje liter pisanych i drukowanych; nie zna liter 

alfabetu; nie posługuje się w praktyce określeniami: wyraz, głoska, litera, 

samogłoska, spółgłoska, sylaba, zdanie; nie rozpoznaje rodzajów zdań, nie potrafi 

przyporządkować odpowiednich znaków interpunkcyjnych do podanych zdań; nie 

rozpoznaje czasowników i rzeczowników; nie odróżnia utworu wierszowanego od 

pisanego prozą, nie wskazuje rymów; nie rozróżnia form wypowiedzi: list, 



opowiadanie, życzenia. 

6. Samokształcenie: nie interpretuje werbalnie, wybranych form literackich: 

wiersza, fragmentów prozy lub dramatu; nie planuje i nie angażuje się w tworzoną 

formę teatralną; nie odszukuje, nie odczytuje i nie rozumie prostych, 

zakodowanych informacji; nie czyta wskazanych lektur, nie korzysta z księgozbioru 

bibliotecznego; nawet pod kierunkiem nauczyciela nie korzysta  z różnych źródeł 

wiedzy oraz technologii cyfrowej. 

Symbole 

cyfrowe Edukacja  matematyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: bezbłędnie określa 

położenie przedmiotów względem siebie, wybranego przedmiotu w przestrzeni i na 

płaszczyźnie, porządkuje, porównuje i klasyfikuje przedmioty wg podanej cechy, tworzy 

zbiory wg wyróżnionej cechy, porównuje liczebność zbiorów. 

Rozumienie liczb i ich własności oraz posługiwanie się liczbami: w pełni rozumie pojęcie 

liczby i cyfry, biegle oblicza w pamięci sumy i różnice w zakresie 20, rozwiązuje 

równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, stosuje własne strategie 

obliczeniowe. 

Czytanie tekstów matematycznych: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści 

zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego, 

rozwiązuje i tworzy proste zagadki i łamigłówki matematyczne za pomocą różnych 

aktywności. 

Rozumienie pojęć geometrycznych: bezbłędnie rozpoznaje w naturalnym otoczeniu i 

na rysunkach figury geometryczne- prostokąt, kwadrat, trójkąt i koło, odtwarza ich 

kształt za pomocą np. patyczków, dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w 

sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, rysuje i mierzy odcinki za pomocą 

linijki w zakresie 10. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji: 

zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń 

pieniężnych oraz wykorzystuje te umiejętności podczas działań praktycznych, np. 

robieniu sałatek, napojów, przeliczaniu wartości zakupów, otrzymywaniu reszty,  

określa czas za pomocą zegara i kalendarza wykorzystują kalendarz papierowy i 

aplikację komputerową, wykorzystuje pojęcie symetrii jednoosiowej podczas zajęć 

plastycznych, technicznych i komputerowych, gra w gry planszowe wykazując się 

myśleniem strategicznym, logicznym oraz rozumieniem zasad. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: określa położenie 

przedmiotów względem siebie, wybranego przedmiotu w przestrzeni i na płaszczyźnie, 

porządkuje, porównuje i klasyfikuje przedmioty wg podanej cechy, tworzy zbiory wg 

wyróżnionej cechy, porównuje liczebność zbiorów. 

Rozumienie liczb i ich własności oraz posługiwanie się liczbami: rozumie pojęcie liczby i 



cyfry, samodzielnie oblicza sumy i różnice w zakresie 20 z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci 

okienka. 

Czytanie tekstów matematycznych: rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji 

życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego, rozwiązuje i 

proste zagadki i łamigłówki matematyczne za pomocą różnych aktywności. 

Rozumienie pojęć geometrycznych: rozpoznaje w naturalnym otoczeniu i na rysunkach 

figury geometryczne- prostokąt, kwadrat, trójkąt i koło, odtwarza ich kształt za pomocą 

np. patyczków, dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i 

innych wytworach człowieka, rysuje i mierzy odcinki za pomocą linijki w zakresie 10. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji: 

prawidłowo dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych oraz 

wykorzystuje te umiejętności podczas działań praktycznych, np. robieniu sałatek, 

napojów, przeliczaniu wartości zakupów, otrzymywaniu reszty,  określa czas za pomocą 

zegara i kalendarza wykorzystują kalendarz papierowy i aplikację komputerową, 

wykorzystuje pojęcie symetrii jednoosiowej podczas zajęć plastycznych, technicznych i 

komputerowych, gra w gry planszowe wykazując się myśleniem logicznym oraz 

rozumieniem zasad. 

Dobry  

(db) 4 

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: poprawnie określa 

położenie przedmiotów względem siebie w przestrzeni i na płaszczyźnie, porządkuje, 

porównuje i klasyfikuje przedmioty wg podanej cechy, tworzy zbiory wg wyróżnionej 

cechy, porównuje liczebność zbiorów. 

Rozumienie liczb i ich własności oraz posługiwanie się liczbami: zna pojęcie liczby i 

cyfry, oblicza sumy i różnice w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, 

zazwyczaj poprawnie rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci 

okienka. 

Czytanie tekstów matematycznych: rozwiązuje typowe zadania i układa treści zadań do 

sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego, 

Rozumienie pojęć geometrycznych: rozpoznaje w naturalnym otoczeniu i na rysunkach 

figury geometryczne- prostokąt, kwadrat, trójkąt i koło, dostrzega drugą połowę figury 

geometrycznej, rysuje i mierzy odcinki za pomocą linijki w zakresie 10. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji: 

dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, określa czas za pomocą 

zegara i kalendarza wykorzystując kalendarz papierowy i aplikację komputerową, gra w 

gry planszowe wykazując się rozumieniem zasad. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: popełnia pomyłki 

określając położenie przedmiotów względem siebie w przestrzeni i na płaszczyźnie, 

klasyfikuje przedmioty i tworzy zbiory wg wyróżnionej cechy, porównuje liczebność 



zbiorów. 

Rozumienie liczb i ich własności oraz posługiwanie się liczbami: rozkłada liczby na 

składniki, oblicza sumy i różnice w zakresie 20 na konkretach popełniając błędy, 

porównuje liczby w zakresie 20 na konkretach z wykorzystaniem znaków: <,>,=. 

Czytanie tekstów matematycznych: z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania 

jednodziałaniowe, popełniając błędy. 

Rozumienie pojęć geometrycznych: rozpoznaje w naturalnym otoczeniu i na rysunkach 

figury geometryczne- prostokąt, kwadrat, trójkąt i koło, rysuje i mierzy odcinki za 

pomocą linijki w zakresie 10. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji: w 

miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna nazwy dni 

tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela 

dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. 

Dopuszczający 

(dop.) 2 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i odejmowanie  

często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli poszczególne działania,  

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie,  

z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy 

graficzne. 

Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, 

masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie 

dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne 

błędy, nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem.  

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania.  

Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń 

pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie 

potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru. 

Symbole 

cyfrowe Edukacja społeczna i etyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku społecznym, identyfikuje się z 

grupą społeczną, do której należy i respektuje normy i reguły postępowania w tej 

grupie. Zna i szanuje symbole narodowe oraz związane z nimi legendy, zna święta 

narodowe i w nich uczestniczy,rozpoznaje i nazywa patrona szkoły. Okazuje szacunek 

innym ludziom, jest tolerancyjny.  Zna i szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup 

społecznych i narodowych. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Chętnie 

uczestniczy w konkursach i zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 



Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Posiada dużą wiedzę o otaczającym środowisku społecznym, najczęściej identyfikuje 

się z grupą społeczną, do której należy i respektuje normy i reguły postępowania w 

tej grupie, zna i szanuje symbole narodowe oraz związane z nimi legendy,  zna święta 

narodowe, rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, okazuje szacunek innym ludziom, jest 

tolerancyjny, szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodowych. 

Zawsze używa form grzecznościowych, zgodnie współpracuje z innymi. Bierze udział 

w konkursach klasowych i szkolnych. 

Dobry  

(db) 4 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym. Zazwyczaj identyfikuje 

się z grupą społeczną, do której należy i stara się respektować normy i reguły 

postępowania w tej grupie. Zna symbole i święta narodowe, rozpoznaje i nazywa 

patrona szkoły. Zna nazwę swego kraju, miejscowości oraz swój adres. Okazuje 

szacunek innym ludziom, szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i 

narodowych.  

Dostateczny 

(dst) 3 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym Zna symbole 

narodowe (flaga, hymn, godło), rozpoznaje i nazywa patrona szkoły,. Zazwyczaj 

okazuje szacunek innym ludziom. Stara się respektować normy i reguły 

postępowania obowiązujące w grupie. Z pomocą nauczyciela podejmuje próby oceny 

własnego postępowania. Zna nazwę swego kraju, miejscowości oraz swój adres. 

Zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Słabo orientuje się w otaczający środowisku społecznym. Częściowo zna swój adres 

zamieszkania. Myli symbole narodowe, stara się je szanować. Rzadko okazuje 

szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Ma trudności 

z oceną swego zachowania. Zna niektóre polskie tradycje i zwyczaje. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społecznym. Nie respektuje 

norm i zasad obowiązujących w grupie społecznej. Nie zna swojego adresu 

zamieszkania. Nie zna symboli narodowych. Najczęściej nie okazuje szacunku innym 

osobom. Nie potrafi współpracować w grupie.  

Symbole 

cyfrowe Edukacja przyrodnicza 

Celujący 

(cel) 6 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i zawsze je szanuje. 

Prowadzi proste doświadczenia, obserwuje zjawiska przyrodnicze, wyjaśnia ich istotę 

wykazując się myśleniem przyczynowo- skutkowym. Zna zagrożenia wynikające ze 

zjawisk przyrodniczych. Zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób. 

Zna numery alarmowe i wie jak wezwać pomoc. Posiada rozległą wiedzę dotyczącą 

położenia i warunków naturalnych swojej miejscowości oraz swego kraju, wskazuje 

ich położenie na mapie. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności 

dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Posiada dużą wiedzę na temat środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jej 

ochrony. Prowadzi proste doświadczenia, obserwuje zjawiska przyrodnicze oraz 

wyjaśnia ich istotę. Zna numery alarmowe i wie jak wezwać pomoc. Rozpoznaje i 



nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt. Potrafi wymienić pory roku. Wskazuje na 

mapie granicę państwa, stolicę, główne miasta, rzeki i krainy geograficzne. Stosuje w 

praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

Dobry  

(db) 4 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym. Zna podstawowe 

formy ochrony środowiska przyrodniczego. Prowadzi proste doświadczenia, 

obserwuje zjawiska przyrodnicze. Zna numery alarmowe. Rozpoznaje i nazywa 

niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w 

przyrodzie. Potrafi wymienić pory roku. Wskazuje na mapie granicę państwa, stolicę, 

główne miasta i rzeki. Na ogół stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące 

zachowania się w ruchu drogowym. 

dostateczny 

(dst) 3 

Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna 

niektóre formy jego ochrony. Z pomocą nauczyciela prowadzi proste doświadczenia, 

obserwuje zjawiska przyrodnicze. Potrafi wymienić nazwy  poznanych warzyw i 

kwiatów, zna pory roku. Wskazuje na mapie granicę państwa, stolicę oraz Wisłę i 

Odrę. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu 

drogowym. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w 

otaczający środowisku przyrodniczym, myli pory roku. Obserwuje zjawiska 

przyrodnicze.  Z pomocą nauczyciela wskazuje na mapie granicę państwa, stolicę 

oraz Wisłę i Odrę. Z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku przyrodniczym. Ma trudności 

w rozpoznawaniu poznanych gatunków roślin i zwierząt. Nie zna pór roku. 

Najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom. Nie stosuje zasad bezpiecznego 

poruszania się w ruchu drogowym. 

Symbole 

cyfrowe Edukacja plastyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Uczeń z dużym zaangażowaniem i na wysokim poziomie artystycznym wykonuje prace 

plastyczne. Pracuje samodzielnie. Prace zawsze wykonuje dokładnie i starannie. Posiada 

własną inwencję twórczą. Wyróżnia i nazywa w obrazach elementy dzieła plastycznego 

(kształty, wielkości, proporcje, barwę, fakturę i kompozycję). Stosuje różne techniki 

plastyczne. Posługuje się odpowiednimi narzędziami i materiałami. Nazywa dziedziny sztuk 

plastycznych i rozpoznaje podstawowe gatunki dzieł. Zna i wyjaśnia pojęcia z zakresu sztuk 

plastycznych.  

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Uczeń z zaangażowaniem i starannie wykonuje prace plastyczne. Pracuje samodzielnie. 

Prace wykonuje dokładnie i starannie. Wyróżnia i nazywa w obrazach elementy dzieła 

plastycznego (kształty, wielkości, proporcje, barwę, fakturę i kompozycję). Stosuje różne 

techniki plastyczne. Posługuje się odpowiednimi narzędziami i materiałami. Nazywa 

dziedziny sztuk plastycznych i rozpoznaje podstawowe gatunki dzieł. Zna i wyjaśnia pojęcia 

z zakresu sztuk plastycznych.  



Dobry  

(db) 4 

Uczeń stara się poprawnie wykonywać prace plastyczne. Potrafi pracować samodzielnie.  

Prace stara się wykonywać dokładnie i starannie. Posiada własną inwencję twórczą. 

Wyróżnia i nazywa w obrazach elementy dzieła plastycznego (kształty, wielkości, proporcje, 

barwę, fakturę i kompozycję). Stosuje różne techniki plastyczne. Posługuje się 

odpowiednimi narzędziami i materiałami. Nazywa dziedziny sztuk plastycznych i rozpoznaje 

podstawowe gatunki dzieł. Zna i wyjaśnia pojęcia z zakresu sztuk plastycznych.  

Dostateczny 

(dst) 3 

Uczeń z niewielkim zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne. Próbuje pracować 

samodzielnie. Prace są ubogie w szczegóły. Nie zawsze są dokładne i staranne.  Wyróżnia i 

nazywa w obrazach wybrane elementy dzieła plastycznego (kształty, wielkości, proporcje, 

barwę, fakturę i kompozycję). Stara się stosować różne techniki plastyczne. Posługuje się 

prostymi narzędziami i materiałami. Nazywa pojedyncze dziedziny sztuk plastycznych i 

rozpoznaje podstawowe gatunki dzieł. Zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu sztuk 

plastycznych.  

Dopuszczający 

(dop) 2 

Uczeń bez zaangażowania i nie starannie wykonuje prace plastyczne. Nie kończy prac. 

Prace są ubogie w szczegóły i kolory. Wyróżnia i nazywa w obrazach pojedyncze elementy 

dzieła plastycznego (kształty, wielkości, proporcje, barwę, fakturę i kompozycję). Nie stosuje 

różnych  technik plastycznych. Posługuje się prostymi narzędziami i materiałami. Nazywa 

pojedyncze dziedziny sztuk plastycznych i nie rozpoznaje podstawowych gatunków dzieł. Z 

pomocą wyjaśnia pojęcia z zakresu sztuk plastycznych.  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Uczeń nie podejmuje żadnych działań plastycznych. Nie zna pojęć z zakresu sztuk 

plastycznych.  

Symbole 

cyfrowe Edukacja techniczna 

Celujący 

(cel.) 6 

Uczeń chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonuje prace. Samodzielnie planuje 

kolejne etapy i organizuje warsztat pracy. Dba o ład i porządek na stanowisku pracy. 

Jest systematyczny, pracowity, konsekwentny i gospodarny. Oszczędnie gospodaruje 

materiałami, narzędziami i urządzeniami. Zna i wykorzystuje urządzenia techniczne i 

technologie. Bezpiecznie korzysta z narzędzi i urządzeń. Dba o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoje i innych. Poprawnie odczytuje podstawowe informacje 

techniczne i pracuje zgodnie z instrukcją. Pomysłowo wykonuje przedmioty użytkowe 

stosując różne rozwiązania techniczne. Wykorzystuje ciekawe rozwiązania. Wykazuje 

własną inicjatywę. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Uczeń samodzielnie planuje kolejne etapy i organizuje warsztat pracy. Dba o ład i 

porządek na stanowisku pracy. Jest systematyczny, pracowity, konsekwentny i 

gospodarny. Oszczędnie gospodaruje materiałami, narzędziami i urządzeniami. Zna i 

wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie. Bezpiecznie korzysta z narzędzi i 

urządzeń. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Odczytuje podstawowe 

informacje techniczne i pracuje zgodnie z instrukcją. Wykonuje przedmioty użytkowe 

stosując różne rozwiązania techniczne. Wykorzystuje ciekawe rozwiązania. Wykazuje 

własną inicjatywę. 



Dobry  

(db) 4 

Uczeń dobrze planuje kolejne etapy i organizuje warsztat pracy. Dba o ład i porządek na 

stanowisku pracy. Jest systematyczny, pracowity, konsekwentny i gospodarny. 

Oszczędnie gospodaruje materiałami, narzędziami i urządzeniami. Zna i wykorzystuje 

urządzenia techniczne i technologie. Bezpiecznie korzysta z narzędzi i urządzeń. Dba o 

zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Odczytuje podstawowe informacje 

techniczne i pracuje zgodnie z instrukcją. Wykonuje przedmioty użytkowe stosując 

różne rozwiązania techniczne. Wykorzystuje ciekawe rozwiązania. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Uczeń stara się poprawnie planować kolejne etapy pracy. Dba o ład i porządek na 

stanowisku pracy. Nie zawsze Jest systematyczny, pracowity, konsekwentny i 

gospodarny. Próbuje oszczędnie gospodarować materiałami, narzędziami i 

urządzeniami. Częściowo zna i wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie. Nie 

zawsze bezpiecznie korzysta z narzędzi i urządzeń. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo 

swoje i innych. Ma trudności w odczytywaniem podstawowych informacji 

technicznych. Wykonuje przedmioty użytkowe .Wykorzystuje ciekawe rozwiązania. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Przy pomocy planuje kolejne etapy i organizuje warsztat pracy. Nie dba o ład i porządek 

na stanowisku pracy. Nie potrafi oszczędnie gospodarować materiałami, narzędziami i 

urządzeniami. Nie wykorzystuje urządzeń technicznych i technologicznych. Ma 

trudności z bezpiecznym korzystaniem z narzędzi i urządzeń. Nie zawsze dba o zdrowie 

i bezpieczeństwo swoje i innych. Z pomocą odczytuje podstawowe informacje 

techniczne. Z pomocą wykonuje proste przedmioty użytkowe. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie podejmuje żadnych działań.  

Symbole 

cyfrowe Edukacja muzyczna 

Celujący 

(cel.) 6 

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie 

uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na instrumentach, 

potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje 

uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w koncertach, potrafi zatańczyć kilka 

tańców ludowych 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce  

i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach 

perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie  

i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, uczestniczy w 

koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas 

słuchania hymnu państwowego i szkolnego 

Dobry  

(db) 4 

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany 

dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki 

poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i 

niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu 



państwowego i szkolnego 

Dostateczny 

(dst) 3 

 Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą 

nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na 

instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara 

się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie  

i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas 

słuchania hymnu państwowego i szkolnego 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego 

przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem 

prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak  

i  w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie na 

koncertach i podczas słuchania hymnu  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie 

potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie 

potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie potrafi kulturalnie 

zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu  

Symbole 

cyfrowe 
Wychowanie fizyczne  

Celujący 

(cel) 6 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową; bierze udział w zawodach 

szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej 

rywalizacji; rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych  i   chętnie pomaga, cieszy się z 

sukcesów sportowych innych, dba o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania 

profilaktyczne. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział  

w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje 

sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów 

sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. 

Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są 

podstawowe działania profilaktyczne 

Dobry  

(db) 4 

Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności  

i wiadomości w zabawach i grach sportowych,  dobrze współdziała w grupie, służy 

pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest 

przygotowany do zajęć sportowych  Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje 

się w podstawowych działaniach profilaktycznych. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze 

precyzyjnie wykonuje ćwiczenia;  bywa, że jest nieprzygotowany do zajęć, nie zawsze 

chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych  



i pomaga im. Stara się dbać  o higienę osobistą 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w 

grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma 

problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

 Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować 

aktywności fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu 

współćwiczących.  Nie dostrzega potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie 

przestrzega zasad higieny osobistej 

Symbole 

cyfrowe Edukacja informatyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Analizuje i rozwiązuje problemy, tworzy sekwencje poleceń, np. doprowadzające 

obiekt do celu. Programuje proste sytuacje wg instrukcji oraz własnych pomysłów w 

programach Scratch Jr, Scratch, Balti. Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy 

zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami 

edukacyjnymi. Samodzielnie korzysta z edytora graficznego Paint i tekstowego- 

Word. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami, chętnie pomaga innym w rozwiązywaniu 

problemów związanych z pracą z wykorzystaniem technologii. Bezpiecznie korzysta z 

komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Zazwyczaj analizuje i rozwiązuje problemy, tworzy sekwencje poleceń, np. 

doprowadzające obiekt do celu. Programuje proste sytuacje wg instrukcji oraz 

własnych pomysłów w programach Scratch Jr, Scratch, Balti. Umie obsługiwać 

komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi 

grami i programami edukacyjnymi. Korzysta z edytora graficznego Paint i tekstowego- 

Word. Bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera. 

Dobry  

(db) 4 

Programuje proste sytuacje wg instrukcji w programach Scratch Jr, Balti. Umie 

obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się 

wybranymi grami i programami edukacyjnymi. Korzysta z edytora graficznego Paint i 

tekstowego- Word. Bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń 

dotyczących korzystania z komputera. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Z pomocą nauczyciela podejmuje próby programowania prostych sytuacji wg 

instrukcji w programach Scratch Jr. Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy 

zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami 

edukacyjnymi. W podstawowym zakresie korzysta z edytora graficznego Paint i 

tekstowego- Word. Bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń 

dotyczących korzystania z komputera. 



Dopuszczający 

(dop) 2 

Ma trudności w podstawowym zakresie posługiwania się komputerem. Tylko z 

pomocą nauczyciela korzysta z edytora graficznego Paint i tekstowego- Word.  nie 

przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 
Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem. 

 

 

Załącznik 2 

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

Klasa II 
 

Symbole 

cyfrowe Edukacja polonistyczna 

Celujący 

(cel) 6 

1. Słuchanie: zawsze z uwagą i intencją komunikacji oraz wzajemnego zrozumienia 

słucha wypowiedzi nauczyciela, rówieśników i innych osób – w tym wypowiedzi 

osób podczas uroczystości szkolnych, koncertów, przedstawień teatralnych, apeli z 

okazji świąt narodowych;  z uwagą i zainteresowaniem  słucha tekstów literackich, 

w tym wierszy, baśni, legend, opowiadań, opisów oraz czytanych informacji 

zawartych w słownikach i encyklopedii jak również objaśnień niezrozumiałych słów 

w nich zawartych; doskonali kulturę słuchania poprzez ćwiczenia związane z opano-

waniem chęci nagłego wypowiadania się, podporządkowaniem się ustalonym w 

klasie zasadom; słucha, rozumie i wykonuje polecenia, instrukcje, informacje, 

objaśnienia; systematycznie szuka własnych wzorców poprawnej artykulacji i 

interpretacji słownej.   

2. Mówienie: zawsze kulturalnie wypowiada się zarówno na dowolny jak                   

i określony temat, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne grama-

tycznie; buduje samodzielne wypowiedzi w uporządkowanej formie; formułuje: 

pytania dotyczące różnych zaistniałych sytuacji oraz różne rodzaje zdań; układa 

krótkie opowiadania według własnej inwencji, tworzy dalszy ciąg losów bohaterów 

utworu; stosuje w wypowiedziach zwroty grzecznościowe; wyraża w formie 

wypowiedzi ustnej tolerancję w stosunku do innych ludzi, ich wyglądu                          

i pochodzenia; składa ustne sprawozdania z wykonanej pracy oraz przepro-

wadzonych doświadczeń i obserwacji; pięknie recytuje wiersze oraz krótkie teksty 

prozatorskie. 

3. Czytanie: czyta bez przygotowania głośno i cicho, płynnie, wyraziście, z zacho-

waniem odpowiedniego tempa i intonacji oraz z podziałem na role proste teksty 

literackie; czyta i rozumie znaki informacyjne, piktogramy, napisy, skróty typu: ul., 

s., dn., nr, godz.; wyraża emocje i opinie na temat czytanego tekstu poprzez eks-

presję ustną, ruchową, plastyczną i muzyczną; wyodrębnia wydarzenia realne i 

fantastyczne, odróżnia postacie realistyczne od fikcyjnych; wyszukuje najważniejsze 



fragmenty tekstu, wspólnie tworzy plan wydarzeń; samodzielnie układa ustne 

opowiadania twórcze na podstawie czytanego tekstu literackiego. 

4. Pisanie: doskonali kształtne, proporcjonalne i płynne pisanie z uwzględnieniem 

wzrostu tempa pisania, prawidłowo pisze wyrazy w liniaturze i właściwie 

rozmieszcza tekst na stronie zeszytu; bezbłędnie przepisuje tekst drukowany i 

pisany, pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu; sprawnie posługuje się w praktyce 

elementarnymi zasadami ortografii; podpisuje ilustracje wyrazami i zdaniami; 

tworzy i pisze swobodne teksty literackie; zapisuje skróty typu: ul., s., dn., r., nr, 

godz., cm, m, kg; dzieli wyrazy przy przenoszeniu; w pisaniu wykorzystuje środki 

multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  rozpoznaje i zapisuje litery, głoski, sylaby w wyrazach 

oraz wyrazy w zdaniach – określa ich liczbę; poprawnie wskazuje rodzaje zdań i je 

rozwija, przyporządkowuje odpowiednie znak interpunkcyjny do podanego zdania; 

prawidłowo wskazuje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki- określa ich liczbę; 

tworzy rodziny wyrazów; rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym; rozróżnia 

formy wypowiedzi: list, życzenia, zagadka, opis, opowiadanie, list. 

6. Samokształcenie: kontroluje poprawność zapisu wyrazów w słowniku 

ortograficznym; systematycznie pogłębia swoją wiedzę  poszukując nowych 

informacji w różnych źródłach: atlasach, internecie, słownikach, encyklopedii, 

czasopismach dziecięcych;  tworzy indywidualne strategie uczenia się poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych technologii; przygotowuje i prezentuje na forum 

klasy własnych zainteresowań, wydarzeń, doświadczeń;  czyta książki i czasopisma 

dziecięce, korzysta z księgozbioru bibliotecznego; doskonale wie, że dzięki lekturze 

poznaje świat, prawa nim rządzące i historię Polski; posługuje się mapą, odnajdując 

znane sobie miejsca, eksplorując świat. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

1. Słuchanie: zazwyczaj z uwagą i chęcią komunikacji słucha wypowiedzi nauczy-

ciela, rówieśników i innych osób – w tym wypowiedzi osób podczas uroczystości 

szkolnych, koncertów, przedstawień teatralnych, apeli z okazji świąt narodowych;    

z zainteresowaniem  słucha tekstów literackich, w tym wierszy, baśni, legend, 

opowiadań, opisów oraz czytanych informacji zawartych w słownikach                            

i encyklopedii jak również objaśnień niezrozumiałych słów w nich zawartych; 

kształci kulturę słuchania poprzez ćwiczenia związane z opanowaniem chęci 

nagłego wypowiadania się, podporządkowaniem się ustalonym w klasie zasadom; 

rozumie i wykonuje polecenia, instrukcje, informacje; szuka własnych wzorców 

poprawnej artykulacji i interpretacji słownej.  

2. Mówienie: zazwyczaj kulturalnie wypowiada się zarówno na dowolny jak                   

i określony temat, tworzy logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie 

wypowiedzi; wypowiada się w uporządkowanej formie; formułuje: pytania 

dotyczące zaistniałych sytuacji oraz różne rodzaje zdań; często układa krótkie 

opowiadania według własnej inwencji; tworzy dalszy ciąg losów bohaterów utworu; 

stosuje w wypowiedziach zwroty grzecznościowe; wyraża w formie wypowiedzi 

ustnej tolerancję w stosunku do innych ludzi, ich wyglądu i pochodzenia; potrafi 



złożyć sprawozdanie z wykonanej pracy oraz przeprowadzonych doświadczeń i 

obserwacji; recytuje  wiersze oraz krótkie teksty prozatorskie. 

3. Czytanie: wcześniej przygotowany tekst czyta głośno, płynnie, wyraziście, z 

zachowaniem odpowiedniego tempa i intonacji oraz z podziałem na role; czyta i 

zazwyczaj rozumie znaki informacyjne, piktogramy, napisy, skróty typu: ul., s., dn., 

nr, godz.; często wyraża emocje i opinie na temat czytanego tekstu poprzez 

ekspresję ustną, ruchową, plastyczną i muzyczną; potrafi wyodrębnić wydarzenia 

realne i fantastyczne oraz  odróżnić postacie realistyczne od fikcyjnych; wyszukuje  

fragmenty tekstu, wspólnie tworzy plan wydarzeń; potrafi samodzielnie ułożyć 

ustne opowiadania  na podstawie wysłuchanego lub czytanego tekstu literackiego. 

4. Pisanie: pisze kształtnie, proporcjonalnie, płynnie i w odpowiednim tempie, 

prawidłowo pisze wyrazy w liniaturze i właściwie rozmieszcza tekst na stronie 

zeszytu; zazwyczaj bezbłędnie przepisuje tekst drukowany i pisany; najczęściej pisze 

bezbłędnie z pamięci i ze słuchu; zna i stara się stosować w praktyce elementarne 

zasadami ortografii; podpisuje ilustracje wyrazami i zdaniami; często tworzy i pisze 

swobodne teksty literackie; zapisuje skróty typu: ul., s., dn., r., nr, godz., cm, m, kg; 

potrafi dzielić wyrazy przy przenoszeniu; w pisaniu wykorzystuje środki 

multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  rozpoznaje i zapisuje litery, głoski, sylaby w wyrazach 

oraz wyrazy w zdaniach – określa ich liczbę; wyodrębnia rodzaje zdań i potrafi je 

rozwijać; rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki- określa ich liczbę; 

potrafi utworzyć rodzinę wyrazów; wskazuje pary wyrazów o znaczeniu 

przeciwnym; rozróżnia formy wypowiedzi: list, życzenia, zagadka, opis, 

opowiadanie. 

6. Samokształcenie:  zazwyczaj kontroluje poprawność zapisu wyrazów w słowniku 

ortograficznym; chętnie  pogłębia swoją wiedzę  poszukując nowych informacji w 

różnych źródłach: atlasach, internecie, słownikach, encyklopedii, czasopismach 

dziecięcych;  tworzy własne strategie uczenia się poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych technologii; potrafi przygotować  i zaprezentować na forum klasy 

własne zainteresowania, wydarzenia;  czyta książki i czasopisma dziecięce, korzysta 

z księgozbioru bibliotecznego; doskonale wie, że dzięki lekturze poznaje świat, 

prawa nim rządzące i historię Polski; posiada dobrą orientację na mapie.  

Dobry 

 (db) 4 

1. Słuchanie: ukierunkowany przez nauczyciela słucha wypowiedzi rówieśników i 

innych osób – w tym wypowiedzi osób podczas uroczystości szkolnych, koncertów, 

przedstawień teatralnych, apeli z okazji świąt narodowych; czasami z 

zainteresowaniem  słucha różnych tekstów literackich oraz czytanych informacji 

zawartych w słownikach  i encyklopedii jak również objaśnień niezrozumiałych słów 

w nich zawartych; stara się zachować kulturę słuchania poprzez ćwiczenia związane 

z podporządkowaniem się ustalonym w klasie zasadom; często rozumie i wykonuje 

polecenia, instrukcje, informacje; czasami stara się szukać własnych wzorców 

poprawnej artykulacji i interpretacji słownej.  



2. Mówienie: zazwyczaj kulturalnie wypowiada się na różne tematy; stara się 

tworzyć zrozumiałe i poprawne pod względem gramatycznym wypowiedzi; 

formułuje pytania dotyczące zaistniałych sytuacji; czasami układa krótkie 

opowiadania i tworzy dalszy ciąg losów bohaterów utworu; w wypowiedziach stara 

się stosować zwroty grzecznościowe; w formie krótkiej wypowiedzi ustnej wyraża 

tolerancję w stosunku do innych ludzi, ich wyglądu i pochodzenia; podejmuje próby 

dokonywania sprawozdań z wykonanej pracy oraz przeprowadzonych obserwacji; 

ładnie recytuje  wiersze oraz krótkie teksty prozatorskie. 

3. Czytanie: wcześniej przygotowany tekst czyta zazwyczaj głośno, w miarę płynnie 

i  wyraziście; stara się zachować odpowiednie tempo czytania; coraz częściej czyta z 

podziałem na role; czyta i czasami rozumie niektóre znaki informacyjne, napisy, 

skróty typu: ul., s., dn., nr, godz.; podejmuje próby wyrażania emocji na temat 

czytanego tekstu poprzez ekspresję ustną, ruchową, plastyczną i muzyczną; stara 

się wyodrębnić wydarzenia realne i fantastyczne oraz  odróżnić postacie 

realistyczne od fikcyjnych; wyszukuje niektóre fragmenty tekstu, uczestniczy we 

wspólnym tworzeniu planu wydarzeń. 

4. Pisanie: pisze w miarę kształtnie, płynnie i w dobrym tempie; zazwyczaj 

prawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze i właściwie rozmieszcza tekst na 

stronie zeszytu; popełnia nieliczne błędy przepisując tekst drukowany i pisany, dość 

liczne w pisaniu z pamięci i ze słuchu; zna niektóre zasady ortograficzne; potrafi 

podpisać ilustracje wyrazami i krótkimi zdaniami; próbuje tworzyć i pisać swobodne 

teksty literackie; zapisuje niektóre skróty typu: ul., s., dn., r., nr, godz., cm, m, kg; 

podejmuje próby dzielenia wyrazów przy przenoszeniu; w pisaniu wykorzystuje 

czasami środki multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  w miarę prawidłowo rozpoznaje i zapisuje litery, głoski, 

sylaby w wyrazach oraz wyrazy w zdaniach – najczęściej poprawnie określa ich 

liczbę; czasami poprawnie wyodrębnia rodzaje zdań i podejmuje próby rozwijania 

zdań pojedynczych; czasami błędnie wskazuje rzeczowniki, czasowniki i 

przymiotniki i nieprawidłowo określa ich liczbę; czasami potrafi utworzyć rodzinę 

wyrazów; dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwnym do wskazanych; myli formy 

wypowiedzi: list, życzenia, zagadka, opis, opowiadanie. 

6. Samokształcenie: czasami kontroluje poprawność zapisu wyrazów w słowniku 

ortograficznym; dość chętnie  pogłębia swoją wiedzę  poszukując nowych 

informacji w różnych źródłach: atlasach, internecie, słownikach, encyklopedii; 

potrafi przygotować  i zaprezentować w kilku zdaniach własne zainteresowania, 

wydarzenia;  czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego; wie, że dzięki 

lekturze poznaje świat i historię Polski; wskazuje niektóre znane miejsca na mapie. 

Dostateczny 

(dst) 3 

1. Słuchanie: nawet ukierunkowany przez nauczyciela niezbyt uważnie słucha 

wypowiedzi rówieśników i innych osób – w tym wypowiedzi osób podczas 

uroczystości szkolnych, koncertów; z niewielkim zainteresowaniem słucha 

czytanych bądź odtwarzanych za pomocą nośników pamięci cyfrowej tekstów 

literackich; rzadko stara się zachować kulturę słuchania i podporządkować 



ustalonym w klasie zasadom; nie zawsze  rozumie i wykonuje polecenia, instrukcje, 

informacje; nie stara się szukać własnych wzorców poprawnej artykulacji i 

interpretacji słownej.  

2. Mówienie: nie zawsze kulturalnie wypowiada się na podane tematy; tworzy 

chaotyczne, mało zrozumiałe i niezbyt poprawne pod względem gramatycznym 

wypowiedzi; z pomocą nauczyciela formułuje pytania dotyczące zaistniałych 

sytuacji i tworzy dalszy ciąg losów bohaterów utworu; w wypowiedziach nie zawsze 

stara się stosować zwroty grzecznościowe; udziela niezbyt jasnych i prawidłowych 

sprawozdań z wykonanej pracy oraz przeprowadzonych obserwacji; recytuje  z 

pamięci krótkie wiersze popełniając błędy. 

3. Czytanie: wcześniej przygotowany tekst czyta wolno, często sylabami, bez 

zachowania płynności i odpowiedniego tempa, wolno dokonuje syntezy wyrazów i 

popełnia liczne błędy- zniekształca wyrazy i litery; posiada ubogie słownictwo; słabo 

rozumie czytany tekst; czasami podejmuje próby wyrażania emocji na temat 

czytanego tekstu poprzez ekspresję ustną, ruchową, plastyczną i muzyczną; z 

pomocą nauczyciela wyodrębnia wydarzenia realne i fantastyczne oraz  odróżnia 

postacie realistyczne od fikcyjnych; ma trudności z wyszukaniem wskazanych 

fragmentów tekstu; uczestniczy we wspólnym tworzeniu planu wydarzeń. 

4. Pisanie: pisze mało starannie i nie dba o estetykę; czasami stara się zachować 

prawidłowy kształt liter; się, że nieprawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze i 

niewłaściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu; popełnia liczne błędy przepisując 

tekst drukowany i pisany oraz w pisaniu z pamięci i ze słuchu; myli lub nie zna zasad  

ortograficznych; czasami potrafi  podpisać ilustracje wyrazami lub krótkimi 

zdaniami; niekiedy w pisaniu wykorzystuje czasami środki multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  nie zawsze prawidłowo rozpoznaje i zapisuje litery, głoski, 

sylaby w wyrazach oraz wyrazy w zdaniach – czasami poprawnie określa ich liczbę; 

wymienia rodzaje zdań, ale nie zawsze prawidłowo je wskazuje; czasami podejmuje 

próby rozwijania zdań pojedynczych; zazwyczaj błędnie wskazuje rzeczowniki, 

czasowniki i przymiotniki i nie zawsze prawidłowo określa ich liczbę; z pomocą 

nauczyciela potrafi utworzyć rodzinę wyrazów i dobiera wyrazy o znaczeniu 

przeciwnym; mylnie określa wskazane formy wypowiedzi: list, opowiadanie, 

zagadka, opis… 

6. Samokształcenie: najczęściej nie kontroluje poprawności zapisu wyrazów w 

słowniku ortograficznym; niezbyt  chętnie  pogłębia swoją wiedzę, rzadko  

poszukuje nowych informacji w różnych źródłach: atlasach, internecie, słownikach, 

encyklopedii; ma trudności z  przygotowaniem  i zaprezentowaniem  w kilku 

zdaniach własnych zainteresowań, wydarzeń;  rzadko czyta książki i mało kiedy 

korzysta z księgozbioru bibliotecznego; nie rozumie potrzeby  czytania; wskazuje 

niektóre znane miejsca na mapie. 

Dopuszczający 
1. Słuchanie: nawet ukierunkowany przez nauczyciela nie potrafi uważnie słuchać 

wypowiedzi rówieśników i innych osób – w tym wypowiedzi osób podczas 



(dop) 2 uroczystości szkolnych, koncertów; bez zainteresowania słucha czytanych bądź 

odtwarzanych za pomocą nośników pamięci cyfrowej tekstów literackich; wykazuje 

się niską kulturę słuchania i nie podporządkowuje się ustalonym w klasie zasadom; 

słabo rozumie polecenia, instrukcje, informacje, więc wykonuje je najczęściej 

błędnie; nie szuka własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji słownej.  

2. Mówienie: posiada bardzo ubogi zasób słownictwa; wypowiada się rzadko; 

popełnia błędy językowe i gramatyczne; wypowiedzi są często mało zrozumiałe; z 

pomocą nauczyciela formułuje pytania i tworzy wypowiedzi dotyczące zaistniałych 

sytuacji; tylko czasami udziela niezbyt jasnych i prawidłowych sprawozdań z 

wykonanej pracy; recytuje  z pamięci krótkie wiersze – popełnia dość liczne błędy. 

3. Czytanie: nie zawsze czyta wcześniej przygotowany tekst; czyta bardzo wolno, 

często sylabami, popełnia liczne błędy- zniekształca wyrazy i litery; bardzo słabo 

rozumie czytany tekst; pod kierunkiem nauczyciela podejmuje czasami próby 

wyrażania emocji na temat czytanego tekstu poprzez ekspresję ruchową i 

plastyczną; czasami z pomocą nauczyciela wyodrębnia wydarzenia realne i 

fantastyczne; nie potrafi wyszukać wskazanych fragmentów tekstu; 

4. Pisanie: pisze mało starannie; nie dba o estetykę i poprawność graficzną pisma; 

często nieprawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze i niewłaściwie rozmieszcza 

tekst na stronie zeszytu; popełnia bardzo liczne błędy przepisując tekst drukowany i 

pisany oraz w pisaniu z pamięci i ze słuchu; nie zna zasad ortograficznych; z pomocą 

nauczyciela potrafi podpisać ilustracje wyrazami lub krótkimi zdaniami; czasami 

wykorzystuje w pisaniu środki multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  nie zawsze prawidłowo rozpoznaje litery,  głoski, sylaby w 

wyrazach oraz wyrazy w zdaniach, czasami myli je; błędnie wskazuje  rodzaje zdań; 

czasami podejmuje próby rozwijania zdań pojedynczych; błędnie wskazuje 

rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki , nie określa ich liczby; czasami z pomocą 

nauczyciela potrafi utworzyć rodzinę wyrazów i dobrać wyrazy o znaczeniu 

przeciwnym; mylnie określa wskazane formy wypowiedzi: list, opowiadanie… 

6. Samokształcenie:  nie kontroluje poprawności zapisu wyrazów w słowniku 

ortograficznym; bardzo rzadko  pogłębia swoją wiedzę, sporadycznie  poszukuje 

nowych informacji w różnych źródłach: atlasach, internecie, słownikach, 

encyklopedii; ma dość duże trudności z  przygotowaniem  i zaprezentowaniem  w 

kilku zdaniach własnych zainteresowań, wydarzeń;  nie czyta książek i rzadko 

korzysta z księgozbioru bibliotecznego; nie rozumie potrzeby  czytania;  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

1. Słuchanie:  nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi rówieśników i innych osób – 

w tym wypowiedzi osób podczas uroczystości szkolnych, koncertów; rzadko słucha 

czytanych bądź odtwarzanych za pomocą nośników pamięci cyfrowej tekstów 

literackich; wykazuje bardzo niską kulturę słuchania i nie podporządkowuje się 

ustalonym w klasie zasadom; często nie rozumie poleceń, instrukcji i informacji, 

więc wykonuje je błędnie lub nie wykonuje wcale;  



2. Mówienie: posiada bardzo ubogi zasób słownictwa; bardzo rzadko wypowiada 

się- często są to wypowiedzi pojedynczymi wyrazami; popełnia liczne błędy 

językowe i gramatyczne; wypowiedzi są często mało zrozumiałe; z pomocą 

nauczyciela formułuje czasami pytania dotyczące zaistniałych sytuacji; tylko 

czasami udziela chaotycznych, niezbyt jasnych sprawozdań z wykonanej pracy; nie 

zawsze potrafi wygłosić z pamięci nawet krótki wiersz. 

3. Czytanie: ma problemy z analizą i syntezą słuchowo-wzrokową wyrazów; wcześniej 

przygotowany tekst czyta bardzo wolno, często głoskując lub sylabami; popełnia 

liczne błędy- zniekształca wyrazy i litery; najczęściej nie rozumie czytanego tekstu; 

ma problemy z wyrażaniem emocji na temat czytanego tekstu poprzez ekspresję 

ruchową i plastyczną; nie potrafi wyszukać wskazanych fragmentów tekstu; 

4. Pisanie: pisze niestarannie, niekształtnie; nieprawidłowo rozmieszcza wyrazy w 

liniaturze i niewłaściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu; popełnia bardzo 

liczne błędy przepisując tekst drukowany i pisany; ma problemy z zapisaniem 

wyrazów z pamięci i ze słuchu; nie zna zasad ortograficznych; czasami wykorzystuje 

w pisaniu środki multimedialne. 

5. Kształcenie językowe:  nie zawsze prawidłowo rozpoznaje litery,  głoski, sylaby w 

wyrazach oraz wyrazy w zdaniach, czasami myli je; błędnie wskazuje  rodzaje zdań; 

ma problemy z  rozwijaniem zdań pojedynczych; nie rozpoznaje poznanych części 

mowy-/ rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki/, nie określa ich liczby; nie potrafi 

utworzyć rodziny wyrazów; błędnie dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwnym; nie 

rozróżnia form wypowiedzi: list, opis, opowiadanie … 

6. Samokształcenie: :  nie kontroluje poprawności zapisu wyrazów w słowniku 

ortograficznym; nie  pogłębia swojej wiedzy, nie wykazuje chęci  poszukiwania 

nowych informacji w różnych źródłach: atlasach, internecie, słownikach, 

encyklopedii; nie czyta książek i nie korzysta z księgozbioru bibliotecznego; nie 

rozumie potrzeby  czytania; 

Symbole 

cyfrowe Edukacja  matematyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: bezbłędnie określa 

położenie przedmiotów względem siebie, wybranego przedmiotu w przestrzeni i na 

płaszczyźnie, biegle stosuje znaki graficzne określające kierunek (strzałki); 

porządkuje, porównuje i klasyfikuje przedmioty wg podanej cechy, tworzy zbiory 

wg wyróżnionej cechy, porównuje liczebność zbiorów. 

Rozumienie liczb i ich własności oraz posługiwanie się liczbami: biegle rozumie 

strukturę liczby dwucyfrowej w systemie dziesiątkowym, wyróżnia dziesiątki i 

jedności w liczbie, liczy w przód i wstecz, porównuje liczby dwucyfrowe; porządkuje 

rosnąco i malejąco; biegle oblicza w pamięci sumy i różnice w zakresie 30, 100; 

biegle posługuje się pojęciami dotyczącymi porównywania różnicowego; biegle 

mnoży w zakresie 30, stosuje w obliczeniach własności działań; rozwiązuje 



równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, stosuje własne 

strategie obliczeniowe, stosuje grafy i tabelki. 

Czytanie tekstów matematycznych: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści 

zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania 

arytmetycznego, posługuje się równaniami; rozwiązuje zadania celowo źle 

sformułowane; rozwiązuje i tworzy zagadki i łamigłówki matematyczne za pomocą 

różnych aktywności. 

Rozumienie pojęć geometrycznych: bezbłędnie rozpoznaje w naturalnym otoczeniu 

i na rysunkach figury geometryczne - prostokąt, kwadrat, trójkąt i koło, odtwarza 

ich kształt za pomocą np. patyczków, zna cechy wielokątów (bok, kąt, wierzchołek); 

dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych 

wytworach człowieka, rysuje brakującą połowę, rysuje i mierzy odcinki, figury za 

pomocą linijki, rozpoznaje i kreśli linie: krzywą, łamaną, prostą i punkt. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji: 

biegle wyodrębnia rytm w środowisku społeczno – przyrodniczych, zawsze 

prawidłowo i samodzielnie dokonuje i zapisuje wynik pomiarów długości, 

szerokości i wysokości przedmiotu, obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość, 

reszta), masy, pojemności. Prawidłowo stosuje jednostki długości, masy, 

pojemności, zamienia złote na grosze oraz wykorzystuje te umiejętności podczas 

działań praktycznych. Posługuje się termometrem, potrafi odczytać temperaturę. 

Zapisuje i stosuje w sytuacjach codziennych liczby rzymskie do XII, określa czas za 

pomocą zegara i kalendarza wykorzystując kalendarz papierowy i aplikację 

komputerową, zapisuje daty, przelicza dni tygodnia, dokonuje obliczeń zegarowych; 

wykorzystuje pojęcie symetrii jednoosiowej podczas zajęć plastycznych, 

technicznych i komputerowych, gra w gry planszowe wykazując się myśleniem 

strategicznym, logicznym oraz rozumieniem zasad. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: określa położenie 

przedmiotów względem siebie, wybranego przedmiotu w przestrzeni i na 

płaszczyźnie, stosuje znaki graficzne określające kierunek (strzałki);  porządkuje, 

porównuje i klasyfikuje przedmioty wg podanej cechy, tworzy zbiory wg 

wyróżnionej cechy, porównuje liczebność zbiorów. 

Rozumienie liczb i ich własności oraz posługiwanie się liczbami: rozumie strukturę 

liczby dwucyfrowej w systemie dziesiątkowym, wyróżnia dziesiątki i jedności w 

liczbie, liczy w przód i wstecz, porównuje liczby dwucyfrowe; porządkuje rosnąco i 

malejąco; oblicza w pamięci sumy i różnice w zakresie 30, 100; posługuje się 

pojęciami dotyczącymi porównywania różnicowego; mnoży w zakresie 30, stosuje 

w obliczeniach własności działań; rozwiązuje równania jednodziałaniowe z 

niewiadomą w postaci okienka, stosuje grafy i tabelki. 

Czytanie tekstów matematycznych: rozwiązuje zadania i układa treści zadań do 

sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego, 

posługuje się równaniami; rozwiązuje zadania celowo źle sformułowane; 



rozwiązuje i tworzy zagadki i łamigłówki matematyczne za pomocą różnych 

aktywności. 

Rozumienie pojęć geometrycznych: rozpoznaje w naturalnym otoczeniu i na 

rysunkach figury geometryczne- prostokąt, kwadrat, trójkąt i koło, odtwarza ich 

kształt za pomocą np. patyczków, zna cechy wielokątów (bok, kąt, wierzchołek); 

dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych 

wytworach człowieka, rysuje brakującą połowę, rysuje i mierzy odcinki, figury za 

pomocą linijki, rozpoznaje i kreśli linie: krzywą, łamaną, prostą i punkt. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji: 

wyodrębnia rytm w środowisku społeczno – przyrodniczych, prawidłowo dokonuje i 

zapisuje wynik pomiarów długości, szerokości i wysokości przedmiotu, obliczeń 

pieniężnych (cena, ilość, wartość, reszta), masy, pojemności. Stosuje jednostki 

długości, masy, pojemności, zamienia złote na grosze oraz wykorzystuje te 

umiejętności podczas działań praktycznych. Posługuje się termometrem, odczytuje 

temperaturę. Zapisuje i stosuje w sytuacjach codziennych liczby rzymskie do XII, 

określa czas za pomocą zegara i kalendarza wykorzystując kalendarz papierowy i 

aplikację komputerową, zapisuje daty, przelicza dni tygodnia, dokonuje obliczeń 

zegarowych; wykorzystuje pojęcie symetrii jednoosiowej podczas zajęć 

plastycznych, technicznych i komputerowych, gra w gry planszowe wykazując się 

myśleniem logicznym oraz rozumieniem zasad. 

Dobry  

(db) 4 

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: poprawnie określa 

położenie przedmiotów względem siebie w przestrzeni i na płaszczyźnie, 

porządkuje, ukierunkowany stosuje znaki graficzne określające kierunek (strzałki); 

porównuje i klasyfikuje przedmioty wg podanej cechy, tworzy zbiory wg 

wyróżnionej cechy, porównuje liczebność zbiorów. 

Rozumienie liczb i ich własności oraz posługiwanie się liczbami: zna pojęcie liczby 

dwucyfrowej, wyróżnia dziesiątki i jedności w liczbie, liczy w przód i wstecz, 

porównuje liczby dwucyfrowe; porządkuje rosnąco i malejąco; zazwyczaj 

poprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 30, 100; czasami posługuje się 

pojęciami dotyczącymi porównywania różnicowego; mnoży w zakresie 30, 

popełniając drobne błędy, próbuje stosować w obliczeniach własności działań; 

czasami rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, 

zazwyczaj stosuje grafy i tabelki. 

Czytanie tekstów matematycznych: stara się rozwiązywać zadania i układać treści 

zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania 

arytmetycznego, próbuje posługiwać się równaniami; czasami rozwiązuje zadania 

celowo źle sformułowane; czasami rozwiązuje i tworzy zagadki i łamigłówki 

matematyczne za pomocą różnych aktywności. 

Rozumienie pojęć geometrycznych: rozpoznaje w naturalnym otoczeniu i na 

rysunkach figury geometryczne- prostokąt, kwadrat, trójkąt i koło, odtwarza ich 

kształt za pomocą np. patyczków, częściowo zna cechy wielokątów (bok, kąt, 



wierzchołek); dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej 

i innych wytworach człowieka, stara się rysować brakującą połowę, czasami 

poprawnie rysuje i mierzy odcinki, figury za pomocą linijki, rozpoznaje i kreśli linie: 

krzywą, łamaną, prostą i punkt. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji: 

wyodrębnia rytm w środowisku społeczno – przyrodniczych, dokonuje i zapisuje 

wynik pomiarów długości, szerokości i wysokości przedmiotu, obliczeń pieniężnych 

(cena, ilość, wartość, reszta), masy, pojemności, popełniając drobne błędy. Czasami 

stosuje jednostki długości, masy, pojemności, zamienia złote na grosze oraz 

wykorzystuje te umiejętności podczas działań praktycznych. Posługuje się 

termometrem, odczytuje temperaturę.  Stara się zapisywać i stosować w sytuacjach 

codziennych liczby rzymskie do XII, określać czas za pomocą zegara i kalendarza 

wykorzystując kalendarz papierowy i aplikację komputerową, próbuje zapisywać 

daty, przeliczać dni tygodnia, dokonywać obliczeń zegarowych; wykorzystuje 

pojęcie symetrii jednoosiowej podczas zajęć plastycznych, technicznych i 

komputerowych, gra w gry planszowe wykazując się rozumieniem zasad. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: popełnia pomyłki 

określając położenie przedmiotów względem siebie w przestrzeni i na płaszczyźnie, 

z pomocą stosuje znaki graficzne określające kierunek (strzałki);  klasyfikuje 

przedmioty i tworzy zbiory wg wyróżnionej cechy, porównuje liczebność zbiorów. 

Rozumienie liczb i ich własności oraz posługiwanie się liczbami: z pomocą zapisuje  

liczby dwucyfrowe i wyróżnia dziesiątki i jedności w liczbie, porównuje liczby 

dwucyfrowe; porządkuje rosnąco i malejąco; na konkretach oblicza sumy i różnice 

w zakresie 30, 100; w sytuacjach konkretnych posługuje się pojęciami dotyczącymi 

porównywania różnicowego; zna niektóre przykłady mnożenia w zakresie 30, 

czasami uzupełnia grafy i tabelki. 

Czytanie tekstów matematycznych: z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe 

zadania i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i 

działania arytmetycznego, popełniając błędy, próbuje posługiwać się równaniami; 

sporadycznie rozwiązuje i tworzy zagadki i łamigłówki matematyczne  

Rozumienie pojęć geometrycznych: myli w naturalnym otoczeniu i na rysunkach 

figury geometryczne- prostokąt, kwadrat, trójkąt i koło, z pomocą odtwarza ich 

kształt za pomocą np. patyczków, ukierunkowany rozpoznaje cechy wielokątów 

(bok, kat, wierzchołek); dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce 

użytkowej i innych wytworach człowieka, ale nieprawidłowo rysuje brakującą 

połowę, z pomocą rysuje i mierzy odcinki, figury za pomocą linijki, myli linie krzywą, 

łamaną, prostą i punkt. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji: 

w miarę poprawnie dokonuje i zapisuje wynik pomiarów długości, szerokości i 

wysokości przedmiotu, obliczeń pieniężnych, masy, pojemności. Nie zawsze stosuje 

jednostki długości, masy, pojemności, zamienia złote na grosze oraz rzadko 



wykorzystuje te umiejętności podczas działań praktycznych. Z pomocą odczytuje 

temperaturę.  Myli liczby rzymskie do XII, z pomocą określa czas na zegarze i 

korzysta z kalendarza. Przepisuje daty, przelicza dni tygodnia.  

Dopuszczający 

(dop.) 2 

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: z pomocą próbuje 

określać położenie przedmiotów względem siebie w przestrzeni i na płaszczyźnie, 

popełnia liczne błędy; myli znaki graficzne określające kierunek (strzałki);  czasami 

klasyfikuje przedmioty i tworzy zbiory wg wyróżnionej cechy, porównuje liczebność 

zbiorów. 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: z pomocą zapisuje i porównuje 

liczby dwucyfrowe, wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 30 często 

popełniając błędy, liczy na konkretach, słabo rozumie istotę mnożenia, myli 

poszczególne działania. 

Czytanie tekstów matematycznych: nie rozumie treści zadania przedstawionego 

słownie, tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste, jednodziałaniowe zadania i 

wspólnie układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku i zapisu 

matematycznego. 

Rozumienie pojęć geometrycznych: z pomocą nazywa w naturalnym otoczeniu i na 

rysunkach figury geometryczne- prostokąt, kwadrat, trójkąt i koło, z pomocą 

odtwarza kształt niektórych figur,  z pomocą posługuje się linijką, próbuje rysować i 

mierzyć odcinki. 

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji: 

z pomocą dokonuje i zapisuje wynik pomiarów długości, szerokości i wysokości 

przedmiotu, obliczeń pieniężnych, masy, pojemności. Zazwyczaj nie stosuje 

jednostek długości, masy, pojemności, nie zamienia złotych na grosze oraz rzadko 

wykorzystuje te umiejętności podczas działań praktycznych. Z pomocą odczytuje 

temperaturę. Nie zna liczb rzymskich do XII, z pomocą określa pełne godziny na 

zegarze. Myli dni tygodnia. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: nawet z pomocą 

nauczyciela nie określa położenia przedmiotów względem siebie w przestrzeni i na 

płaszczyźnie, nie stosuje znaków graficznych określających kierunek (strzałki); nie 

klasyfikuje przedmiotów i nie tworzy zbiorów wg wyróżnionej cechy, ma problemy 

z porównywaniem liczebności zbiorów. 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:  z pomocą wykonuje obliczenia na 

konkretach i popełnia liczne błędy, nie kojarzy znaku matematycznego z 

konkretnym działaniem, nie liczy samodzielnie w zakresie 100. 

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać i ułożyć 

prostego zadania, nie rozumie struktury zadania. 

Rozumienie pojęć geometrycznych: nie nazywa w naturalnym otoczeniu i na 

rysunkach figur geometrycznych - prostokąt, kwadrat, trójkąt i koło, nie potrafi 



posługiwać się linijką, rysować i mierzyć odcinków nawet z pomocą. 

Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń 

pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie 

potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.  

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku przyrodniczym. Ma trudności 

w rozpoznawaniu poznanych gatunków roślin i zwierząt. Nie zna pór roku. 

Najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom. Nie stosuje zasad bezpiecznego 

poruszania się w ruchu drogowym. 

Symbole 

cyfrowe Edukacja społeczna i etyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku społecznym, identyfikuje się z 

grupą społeczną, do której należy i respektuje normy i reguły postępowania w tej 

grupie. Zna i szanuje symbole narodowe oraz związane z nimi legendy, zna święta 

narodowe i w nich uczestniczy, rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, wie jak oddawać 

honor i cześć podczas wciągania flagi na maszt i śpiewania hymnu narodowego. 

Orientuje się w tym, że są ludzie szczególne zasłużeni dla Polski i świata. Ma 

poczucie przynależności do regionu i kraju, przedstawiając najwybitniejsze postacie 

z czasów minionych i współczesnych. Jest tolerancyjny, zna i szanuje zwyczaje i 

tradycje różnych grup społecznych i narodowych. Bierze udział w akcjach 

charytatywnych i dobroczynnych. Wykazuje inicjatywę uczestnicząc w życiu klasy i 

szkoły, godnie reprezentuje szkołę poza jej terenem. Potrafi powiadomić dorosłych 

o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Posiada dużą wiedzę o otaczającym środowisku społecznym.  Najczęściej identyfikuje 

się z grupą społeczną, do której należy i respektuje normy i reguły postępowania w 

tej grupie, zna i szanuje symbole narodowe oraz związane z nimi legendy,  zna święta 

narodowe, rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, , wie jak oddawać honor i cześć 

podczas wciągania flagi na maszt i śpiewania hymnu narodowego. Okazuje 

szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny, szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup 

społecznych i narodowych. Zawsze używa form grzecznościowych, zgodnie 

współpracuje z innymi. Bierze udział w konkursach klasowych i szkolnych.  

Uczestniczy w życiu klasy i szkoły, godnie reprezentuje szkołę poza jej terenem. 

Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie. 

Dobry  

(db) 4 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym. Zazwyczaj identyfikuje 

się z grupą społeczną, do której należy i stara się respektować normy i reguły 

postępowania w tej grupie. Zna symbole i święta narodowe, zachowuje właściwą 

postawę podczas śpiewania hymnu narodowego. Rozpoznaje i nazywa patrona 

szkoły. Zna nazwę swego kraju, miejscowości oraz swój adres. Okazuje szacunek 

innym ludziom, szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodowych. 

Odróżnia dobro od zła, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym. Stosuje 

zwroty grzecznościowe, jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji 

kulturowej. Zna numery telefonów pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 



policji, oraz ogólnopolski numer alarmowy. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym. Zna symbole 
narodowe (flaga, hymn, godło), rozpoznaje i nazywa patrona szkoły. Zazwyczaj 
okazuje szacunek innym ludziom. Stara się respektować normy i reguły 
postępowania obowiązujące w grupie. Z pomocą nauczyciela podejmuje próby oceny 
własnego postępowania. Zna nazwę swego kraju, miejscowości oraz swój adres. 
Zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się uczestniczyć w życiu  klasy 
biorąc udział w klasowej wigilii, andrzejkach, mikołajkach, balu karnawałowym. Zna 
zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia (także w internecie). 
 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Słabo orientuje się w otaczającym środowisku społecznym. Częściowo zna swój 

adres zamieszkania. Z pomocą nauczyciela nazywa i rozpoznaje  symbole narodowe 

(flaga, hymn, godło), rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, stara się je szanować. 

Rzadko okazuje szacunek innym osobom. Nie zawsze  respektuje normy i reguły 

postępowania obowiązujące w grupie. Z pomocą nauczyciela stara się 

współpracować z innymi. Ma trudności z oceną swego zachowania. Zna niektóre 

polskie tradycje i zwyczaje. Zna niektóre zasady zachowania w sytuacjach 

zagrożenia. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społecznym. Nie respektuje 

norm i zasad obowiązujących w grupie społecznej. Nie zna swojego adresu 

zamieszkania. Nie zna symboli narodowych. Najczęściej nie okazuje szacunku innym 

osobom. Nie potrafi współpracować w grupie. Nie radzi sobie w sytuacjach 

zagrożenia. 

Symbole 

cyfrowe Edukacja przyrodnicza 

Celujący 

(cel) 6 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i zawsze je szanuje. 
Poszerza wiedzę z zakresu przyrody rodzimej (rodzajów lasów i występujących w 
nich drzew oraz mieszkańców polskich lasów). Zna i stosuje zasady bezpiecznego i 
kulturalnego zachowania się w lesie, nieszkodzenia zwierzętom ani przyrodzie.  
 Prowadzi proste doświadczenia z użyciem lornetek i lupy. Obserwuje zjawiska 

przyrodnicze,  wykazuje się myśleniem przyczynowo- skutkowym. Zna zagrożenia 

wynikające ze zjawisk przyrodniczych. Zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i 

innych osób. Zna i  stosuje w praktyce zasady zdrowego odżywiania się.  Odczytuje 

proste plany i znaki kartograficzne na mapie. Posiada rozległą wiedzę dotyczącą 

położenia i warunków naturalnych swojej miejscowości oraz swego kraju, wskazuje 

ich położenie na mapie. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności 

dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Posiada dużą wiedzę na temat środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jej 

ochrony. Prowadzi proste doświadczenia z użyciem lornetek i lupy. Obserwuje 

zjawiska przyrodnicze, zna przyrządy służące do jej obserwacji oraz wyjaśnia ich 

istotę. Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt. Potrafi wymienić pory 

roku. Dba o higienę osobistą, zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób. Zna i  

stosuje w praktyce zasady zdrowego odżywiania się. Odczytuje proste plany i znaki 



kartograficzne na mapie. Wskazuje granicę państwa, stolicę, główne miasta, rzeki i 

krainy geograficzne. Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące 

zachowania się w ruchu drogowym. 

Dobry  

(db) 4 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym. Zna podstawowe 
formy ochrony środowiska przyrodniczego. Prowadzi proste doświadczenia, 
obserwuje zjawiska przyrodnicze. Rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i 
zwierząt  rodzimej przyrody. Zna zwierzęta hodowlane, rozumie znaczenie hodowli w 
życiu człowieka oraz zna obowiązki hodowcy. Potrafi wymienić pory roku. Dba o 
higienę osobistą, zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób. 
 Wskazuje na mapie granicę państwa, stolicę, główne miasta i rzeki.   Na ogół stosuje 

w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

dostateczny 

(dst) 3 

Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna 

niektóre formy jego ochrony. Z pomocą nauczyciela prowadzi proste doświadczenia, 

obserwuje zjawiska przyrodnicze. Zna i nazywa niektóre warzywa oraz ich części 

jadalne. Rozpoznaje niektóre drzewa owocowe.  Zna pory roku i ich cechy 

charakterystyczne. Zazwyczaj dba o higienę osobistą, zdrowie i bezpieczeństwo 

swoje i innych osób. Wskazuje na mapie granicę państwa, stolicę oraz Wisłę i Odrę. 

Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w 

otaczający środowisku przyrodniczym, myli pory roku. Obserwuje zjawiska 

przyrodnicze. Zazwyczaj dba o higienę osobistą.  Z pomocą nauczyciela wskazuje na 

mapie granicę państwa, stolicę oraz Wisłę i Odrę. Zna i stosuje niektóre zasady 

bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku przyrodniczym. Ma trudności 

w rozpoznawaniu poznanych gatunków roślin i zwierząt. Nie zna pór roku. 

Zazwyczaj dba o higienę osobistą.   Najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom. 

Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 

Symbole 

cyfrowe Edukacja plastyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Uczeń z dużym zaangażowaniem i na wysokim poziomie artystycznym wykonuje 

prace plastyczne. Pracuje samodzielnie. Prace zawsze wykonuje dokładnie i 

starannie. Posiada własną inwencję twórczą. Wykorzystuje dzieła sztuki i przekaz 

multimedialny do własnych prac. Wyróżnia i nazywa w obrazach elementy dzieła 

plastycznego (kształty, wielkość, proporcje, barwę – ciepłe, zimne, kolory 

podstawowe i pochodne, fakturę i kompozycję – otwartą i zamkniętą, symetrię 

jedno – i wieloosiową). Stosuje różne techniki plastyczne. Posługuje się 

odpowiednimi narzędziami i materiałami. Wyraża cechy charakterystyczne ludzi i 

zwierząt, emocje, nastrój. Tworzy rekwizyty, kukiełki , maskotki,  plakaty, reklamy i 

zaproszenia, indywidualnie i grupowo, także z wykorzystaniem aplikacji 

komputerowych. Nazywa dziedziny sztuk plastycznych i rozpoznaje podstawowe 

gatunki dzieł. Zna i wyjaśnia pojęcia z zakresu sztuk plastycznych. Aktywnie 



uczestniczy w odbiorze kultury regionu i kraju (muzea, wystawy). 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Uczeń z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne. Pracuje samodzielnie. Prace 

zawsze wykonuje dokładnie i starannie. Posiada własną inwencję twórczą. 

Wykorzystuje dzieła sztuki i przekaz multimedialny do własnych prac. Wyróżnia i 

nazywa w obrazach elementy dzieła plastycznego (kształty, wielkość, proporcje, 

barwę – ciepłe, zimne, kolory podstawowe i pochodne, fakturę i kompozycję – 

otwartą i zamkniętą, symetrię jedno – i wieloosiową). Stosuje różne techniki 

plastyczne. Posługuje się odpowiednimi narzędziami i materiałami. Wyraża cechy 

charakterystyczne ludzi i zwierząt, emocje, nastrój. Tworzy rekwizyty, kukiełki, 

maskotki, plakaty, reklamy i zaproszenia, indywidualnie i grupowo, także z 

wykorzystaniem aplikacji komputerowych. Nazywa dziedziny sztuk plastycznych i 

rozpoznaje podstawowe gatunki dzieł. Zna i wyjaśnia pojęcia z zakresu sztuk 

plastycznych. Uczestniczy w odbiorze kultury regionu i kraju (muzea, wystawy). 

Dobry  

(db) 4 

Uczeń samodzielnie wykonuje prace plastyczne. Prace stara się wykonywać 

dokładnie i starannie. Wykorzystuje dzieła sztuki i przekaz multimedialny do 

własnych prac. Wyróżnia i nazywa w obrazach niektóre elementy dzieła 

plastycznego (kształty, wielkość, proporcje, barwę – ciepłe, zimne, kolory 

podstawowe i pochodne, fakturę i kompozycję – otwartą i zamkniętą, symetrię 

jedno – i wieloosiową). Stosuje wybrane techniki plastyczne. Posługuje się 

odpowiednimi narzędziami i materiałami. Zazwyczaj  wyraża cechy 

charakterystyczne ludzi i zwierząt, emocje, nastrój. Tworzy z pomocą rekwizyty, 

kukiełki, maskotki, plakaty, reklamy i zaproszenia, indywidualnie i grupowo, także z 

wykorzystaniem aplikacji komputerowych. Nazywa niektóre dziedziny sztuk 

plastycznych i próbuje rozpoznawać podstawowe gatunki dzieł. Z pomocą wyjaśnia 

pojęcia z zakresu sztuk plastycznych. Czasami uczestniczy w odbiorze kultury 

regionu i kraju (muzea, wystawy). 

Dostateczny 

(dst) 3 

Uczeń z niewielkim zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne. Próbuje pracować 

samodzielnie. Prace są ubogie w szczegóły. Nie zawsze są dokładne i staranne.  

Wyróżnia i nazywa w obrazach wybrane elementy dzieła plastycznego (kształty, 

wielkości, proporcje, barwę, fakturę i kompozycję). Stara się stosować różne 

techniki plastyczne. Posługuje się prostymi narzędziami i materiałami. Nazywa 

pojedyncze dziedziny sztuk plastycznych i rozpoznaje podstawowe gatunki dzieł. Z 

pomocą wyjaśnia pojęcia z zakresu sztuk plastycznych. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Uczeń bez zaangażowania i niestarannie wykonuje prace plastyczne. Nie kończy 

prac. Prace są ubogie w szczegóły i kolory. Wyróżnia i nazywa w obrazach 

pojedyncze elementy dzieła plastycznego (kształty, wielkości, proporcje, barwę, 

fakturę i kompozycję). Nie stosuje różnych technik plastycznych. Posługuje się 

prostymi narzędziami i materiałami. Nazywa pojedyncze dziedziny sztuk 

plastycznych i nie rozpoznaje podstawowych gatunków dzieł. Z pomocą wyjaśnia 

pojęcia z zakresu sztuk plastycznych. 

Niedostateczny Uczeń nie podejmuje żadnych działań plastycznych. Nie zna pojęć z zakresu sztuk 



(ndst) 1 plastycznych. 

Symbole 

cyfrowe Edukacja techniczna 

Celujący 

(cel.) 6 

Uczeń chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonuje prace. Samodzielnie planuje 

kolejne etapy i organizuje warsztat pracy. Dba o ład i porządek na stanowisku 

pracy. Jest systematyczny, pracowity, konsekwentny i gospodarny. Oszczędnie 

gospodaruje materiałami, narzędziami. Zna i wykorzystuje urządzenia techniczne i 

technologie. Rozróżnia rodzaje materiałów i zna ich właściwości. Zna historię 

wynalazków i rozwój techniki. Bezpiecznie korzysta z narzędzi i urządzeń. Dba o 

zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Poprawnie odczytuje podstawowe 

informacje techniczne i pracuje zgodnie z instrukcją. Pomysłowo wykonuje 

przedmioty użytkowe stosując różne rozwiązania techniczne. Wykorzystuje ciekawe 

rozwiązania. Wykazuje własną inicjatywę. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Uczeń samodzielnie planuje kolejne etapy i organizuje warsztat pracy. Dba o ład i 

porządek na stanowisku pracy. Jest systematyczny, pracowity, konsekwentny i 

gospodarny. Oszczędnie gospodaruje materiałami, narzędziami. Zna i wykorzystuje 

urządzenia techniczne i technologie. Rozróżnia rodzaje materiałów i zna ich 

właściwości. Zna historię wynalazków i rozwój techniki. Bezpiecznie korzysta z 

narzędzi i urządzeń. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Poprawnie 

odczytuje podstawowe informacje techniczne i pracuje zgodnie z instrukcją. 

Pomysłowo wykonuje przedmioty użytkowe stosując różne rozwiązania techniczne. 

Dobry  

(db) 4 

Uczeń planuje kolejne etapy i organizuje warsztat pracy. Dba o ład i porządek na 

stanowisku pracy. Jest systematyczny, pracowity, konsekwentny i gospodarny. 

Oszczędnie gospodaruje materiałami, narzędziami. Zna i wykorzystuje urządzenia 

techniczne i technologie. Rozróżnia różne materiały i zna ich właściwości. 

Częściowo zna historię wynalazków i rozwój techniki. Bezpiecznie korzysta z 

narzędzi i urządzeń. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Poprawnie 

odczytuje podstawowe informacje techniczne i pracuje zgodnie z instrukcją. 

Wykonuje przedmioty użytkowe według wzoru. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Uczeń poprawnie planuje kolejne etapy i organizuje warsztat pracy. Stara się dbać o 

ład i porządek na stanowisku pracy. Jest nie zawsze systematyczny, pracowity, 

konsekwentny i gospodarny. Nieoszczędnie gospodaruje materiałami, narzędziami. 

Częściowo zna i sporadycznie wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie. Z 

pomocą rozróżnia różne materiały i ich właściwości. Częściowo zna historię 

wynalazków i rozwój techniki. Nie zawsze bezpiecznie korzysta z narzędzi i 

urządzeń. Czasami dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Z pomocą 

odczytuje podstawowe informacje techniczne. Wykonuje przedmioty użytkowe 

według wzoru. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Przy pomocy planuje kolejne etapy i organizuje warsztat pracy. Nie dba o ład i 

porządek na stanowisku pracy. Nie potrafi oszczędnie gospodarować materiałami, 

narzędziami i urządzeniami. Z pomocą rozróżnia różne materiały i ich właściwości. 



Nie wykorzystuje urządzeń technicznych i technologicznych.  Ma trudności z 

bezpiecznym korzystaniem z narzędzi i urządzeń. Zna pojedyncze przykłady z 

historii techniki. Nie zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Z 

pomocą odczytuje podstawowe informacje techniczne. Z pomocą wykonuje proste 

przedmioty użytkowe. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie podejmuje żadnych działań. 

Symbole 

cyfrowe Edukacja muzyczna 

Celujący 

(cel.) 6 

W zakresie odbioru muzyki: zna i stosuje następujace rodzaje aktywności 
muzycznej: śpiewa w zespole piosenki z 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),tańczy podstawowe kroki, rozróżnia podstawowe elementy 
muzyki (melodia, rytm, wysokość dzwięku, akompaniament, tempo, 
dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości 
rytmicznych, nut i pauz), aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy; 
rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi  charakter emocjonalny 
muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo, zespołowo, na chór i  orkiestrę; 
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. 

 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

W zakresie odbioru muzyki: zna i stosuje następujace rodzaje aktywności 
muzycznej: śpiewa w zespole piosenki z słuchu, śpiewa z pamięci hymn 
narodowy, gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory 
rytmiczne),  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), tańczy 
podstawowe kroki, rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, 
wysokość dzwięku,   akompaniament, tempo, dynamika) i niektore znaki 
notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i 
pauz), aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy; rozróżnia i wyraża 
środkami pozamuzycznymi  charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje 
utwory wykonane: solo, zespołowo, na chór i  orkiestrę; rozpoznaje 
podstawowe formy muzyczne – AB, AB. 



W zakresie tworzenia muzyki: tworzy proste ilustracje dźwiękowe do 
tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki, improwizuje 
głosem  według ustalonych zasad, wykonuje proste utwory, interpretuje je 
zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 

 

Dobry  

(db) 4 

W zakresie odbioru muzyki: zna i stosuje następujace rodzaje aktywności 
muzycznej: śpiewa w zespole piosenki ze słuchu, śpiewa z pamięci hymn 
narodowy, gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory 
rytmiczne, reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, 
metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje), tańczy podstawowe 
kroki, rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość 
dzwięku,   akompaniament, tempo, dynamika) i niektore znaki notacji 
muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych), słucha 
muzyki i określa jej cechy; rozróżnia i wyraża środkami   
pozamuzycznymi  charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory 
wykonane: solo, zespołowo, na chór i  orkiestrę. 

W zakresie tworzenia muzyki: tworzy proste ilustracje dźwiękowe do 
tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki, wykonuje proste 
utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 

 

Dostateczny 

(dst) 3 

W zakresie odbioru muzyki: zna i stosuje następujace rodzaje aktywności 
muzycznej: śpiewa w zespole piosenki ze słuchu, śpiewa z pamięci hymn 
narodowy, gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory 
rytmiczne, reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany :maszeruje, 
biega, podskakuje, rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, 
wysokość dzwięku,   akompaniament, tempo, dynamika), słucha muzyki i 
określa jej cechy; rozpoznaje utwory wykonane: solo, zespołowo,  

W zakresie tworzenia muzyki: tworzy proste ilustracje dźwiękowe do 
tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki, wykonuje proste 
ćwiczenia rytmiczne na instrumentach perkusyjnych. 

 

Dopuszczający 

(dop) 2 

W zakresie odbioru muzyki: zna i stosuje następujace rodzaje aktywności 
muzycznej: śpiewa w zespole piosenki ze słuchu, śpiewa z pamięci hymn 
narodowy, gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory 
rytmiczne, rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodia, rytm, stara się 
słuchać muzyki i określa jej cechy. 

W zakresie tworzenia muzyki: stara się tworzyć proste ilustracje dźwiękowe 
do obrazów,  stara się wykonywać proste ćwiczenia rytmiczne na 
instrumentach perkusyjnych. 



 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

W zakresie odbioru muzyki: zna i stosuje następujace rodzaje aktywności 
muzycznej: nie śpiewa w zespole piosenki ze słuchu,  nie śpiewa z pamięci 
hymnu narodowego, nie gra na instrumentach perkusyjnych prostych 
rytmów, nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki: melodia, rytm,   
nie stara się słuchać muzyki;  

W zakresie tworzenia muzyki: nie stara się tworzyć prostych ilustracji 
dźwiękowych do obrazów.  

 

Symbole 

cyfrowe 
Wychowanie fizyczne  

Celujący 

(cel) 6 

Potrafi prawidłowo przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postawę 
zasadniczą, stanie jednonóż, siady (krzyżny, klęczny, prosty, rozkroczny, 
skulny), klęki (prosty, podparty), leżenie (przodem, tyłem, przewrotne, 
przerzutne), podpory (przodem, tyłem, przysiad podparty), rozumie i 
prawidłowo wykonuje ustawienie w rozsypce, w szeregu,w dwuszeregu, w 
rzędzie, w dwurzędzie, na obwodzie koła, potrafi maszerować w parach i 
rzędem, potrafi prawidłowo powtórzyć ćwiczenia kaształtujące bez 
przyborów, w ćwiczeniach z przyborami wykorzystuje przyborytypowe i 
nietypowe zgodnie z ich przeznaczeniem, zna ćwiczenia wspierające 
kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, przestrzega zasady 
przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń, zabawy i pracy, 
potrafi wykonać skok w dal z miejsca i sposobem naturalnym, skoki nad 
niskimi przeszkodami oraz skoki przez skakankę, wspina się na drabinki i 
inne niskie przeszkody. Potrafi przejść po listwie odwróconej ławeczki 
gimnastycznej, wykonując dodatkowe ćwiczenie (np. przysiad, obrót, skłon), 
pokonuje naturalne tory przeszkód oraz tworzone według pomysłów 
nauczyciela, przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach: w 
szkole, w domu, na placu zabaw, na śniegu i lodzie, zna zasady bezpiecznego 
korzystania z przyborów i przyrządów gimnastycznych, wybiera bezpieczne 
miejsce do ćwiczeń oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Zna różne 
ustawienia do gier i zabaw ruchowych, zna reguły poznanych gier i zabaw 
ruchowych i przestrzega ich, zna i przestrzega podstawowych przepisów 
obowiązujących w minigrach sportowych, rozróznia piłki przeznaczone do 
tych gier (minisiatkówki, minikoszykówki, minipiłki nożnej), potrafi wykonać 
podanie i chwyt piłki oburącz oraz jednorącz w marszu i biegu ze zmianą 
kierunku ruchu, wykonać improwizację ruchową przy muzyce. Zna i 
przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych, 
wie, jak zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki podczas rywalizacji 
indywidualnej i zespołowej, gdzie mozna bezpiecznie organizować zabawy, a 
gdzie nie można i dlaczego, zna zasady bezpiecznych zabaw, które można 
organizować w różnych porach roku, wie, jak bezpiecznie wypoczywac w 



lesie, w górach, nad wodą, na wsi, rozumie potrzebe aktywnego 
wypoczynku. 

 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Potrafi prawidłowo przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postawę 
zasadniczą, stanie jednonóż, siady (krzyżny, klęczny, prosty, rozkroczny, 
skulny), klęki (prosty, podparty), leżenie (przodem, tyłem, przewrotne, 
przerzutne), podpory (przodem, tyłem, przysiad podparty),  rozumie i 
prawidłowo wykonuje ustawienie w rozsypce, w szeregu,w dwuszeregu, w 
rzędzie, w dwurzędzie, na obwodzie koła. Potrafi maszerować w parach i 
rzędem, prawidłowo powtórzyć ćwiczenia kaształtujące bez przyborów. W 
ćwiczeniach z przyborami wykorzystuje przyborytypowe i nietypowe zgodnie 
z ich przeznaczeniem, zna ćwiczenia wspierające kształtowanie nawyku 
prawidłowej postawy ciała, przestrzega zasady przyjmowania prawidłowej 
postawy ciała podczas ćwiczeń, zabawy i pracy, potrafi wykonać skok w dal z 
miejsca i sposobem naturalnym, skoki nad niskimi przeszkodami oraz skoki 
przez skakankę, wspina się na drabinki i inne niskie przeszkody. Potrafi 
przejść po listwie odwróconej ławeczki gimnastycznej, wykonując 
dodatkowe ćwiczenie (np. przysiad, obrót, skłon), pokonuje naturalne tory 
przeszkód oraz tworzone według pomysłów nauczyciela, przestrzega zasad 
bezpiecznej zabawy w różnych warunkach: w szkole, w domu, na placu 
zabaw, na śniegu i lodzie, zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i 
przyrządów gimnastycznych, wybiera bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz 
zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Zna różne ustawienia do gier i 
zabaw ruchowych, reguły poznanych gier i zabaw ruchowych i przestrzega 
ich, zna i przestrzega podstawowych przepisów obowiązujących w minigrach 
sportowych, potrafi wykonać podanie i chwyt piłki oburącz, zna i przestrzega 
zasad kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych. Wie, jak 
zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki podczas rywalizacji 
indywidualnej i zespołowej, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a 
gdzie nie można i dlaczego. Zna zasady bezpiecznych zabaw, wie, jak 
bezpiecznie wypoczywać w lesie, w górach, nad wodą, na wsi i rozumie 
potrzebę aktywnego wypoczynku. 

 

Dobry  

(db) 4 

Potrafi prawidłowo przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postawę 
zasadniczą, stanie jednonóż, siady (krzyżny, klęczny, prosty, rozkroczny, 
skulny), klęki (prosty, podparty), leżenie (przodem, tyłem, przewrotne, 
przerzutne), podpory (przodem, tyłem, przysiad podparty), rozumie i 
prawidłowo wykonuje ustawienie w rozsypce, w szeregu,w dwuszeregu, na 
obwodzie koła. Potrafi maszerować w parach i rzędem, prawidłowo 
powtórzyć ćwiczenia kaształtujące bez przyborów, w ćwiczeniach z 
przyborami wykorzystuje przybory typowe i nietypowe zgodnie z ich 
przeznaczeniem, przestrzega zasady przyjmowania prawidłowej postawy 
ciała podczas ćwiczeń, zabawy i pracy, potrafi wykonać skoki nad niskimi 



przeszkodami oraz skoki przez skakankę, wspina się na drabinki, potrafi 
przejść po listwie odwróconej ławeczki gimnastycznej, pokonuje naturalne 
tory przeszkód. Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych 
warunkach: w szkole, w domu, na placu zabaw, na śniegu i lodzie, zna zasady 
bezpiecznego korzystania z przyborów i przyrządów gimnastycznych, 
wybiera bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz zabaw ruchowych na świeżym 
powietrzu, zna reguły poznanych gier i zabaw ruchowych i przestrzega ich. 
Potrafi wykonać podanie i chwyt piłki oburącz, zna i przestrzega zasad 
kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych, wie, jak zachować 
się w sytuacji zwycięstwa i porażki podczas rywalizacji indywidualnej i 
zespołowej, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie 
można i dlaczego. Zna zasady bezpiecznych zabaw, wie, jak bezpiecznie 
wypoczywać w lesie, w górach, nad wodą, na wsi, rozumie potrzebę 
aktywnego wypoczynku. 

 

Dostateczny 

(dst) 3 

Potrafi przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postawę zasadniczą, stanie 
jednonóż, siady (krzyżny, klęczny, prosty, rozkroczny, skulny), klęki (prosty, 
podparty), leżenie (przodem, tyłem, przewrotne, przerzutne), rozumie i 
prawidłowo wykonuje ustawienie w rozsypce, w szeregu,w dwuszeregu, na 
obwodzie koła. Potrafi maszerować w parach i rzędem, prawidłowo 
powtórzyć ćwiczenia kaształtujące bez przyborów, przestrzega zasady 
przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń, zabawy i pracy, 
potrafi wykonać skoki nad niskimi przeszkodami, wspina się na drabinki z 
pomocą nauczyciela. Potrafi przejść po listwie odwróconej ławeczki 
gimnastycznej z pomocą nauczyciela, pokonuje naturalne tory przeszkód, 
przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach: w szkole, w 
domu, na placu zabaw, na śniegu i lodzie. Zna zasady bezpiecznego 
korzystania z przyborów i przyrządów gimnastycznych, reguły poznanych 
gier i zabaw ruchowych, ale nie zawsze ich przestrzega. Potrafi wykonać 
podanie i chwyt piłki oburącz z pomocą nauczyciela. Nie zawsze przestrzega 
zasad kulturalnego zachowania się w czasie zabaw. Wie, jak zachować się w 
sytuacji zwycięstwa i porażki podczas rywalizacji indywidualnej i zespołowej, 
zna zasady bezpiecznych zabaw, ale nie zawsze je stosuje i rozumie potrzebę 
aktywnego wypoczynku. 

 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Potrafi prawidłowo przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postawę 
zasadniczą, stanie jednonóż, siady (krzyżny, klęczny, prosty,), klęki (prosty,), 
leżenie (przodem, tyłem,). Rozumie i zazwyczaj prawidłowo wykonuje 
ustawienie w rozsypce, na obwodzie koła, potrafi maszerować w parach i 
rzędem, potrafi prawidłowo powtórzyć ćwiczenia kaształtujące bez 
przyborów. Potrafi wykonać skoki nad niskimi przeszkodami, przejść po 
listwie odwróconej ławeczki gimnastycznej z pomocą nauczyciela. Pokonuje 
naturalne tory przeszkód. Mało kiedy przestrzega zasad bezpiecznej zabawy 



w różnych warunkach: w szkole, w domu, na placu zabaw, na śniegu i lodzie. 
Zna lecz mało kiedy stosuje zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i 
przyrządów gimnastycznych, reguły poznanych gier i zabaw ruchowych. 
Potrafi wykonać podanie i chwyt piłki oburącz z pomocą nauczyciela. Nie 
zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w czasie zabaw. Zna 
zasady bezpiecznych zabaw, ale nie zawsze je stosuje. 

 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Potrafi z pomoca nauczyciela przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: 
postawę zasadniczą, siady (krzyżny), leżenie (przodem, tył), powtórzyć 
ćwiczenia kaształtujące bez przyborów. Myli reguły poznanych gier i zabaw 
ruchowych. Nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w czasie 
zabaw. Zna zasady bezpiecznych zabaw, ale ich nie stosuje. 

Symbole 

cyfrowe Edukacja informatyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Samodzielnie uruchamiania wybrane programy, posługuje się myszką i 
klawiaturą komputerową. Zna funkcje klawiszy z klawiatury komputerowej i 
umiejętnie je stosuje. W edytorze graficznym Paint bez pomocy nauczyciela 
korzysta z narzędzi oraz umiejętnie stosuje kolory niestandardowe. 
Dorysowuje elementy do obrazu podstawowego, zmienia kolory, podpisuje 
swoje dzieła, nadaje tytuły i je zapisuje, kopiuje. Samodzielnie posługuje się 
edytorem tekstu MS Word. Formatuje tekst: zmienia czcionkę, jej rozmiar i 
kolor, podkreśla, pogrubia i stosuje kursywę. Tworzy zdania, kopiuje, wkleja i 
wycina fragmenty tekstu. Posługuje się aplikacją Kalkulator. Wykonuje 
obliczenia za pomocą Kalkulatora. Korzysta z sieci internet, wyszukuje 
informacje, odczytuje mapy pogodowe, ustala trasy dojazdu, adres itp. 
Wskazuje na związek umiejętności programowania z życiem codziennym 
człowieka. Podejmuje działania programistyczne. Programuje proste sytuacje 

wg instrukcji oraz własnych pomysłów. Wprawia elementy w ruch, zmienia ich 
kolejność i kolor, przewiduje i analizuje. Jest kreatywny, współpracuje z 
kolegami i dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami. Zna i stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem. Dba o higienę oczu i 
kręgosłupa oraz właściwe wykorzystanie czasu pracy przy komputerze. 

 Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Zazwyczaj bez problemów uruchamiania wybrane programy, posługuje 
się myszką i klawiaturą komputerową. Wskazuje funkcje klawiszy z 
klawiatury komputerowej i stara się je stosuje. W edytorze graficznym Paint 
przeważnie korzysta z narzędzi i stosuje kolory standardowe. Z pomocą 
dorysowuje elementy do obrazu podstawowego, zmienia kolory. Posługuje 
się edytorem tekstu MS Word. Formatuje tekst: zmienia czcionkę, jej 
rozmiar i kolor, podkreśla, pogrubia i stosuje kursywę. Tworzy zdania, 
kopiuje, wkleja i wycina fragmenty tekstu. Posługuje się aplikacją Kalkulator. 
Wykonuje proste obliczenia za pomocą Kalkulatora. Korzysta z sieci internet, 
wyszukuje informacje. Z pomocą podejmuje działania programistyczne. 
Programuje proste sytuacje wg instrukcji oraz własnych pomysłów. Zazwyczaj 
współpracuje z kolegami. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z 



komputerem. Stara się dbać o higienę oczu i kręgosłupa oraz właściwe 
wykorzystać czasu pracy przy komputerze. 

Dobry  

(db) 4 

Umie uruchomić wybrane programy, posługuje się myszką i klawiaturą 

komputerową. Umie wykonać rysunek w edytorze graficznym Paint. 

Posługuje się edytorem tekstu MS Word. Z pomocą posługuje się aplikacją 

Kalkulator, wykonuje proste obliczenia. Korzysta z sieci internet, wyszukuje 

informacje. Z pomocą podejmuje działania programistyczne. Programuje 

proste sytuacje wg instrukcji oraz własnych pomysłów. Zazwyczaj współpracuje z 

kolegami. Bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera.  

Dostateczny 

(dst) 3 

Z pomocą uruchomia wybrane programy, posługuje się myszką i klawiaturą 

komputerową. Wykonuje bardzo prosty rysunek w edytorze graficznym 

Paint. Posługuje się edytorem tekstu MS Word. Z pomocą posługuje się 

aplikacją Kalkulator. Korzysta z sieci internet, stara się wyszukiwać 

informacje. Z pomocą lub wg instrukcji podejmuje działania 

programistyczne. Zazwyczaj współpracuje z kolegami. Bezpiecznie korzysta z 

komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.  

Dopuszczający 

(dop) 2 

Ma trudności w podstawowym zakresie posługiwania się komputerem. Tylko z 

pomocą nauczyciela korzysta z edytora graficznego Paint i tekstowego- Word.  Nie 

przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem. Nie korzysta z 

edytora graficznego Paint i tekstowego – Word. Nie zna podstawowych zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. 

 

Załącznik nr 3 

Klasa III 
 

Symbole 

cyfrowe Edukacja  polonistyczna 

Celujący 

(cel) 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 połączeń, 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 wyrazić i uzasadnić swoją opinię na każdy 

temat. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Czytanie: 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.  

Pisanie: 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. 

Mówienie: wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie,  

w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, 

posiada bogaty zasób słownictwa,  

Dobry 

(db) 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 ułożyć i 

zapisać poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte 

Mówienie: wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, 

poprawnymi pod względem językowym i logicznym.  

Dostateczny 

(dst) 3 

Czytanie: 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. 

Pisanie: 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.                              

Mówienie: wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia 

drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania 

Dopuszczający Czytanie: czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w 



(dop) 2 wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo 

odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie 

zawsze wydarzenia. 

Pisanie: pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi 

wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie 

pojedyncze z pomocą nauczyciela 

Mówienie: wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów 

językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa.  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Czytanie: 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 

Pisanie: 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 

Mówienie:ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania 

odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi. 

Symbole 

cyfrowe 
Edukacja  matematyczna 

Celujący 

(cel) 6 

 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia: 

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, liczy sposobem pisemnym 

Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone 

zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania, rysunku, 

schematu graficznego, działania arytmetycznego  

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 obliczeń pieniężnych w różnych 

jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia 

kalendarzowe, pisze  

i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). 



Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia: 

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 układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, 

działania arytm. 

Umiejętności praktyczne: umie praktycznie zastosować poznane 

wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. 

Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta. 

Dobry 

(db) 4 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia: 

samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 1000, mnoży i 

dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy. 

 Zadania tekstowe: potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe 

Umiejętności praktyczne: umie praktycznie zastosować większość 

poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu  i 

pieniędzy. Mierzy  

i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia: 

większość działań 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 

(dop) 2 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia: 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 obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w 

pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z 



liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia: 

popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 

1000, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie 

posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego 

Zadania tekstowe: nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą 

nauczyciela 

Umiejętności praktyczne: mimo pomocy nie dokonuje obliczeń 

zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych 

jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat. 

Symbole 

cyfrowe 

Edukacja  społeczna                                                                                                                          

Celujący 

(cel) 6 

 

Uczeń posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności o bliższym i dalszym 

otoczeniu społecznym, określony podstawą programową; dostrzega 

związki między wiedzą teoretyczną a praktyczną, umiejętnie wykorzystuje 

zdobytą wiedzę: jest prawdomówny, pomaga potrzebującym; zgodnie i 

twórczo współpracuje z innymi w zabawie i nauce; odznacza się dużą 

tolerancją dla innych; zawsze przestrzega obowiązujących zasad; umie 

pełnić rolę w grupie zgodnie z przyjętymi regułami;  przyjmuje 

odpowiedzialność za wspólne działanie i jego efekty; szanuje cudzą i 

wspólną własność. Wzorowo wypełnia obowiązki ucznia, zna prawa ucznia. 

Dba o bezpieczeństwo w różnych sytuacjach; zna zagrożenia i wie do kogo 

zwrócić się o pomoc. Wie, co wynika z przynależności do rodziny. Umie 

dzielić się z potrzebującymi;  jest taktowny w relacjach z dziećmi o niższym 

statusie majątkowym. Zna swoją miejscowość oraz pracę ludzi w różnych 

zawodach; potrafi opowiadać o zabytkach, ciekawych miejscach, ludziach 

zasłużonych dla miejscowości i kraju; opowiada o wydarzeniach 

historycznych; wykazuje znajomość tradycji narodowych i rodzinnych; 

okazuje szacunek symbolom narodowym; godnie reprezentuje klasę lub 

szkołę w uroczystościach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Uczeń opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności o bliższym i 

dalszym otoczeniu społecznym, określone podstawą programową; 

samodzielnie i sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i 

umiejętnościami; samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i 

praktyczne. Jest prawdomówny, pomaga potrzebującym; współpracuje z 

innymi w zabawie i nauce; zazwyczaj  przestrzega obowiązujących zasad; 



umie pełnić rolę w grupie zgodnie z przyjętymi regułami;  stara się 

przyjmować odpowiedzialność za wspólne działanie i jego efekty; jest 

tolerancyjny dla innych; szanuje cudzą i wspólną własność; umie dzielić się 

z potrzebującymi. Bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia, zna prawa 

ucznia. Dba o bezpieczeństwo w różnych sytuacjach; zna zagrożenia i wie 

do kogo zwrócić się o pomoc. Szanuje członków rodziny, zna domowe 

obowiązki i sytuację ekonomiczną rodziny.  Posiada duży zasób 

wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym; zna pracę ludzi 

w wybranych zawodach; potrafi opowiadać o ludziach zasłużonych dla 

miejscowości i kraju; zna wydarzenia historyczne; wykazuje znajomość 

tradycji narodowych i rodzinnych; okazuje szacunek symbolom 

narodowym; godnie reprezentuje klasę lub szkołę w uroczystościach i 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Dobry 

(db) 4 

Uczeń dobrze opanował ogólne wiadomości o najbliższym otoczeniu i 

środowisku społecznym, ujęte w podstawie programowej. Poprawnie 

wykorzystuje wiadomości i umiejętności; pracuje w dość dobrym tempie, 

ale nie zawsze poprawnie wykonuje zadania i ćwiczenia; zainspirowany 

działaniami nauczyciela potrafi poprawić popełnione błędy; wykorzystuje 

zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu prostych problemów 

teoretycznych i praktycznych. Stara się być prawdomówny, tolerancyjny i 

pomagać potrzebującym; współpracuje z innymi w zabawie i nauce; 

zazwyczaj  przestrzega obowiązujących zasad; szanuje cudzą i wspólną 

własność. Dobrze wypełnia obowiązki ucznia, zna prawa ucznia. Dba o 

bezpieczeństwo w różnych sytuacjach; zna zagrożenia i wie do kogo 

zwrócić się o pomoc; szanuje członków rodziny; zna obowiązki domowe i 

sytuację ekonomiczną rodziny; umie dzielić się z potrzebującymi. Orientuje 

się, czym  zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją 

dzielnicę, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze,  szanuje 

otaczające środowisko.  Potrafi wymienić ludzi zasłużonych dla kraju; 

wykazuje znajomość tradycji narodowych i rodzinnych; zna niektóre 

wydarzenia historyczne; okazuje szacunek symbolom narodowym; stara 

się godnie reprezentować  klasę w uroczystościach. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Uczeń opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności na temat 

najbliższego otoczenia i środowiska społecznego, ujęte w podstawie 

programowej; potrafi je wykorzystać tylko w sytuacjach typowych, mało 

skomplikowanych, często z pomocą nauczyciela; wykonuje zadania i 

ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności. Częściowo orientuje się w 

otaczającym środowisku społecznym. Wymaga wskazówek nauczyciela, by 

prawidłowo wyciągnąć wnioski z prowadzonych obserwacji. Posiada 



podstawowe wiadomości dotyczące  zagrożeń i wie do kogo zwrócić się o 

pomoc; nie zawsze dba o bezpieczeństwo w różnych sytuacjach. Stara się 

być prawdomówny; nie zawsze zgodnie współpracuje z innymi w zabawie i 

nauce; nie zawsze pamięta o przestrzeganiu obowiązujących zasad; stara 

się szanować cudzą i wspólną własność. Czasami pomaga potrzebującym. 

Przeciętnie wypełnia obowiązki ucznia. Jest mało tolerancyjny wobec 

innych. Zna obowiązki domowe i sytuację ekonomiczną rodziny; szanuje 

członków rodziny. Częściowo orientuje się, czym  zajmują się ludzie 

pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę; zna i stara się stosować 

zasady zachowania się na drodze, szanuje otaczające środowisko.  

Wykazuje częściową znajomość tradycji narodowych i rodzinnych; słabo 

zna wydarzenia historyczne; okazuje szacunek symbolom narodowym; 

stara się godnie reprezentować  klasę w uroczystościach.  

Dopuszczający 

(dop) 2 

Uczeń słabo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności na temat 

najbliższego otoczenia i środowiska społecznego, przewidziane w 

podstawie programowej. Pracuje zazwyczaj niestarannie i niedbale, często 

wymaga dodatkowych objaśnień i powtórzeń ze strony nauczyciela. 

Posiada duże braki w wiadomościach dotyczących najbliższego otoczenia i 

środowiska społecznego, wypowiada się na ten temat z pomocą 

nauczyciela. Rzadko przestrzega norm społecznych. Zna obowiązki ucznia, 

ale wypełnia je w niewielkim zakresie. Nie zawsze zgodnie współpracuje z 

innymi w zabawie i nauce. Jest nietolerancyjny wobec innych. Nie ma 

potrzeby pomagania słabszym i potrzebującym. Zna  zagrożenia i wie do 

kogo zwrócić się o pomoc; nie zawsze dba o bezpieczeństwo w różnych 

sytuacjach, zdarza się, że swoim postępowaniem stanowi zagrożenie dla 

innych. Nie zawsze szanuje cudzą i wspólną własność. Zna obowiązki 

domowe i sytuację ekonomiczną rodziny. Częściowo orientuje się, czym  

zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna, ale nie stosuje zasad 

zachowania się na drodze.  Wykazuje częściową znajomość tradycji 

narodowych i rodzinnych; słabo zna wydarzenia historyczne; okazuje 

szacunek symbolom narodowym; stara się godnie reprezentować  klasę w 

uroczystościach. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na temat 

najbliższego otoczenia i środowiska społecznego, przewidzianych w 

podstawie programowej. Pracuje niestarannie i niedbale, często wymaga 

dodatkowych objaśnień i powtórzeń ze strony nauczyciela. Posiada duże 

braki w wiadomościach dotyczących najbliższego otoczenia i środowiska 

społecznego, wypowiada się na ten temat z tylko z pomocą nauczyciela. 

Nie przestrzega norm społecznych. Nie wypełnia obowiązków ucznia. Nie 



współpracuje zgodnie z innymi w zabawie i nauce. Jest nietolerancyjny 

wobec innych. Nie ma potrzeby pomagania słabszym i potrzebującym.  Nie 

dba o bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, a swoim postępowaniem 

stanowi zagrożenie dla innych. Nie szanuje cudzej i wspólnej własności. 

Zna obowiązki domowe i sytuację ekonomiczną rodziny. Nie orientuje się, 

czym  zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, nie stosuje zasad 

zachowania się na drodze.  Wykazuje częściową znajomość tradycji 

narodowych i rodzinnych; nie zna wydarzeń historycznych; ale okazuje 

szacunek  symbolom  narodowym podczas uroczystości szkolnych. 

Symbole 

cyfrowe Edukacja  przyrodnicza 

Celujący 

(cel) 6 

 

Posiada rozległą /powyżej poziomu klasy III/ wiedzę o otaczającym 

środowisku przyrodniczym; obserwuje i prowadzi  proste doświadczenia 

przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem, umie obserwować 

zjawiska przyrodnicze, analizować je i wyjaśniać; posługuje się mapą, 

wskazuje na niej większe miasta, rzeki i ich dopływy oraz  regiony;  tworzy i 

kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej; prowadzi 

hodowle roślin;  podejmuje  działania na rzecz ochrony przyrody w swoim 

środowisku- rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych, wie, jakie 

zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek /wypalanie łąk, zaśmiecanie 

lasów, nadmierny hałas…/; wie, jak postępować w przypadku zagrożenia ze 

strony zwierząt oraz innych zagrożeń  występujących w przyrodzie. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym świecie. Rozpoznaje zjawiska 

przyrodnicze, prowadzi  ich obserwacje i  wyciąga wnioski; dostrzega 

związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w przyrodzie, nazywa 

charakterystyczne elementy krajobra-zów; rozpoznaje zboża, rośliny 

oleiste, włókniste okopowe oraz wodne; tworzy łańcuch pokarmowy 

zwierząt; wyróżnia warstwy lasu i ich mieszkańców- zna jego znaczenie, zna 

większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, 

określa kierunki na mapie;  zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki; chroni 

przyrodę, orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt. 

Dobry 

(db) 4 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym;  

rozpoznaje i nazywa krajobrazy Polski;  wyjaśnia znaczenie powietrza i 

wody dla człowieka i roślin;  dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie; 

dostrzega i rozpoznaje niektóre zjawiska przyrodnicze; zna budowę roślin i 

zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i 

okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy 



pokarmowe;  szanuje otaczające środowisko;   

Dostateczny 

(dst) 3 

Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku przyrodniczym,  

zauważa niektóre zmiany w przyrodzie; posiada podstawowe wiadomości 

dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu, zna najstarsze 

miasta , wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, 

okopowe i wodne, wymienia i nazywa części roślin oraz warstwy lasu, 

tworzy proste łańcuchy pokarmowe.  

Dopuszczający 

(dop) 2 

Posiada niewielką wiedzę o otaczającym środowisku; z  pomocą 

nauczyciela wypowiada się na temat środowiska;  dostrzega  niektóre 

zjawiska przyrodnicze;  wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu 

i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia 

warstwy lasu, dostrzega różnice między drzewem i krzewem;  wie, że 

należy chronić przyrodę. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie orientuje się w otaczającym środowisku przyrodniczym, nie rozumie 

zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o 

rośliny klasowe i otaczające środowisko. 

 

Symbole 
cyfrowe 

Edukacja plastyczna 

Celujący 
(cel) 6 

Posiada zdolności plastyczne, poszukuje nowatorskich rozwiązań, praca 
odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły.  Zawsze 
przygotowuje i dba o stanowisko pracy.  Ilustruje  sceny i sytuacje 
inspirowane wyobraźnią, muzyką, opowiadaniem, korzysta z narzędzi 
multimedialnych. Bierze udział w konkursach plastycznych. 
 

Bardzo dobry 
(bdb) 5 

Wykonuje prace w sposób twórczy, estetyczny, przygotowuje stanowisko 
pracy, przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zaangażowany  w 
posługiwaniu się środkami  wyrazu plastycznego. 
 

Dobry 
(db) 4 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są 
zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca.  Rysuje, maluje 
sytuacje, zdarzenia stosując  środki wyrazu  plastycznego. 
 

Dostateczny 
(dst) 3 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i 
nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca.  
 

Dopuszczający 
(dop) 2 

Prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności  
z rozplanowaniem pracy.  Prace są ubogie w szczegóły. 
 

Niedostateczny Prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone, bardzo 



(ndst) 1 szybko się zniechęca, nie kończy pracy.  Zazwyczaj nie podejmuje 
działalności plastycznej. 
 

Symbole 
cyfrowe 

                                              Zajęcia techniczne 

Celujący 
(cel) 6 

 

Samodzielnie organizuje miejsce pracy i gromadzi niezbędne materiały, 
umie ekonomicznie gospodarować materiałami i czasem przeznaczonym 
na pracę, wykorzystuje własne pomysły przy realizacji zadań technicznych, 
prace są przemyślane, wykonane dokładnie i starannie. Zawsze dba o 
porządek w miejscu pracy, bezpiecznie korzysta z narzędzi technicznych. 
Chętnie wykonuje prace dodatkowe. 
 

Bardzo dobry 
(bdb) 5 

Potrafi samodzielnie zorganizować warsztat pracy, prace wykonuje 
starannie, dokładnie, estetycznie, zgodnie z tematem, świadomie dobiera  
i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe, projektuje i wykonuje 
płaskie  
i przestrzenne formy użytkowe, pracuje sprawnie, zawsze kończy 
rozpoczętą pracę. Dba o porządek w miejscu pracy, bezpiecznie korzysta z 
narzędzi technicznych. 
 

Dobry 
(db) 4 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy i dobiera 
odpowiednie materiały, prace wykonuje zgodnie z tematem, nie zawsze 
dokładnie, ale estetycznie, ekonomicznie gospodaruje czasem. Potrafi 
projektować i wykonać płaskie formy użytkowe. Najczęściej dba o 
porządek w miejscu pracy i bezpiecznie korzysta z narzędzi technicznych. 
 

Dostateczny 
(dst) 3 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy i dobiera materiały, prace 
wykonuje niezbyt dokładnie i często nieestetycznie, nie zawsze 
doprowadza pracę do końca. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe 
według wzoru. Nie zawsze dba o porządek w miejscu pracy. 
 

Dopuszczający 
(dop) 2 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, niewłaściwie gospodaruje 
materiałami, nie zawsze posiada potrzebne materiały, prace wykonuje 
niedokładnie i mało estetycznie, często wymaga pomocy, nie zawsze 
doprowadza pracę do końca. 
 

Niedostateczny 
(ndst) 1 

Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę, nie potrafi w sposób 
ekonomiczny gospodarować materiałami i czasem. 
 

Symbole 
cyfrowe 

Edukacja  muzyczna 

Celujący 
(cel) 6 

 

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną 
postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy przed 
publicznością tańce ludowe. 
 

Bardzo dobry Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, 



(bdb) 5 improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na 
instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa 
nastrój słuchanej muzyki. 
 

Dobry 
(db) 4 

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

Dostateczny 
(dst) 3 

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi 
wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy 
solmizacyjne. 
 

Dopuszczający 
(dop) 2 

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

Niedostateczny 
(ndst) 1 

Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi 
wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane muzyki. 
 

Symbole 
cyfrowe 

Wychowanie fizyczne 

Celujący 
(cel) 6 

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim 
zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje 
się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach 
sportowych. 
 

Bardzo dobry 
(bdb) 5 

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady 
poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas 
ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji. 
 

Dobry 
(db) 4 

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i  
zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-
play. 
 

Dostateczny 
(dst) 3 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad 
poznanych gier  i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas 
ćwiczeń. 
 

Dopuszczający 
(dop) 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. 
 

Niedostateczny 
(ndst) 1 

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

Symbole 
cyfrowe 

Zajęcia komputerowe 

Celujący Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, 



(cel) 6 posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie 
korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z 
komputera. 
 

Bardzo dobry 
(bdb) 5 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, 
myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie 
narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z 
komputera. 
 

Dobry 
(db) 4 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy  
i  klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak 
trzeba  korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. 
 

Dostateczny 
(dst) 3 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym 
zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z 
komputera by nie narażać swojego zdrowia. 
 

Dopuszczający 
(dop) 2 

Ma trudności w podstawowym zakresie posługiwania się komputerem, nie 
przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Niedostateczny 
(ndst) 1 

Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem. 

 

 


