
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASIE I 
W edukacji wczesnoszkolnej, każde dziecko oceniane jest w sposób zindywidualizowany, 

dostosowany do jego możliwości. 

Edukacja polonistyczna  

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE  

A  Słuchanie  a) bardzo uważnie słucha poleceń, instrukcji, bajek, baśni, opowiadań, 
opisów, tekstów popularnonaukowych, wierszy, audycji radiowych, 
muzyki,  

b) bardzo uważnie słucha wypowiedzi innych osób, nauczycieli, innych 
osób z otoczenia, koleżanek i kolegów, osób podczas uroczystości, 
koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń 
kulturalnych.  

c) bardzo uważnie słucha, z dużym zainteresowaniem, w skupieniu, 
ze zrozumieniem, bez przerywania innym, z szacunkiem.  

B  Słuchanie  a) uważnie słucha poleceń, instrukcji, bajek, baśni, opowiadań, opisów, 
tekstów popularnonaukowych, wierszy, audycji radiowych, muzyki,   

b) uważnie słucha wypowiedzi innych osób, nauczycieli, innych osób 
z otoczenia, koleżanek i kolegów, osób podczas uroczystości, 
koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń 
kulturalnych.  

c) uważnie słucha, z zainteresowaniem, w skupieniu, ze zrozumieniem, 
bez przerywania innym, z szacunkiem.  

C  Słuchanie  a) niezbyt uważnie słucha poleceń, instrukcji, bajek, baśni, opowiadań, 
opisów, tekstów popularnonaukowych, wierszy, audycji radiowych, 
muzyki,  

b) niezbyt uważnie słucha wypowiedzi innych osób, nauczycieli, innych 
osób z otoczenia, koleżanek i kolegów, osób podczas uroczystości, 
koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń 
kulturalnych.  

c) niezbyt uważnie słucha, z małym zainteresowaniem, nie zawsze w 
skupieniu i ze zrozumieniem, czasami przerywając innym, nie zawsze 
z szacunkiem.  

D  Słuchanie  a) nieuważnie słucha poleceń, instrukcji, bajek, baśni, opowiadań, opisów, 
tekstów popularnonaukowych, wierszy, audycji radiowych, muzyki,  

b) nieuważnie słucha wypowiedzi innych osób, nauczycieli, innych osób 
z otoczenia, koleżanek i kolegów, osób podczas uroczystości, 
koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń 
kulturalnych.  

c) nieuważnie słucha, bez zainteresowania, skupienia i bez zrozumienia, 
przerywając innym, bez szacunku.   

A   Mówienie   a) bardzo dobrze wspiera wypowiedzi odpowiednią intonacją, modulacją 
głosu, odpowiednią mimiką i gestykulacją.  

b) bardzo dobrze skupia uwagę i zainteresowanie słuchaczy.  
c) bardzo dobrze dostosowuje ton głosu do wypowiedzi.  
d) bardzo dobrze nadaje swojej wypowiedzi indywidualny styl.  
e) bardzo dobrze nawiązuje kontakt wzrokowy ze słuchaczami.  

B   Mówienie   a) dobrze wspiera wypowiedzi odpowiednią intonacją, modulacją głosu, 
odpowiednią mimiką i gestykulacją.  

b) dobrze skupia uwagę i zainteresowanie słuchaczy.  
c) dobrze dostosowuje ton głosu do wypowiedzi.  
d) dobrze nadaje swojej wypowiedzi indywidualny styl.  
e) dobrze nawiązuje kontakt wzrokowy ze słuchaczami.  

C   Mówienie   a) ma trudności z wypowiedziami z odpowiednią intonacją, modulacją 
głosu, odpowiednią mimiką i gestykulacją.  

b) ma trudności ze skupieniem uwagi i zainteresowaniem słuchaczy.  
c) ma trudności z dostosowaniem właściwego tonu głosu do wypowiedzi.  
d) ma trudności z nadaniem swojej wypowiedzi indywidualnego stylu.  



e) ma trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowy ze słuchaczami.  

D  Mówienie   a) nie wypowiada się z odpowiednią intonacją, modulacją głosu, mimiką 
i gestykulacją.  

b) nie skupia uwagi i zainteresowania słuchaczy.  
c) nie dostosowuje właściwego tonu głosu do wypowiedzi.  
d) nie  nadaje swojej wypowiedzi indywidualnego stylu.  
e) nie nawiązuje kontaktu wzrokowy ze słuchaczami.   

A  Czytanie   a) bardzo dobrze rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji, 
doskonale odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne i napisy.   

b) bardzo dobrze zna wszystkie litery alfabetu, bardzo dobrze czyta we 
właściwym tempie, z odpowiednią intonacją, uwzględniając 
interpunkcję, bardzo dobrze rozumie proste, krótkie teksty.   

B  Czytanie  a) dobrze rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji, 
odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne 
i napisy.   

b) dobrze zna wszystkie litery alfabetu, czyta głośno i wyraźnie 
z właściwą intonacją, dobrze rozumie proste, krótkie teksty.   

C  Czytanie  a)  ma trudności z rozumieniem sensu kodowania oraz dekodowania 
informacji, odczytywaniem uproszczonych rysunków, piktogramów, 
znaków informacyjnych i napisów.  

b)  myli litery alfabetu, ma trudności z czytaniem i rozumieniem prostych, 
krótkich tekstów.   

D  Czytanie  a) nie rozumie sensu kodowania oraz dekodowania informacji, nie 
odczytuje uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków 
informacyjnych i napisów.  

b) nie zna liter alfabetu, nie odczytuje i nie rozumie krótkich tekstów.   

A   Wypowiadanie się w 
małych formach 
teatralnych   

a) bardzo dobrze ilustruje głosem, gestem, mimiką, ruchem zachowania 
bohaterów inscenizacji, filmów i słuchowisk.  

b) Bardzo dobrze wyraża opinię o obejrzanych spektaklach, filmach 
i słuchowiskach.  

c) Bierze czynny i aktywny udział w inscenizacjach przygotowanych w 
klasie.  

d) Bardzo dobrze uczy się na pamięć wierszy, piosenek, ról.  

B   Wypowiadanie się w 
małych formach 
teatralnych   

a) dobrze ilustruje głosem, gestem, mimiką, ruchem zachowania 
bohaterów inscenizacji, filmów i słuchowisk.  

b) Dobrze wyraża opinię o obejrzanych spektaklach, filmach 
i słuchowiskach.  

c) Bierze udział w inscenizacjach przygotowanych w klasie.  
d) Uczy się na pamięć wierszy, piosenek, ról.  

C   Wypowiadanie się w 
małych formach 
teatralnych   

a) niezbyt ilustruje głosem, gestem, mimiką, ruchem zachowania 
bohaterów inscenizacji, filmów i słuchowisk.  

b) Niezbyt dobrze wyraża opinię o obejrzanych spektaklach, filmach 
i słuchowiskach.  

c) Nie zawsze bierze aktywny udział w inscenizacjach przygotowanych w 
klasie.  

d) Niezbyt uczy się na pamięć wierszy, piosenek, ról.  

D   Wypowiadanie się w 
małych formach 
teatralnych   

a) nie ilustruje głosem, gestem, mimiką, ruchem zachowania bohaterów 
inscenizacji, filmów i słuchowisk.  

b) Nie potrafi wyrazić opinii o obejrzanych spektaklach, filmach 
i słuchowiskach. 

c) Nie bierze aktywnego udziału w inscenizacjach przygotowanych w 
klasie.  

d) Nie uczy się na pamięć wierszy, piosenek, ról.    

A  Pisanie  a) bardzo dobrze odtwarza kształt liter i połączeń międzyliterowych.  
b) bardzo dobrze przepisuje i pisze z pamięci.    

B  Pisanie  a) dobrze odtwarza kształt liter i połączeń międzyliterowych.   
b) dobrze przepisuje i pisze z pamięci.    



C  Pisanie  a) ma trudności z odtwarzaniem kształtu liter i połączeń międzyliterowych.   
b) nie zawsze poprawnie przepisuje i pisze z pamięci.    

D  Pisanie  a) nie odtwarza kształtu liter i połączeń międzyliterowych.   
b) nie przepisuje i nie pisze z pamięci.    

A   Kształcenie językowe   a) bezbłędnie zapisuje zdania, prawidłowo stosuje znaki interpunkcyjne.   
b) bezbłędnie pisze wielką literą: imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, 

państw.    
c) bezbłędnie dzieli wyrazy przy przenoszeniu.   
d) bezbłędnie posługuje się określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, 

zdanie.   

B   Kształcenie językowe   a) z drobnymi błędami zapisuje zdania, prawidłowo stosuje znaki 
interpunkcyjne.   

b) z drobnymi błędami pisze wielką literą: imiona, nazwiska, nazwy miast, 
rzek, państw.    

c) z drobnymi błędami dzieli wyrazy przy przenoszeniu.   
d) zazwyczaj poprawnie posługuje się określeniami: głoska, litera, sylaba, 

wyraz, zdanie.   

C  Kształcenie językowe  a) z trudnością zapisuje zdania, prawidłowo stosuje znaki interpunkcyjne.  
b) z trudnością pisze wielką literą: imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, 

państw.  
c) z trudnością dzieli wyrazy przy przenoszeniu.   
d) z trudnością posługuje się określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, 

zdanie.   

D   Kształcenie językowe   a) nie zapisuje zdań, nieprawidłowo stosuje znaki interpunkcyjne.   
b) nie pisze wielką literą: imion, nazwisk, nazw miast, rzek, państw.    

c) nie dzieli wyrazu przy przenoszeniu.   

d) nie posługuje się określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie.   

A   Samokształcenie   a) zawsze podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych 
wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu,  

b) zawsze korzysta ze słownika ortograficznego  
c) zawsze korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism 

dla dzieci, słowników i np. encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija 
swoje zainteresowania.  

d) zawsze wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania 
problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc 
indywidualne strategie uczenia się.   

B  Samokształcenie  a) zazwyczaj podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych 
wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu,    

b) zazwyczaj korzysta ze słownika ortograficznego    
c) zazwyczaj korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism 

dla dzieci, słowników i np. encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija 
swoje zainteresowania.   

d) zazwyczaj wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania 
problemów i eksploracji świata, nie zawsze dbając o własny rozwój 
i tworząc indywidualne strategie uczenia się.   

C  Samokształcenie  a) ma trudności z podejmowaniem próby zapisu nowych, samodzielnie 
poznanych wyrazów i sprawdzaniem poprawność ich zapisu,   

b) ma trudności z korzystaniem ze słownika ortograficznego    
c) ma trudności z korzystaniem z różnych źródeł informacji, np. atlasów, 

czasopism dla dzieci, słowników i np. encyklopedii czy zasobów 
internetu i z rozwijaniem swoich zainteresowań.   

d) ma trudności z wykorzystaniem nabytych umiejętności do 
rozwiązywania problemów i eksploracji świata, nie zawsze dba 
o własny rozwój i tworzenie indywidualnych strategii uczenia się.   

D  Samokształcenie  a) nie podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów 
i nie sprawdza poprawności ich zapisu,    

b) nie korzysta ze słownika ortograficznego    



c) nie korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla 
dzieci, słowników i np. encyklopedii czy zasobów internetu i nie rozwija 
swoich zainteresowań   

d) nie wykorzystuje nabytych umiejętności do rozwiązywania problemów 
i eksploracji świata, nie dba o własny rozwój i nie tworzy 
indywidualnych strategii uczenia się.   

Edukacja matematyczna 

OCENA   ZAKRES   WYMAGANIA EDUKACYJNE   
A  Rozumienie 

stosunków  
przestrzennych i cech 
wielkościowych   

a) bardzo dobrze rozumie pojęcia związane ze stosunkami  
b) przestrzennymi i potrafi się nimi biegle posługiwać do określania 

swojego położenia i położenia przedmiotów, sprawnie wyprowadza 
kierunki od siebie i innych osób; bezbłędnie określa położenie 
obiektów względem obranego obiektu; znakomicie orientuje się na 
kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym 
rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,   

c) bardzo dobrze dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, 
że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej.   

B  Rozumienie 
stosunków  
przestrzennych i cech 
wielkościowych  

a) dobrze rozumie pojęcia związane ze stosunkami  
b) przestrzennymi i potrafi się nimi posługiwać do określania swojego 

położenia i położenia przedmiotów, wyprowadza kierunki od siebie 
i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego 
obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje 
(np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,   

c) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura 
jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej.   

C   Rozumienie 
stosunków 
przestrzennych i cech 
wielkościowych   

a)  niezbyt dobrze rozumie pojęcia związane ze stosunkami 
przestrzennymi i nie zawsze potrafi się nimi posługiwać   

b) do określania swojego położenia i położenia przedmiotów,   
ma trudności z wyprowadzaniem kierunków od siebie i innych osób; 
określaniem położenia obiektów względem obranego obiektu; słabo 
orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. 
w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,   

c) słabo dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); nie zawsze 
zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem 
drugiej.   

D  Rozumienie 
stosunków 
przestrzennych i cech 
wielkościowych  

a) nie rozumie pojęć związanych ze stosunkami  
b) przestrzennymi i nie potrafi się nimi posługiwać do określania swojego 

położenia i położenia przedmiotów, nie potrafi wyprowadzać 
kierunków od siebie i innych osób; określać położenia obiektów 
względem obranego obiektu; nie orientuje się na kartce papieru, aby 
odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki 
we właściwym kierunku, 

c) nie dostrzega symetrii (np. w rysunku motyla); nie zauważa, że jedna 
figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej.   

A   Rozumienie liczb i ich  
własności oraz 
posługiwania się 
liczbami   

a) bardzo dobrze zna pojęcia: cyfra, liczba, liczba jednocyfrowa, liczba 
dwucyfrowa,   

b) sprawnie używa liczebników głównych i porządkowych,   
c) bezbłędnie zapisuje liczby cyframi (zakres do 100),   
d) sprawnie porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100,   

e) sprawnie liczy w zakresie 100 z uwzględnieniem podanego warunku,   
f) bardzo dobrze potrafi sprawdzać wyniki odejmowania za pomocą 

dodawania,   
g) szybko dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię 

jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania,   
h) w zadaniu tekstowym bezbłędnie wskazuje pytanie, dane, szukaną 

i związki między nimi, udziela odpowiedzi,  
i) sprawnie i poprawnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe na 

dodawanie i odejmowanie,   



j) poprawnie oblicza niewiadomą wielkość w równaniach z okienkami.   
B  Rozumienie liczb i ich  

własności oraz 
posługiwania się 
liczbami   

a) zna pojęcia: cyfra, liczba, liczba jednocyfrowa, liczba dwucyfrowa,  
b) używa liczebników głównych i porządkowych,  
c) zapisuje liczby cyframi (zakres do 100),  
d) porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100,  
e) liczy w zakresie 100 z uwzględnieniem podanego warunku,  
f) umie sprawdzać wyniki odejmowania za pomocą dodawania,  
g) zwykle dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię 

jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania,  
h) w zadaniu tekstowym na ogół poprawnie wskazuje pytanie, dane, 

szukaną i związki między nimi, udziela odpowiedzi,  
i) rozwiązuje i układa zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie,  
j) zwykle oblicza niewiadomą wielkość w równaniach z okienkami.  

C   Rozumienie liczb i ich  
własności oraz 
posługiwania się 
liczbami  

a) ma trudności ze stosowaniem pojęć: cyfra, liczba, liczba  
b) jednocyfrowa, liczba dwucyfrowa,  
c) nie zawsze poprawnie używa liczebników głównych i porządkowych, 

myli się zapisując liczby cyframi (zakres do 100),  
d) nie zawsze poprawnie porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100,   
e) słabo liczy w zakresie 100 z uwzględnieniem podanego warunku,  
f) nie zawsze potrafi sprawdzać wyniki odejmowania za pomocą 

dodawania,  
g) ma trudności z dostrzeganiem problemu matematycznego oraz 

stworzeniem własnej strategii jego rozwiązania, odpowiedniej do 
warunków zadania,   

h)  w zadaniu tekstowym z trudnością wskazuje pytanie, dane, szukaną i 
związki między nimi, udziela odpowiedzi,   

i)  ma problemy z rozwiązywaniem i układaniem zadań tekstowych na 
dodawanie i odejmowanie,   

j)  oblicza niewiadomej wielkości w równaniach z okienkami sprawia mu 
trudność.   

D  Rozumienie liczb i ich 
własności oraz 
posługiwania się 
liczbami  

a) nie zna pojęć: cyfra, liczba, liczba jednocyfrowa, liczba dwucyfrowa, 
b) nie używa liczebników głównych i porządkowych, 
c) nie zapisuje liczby cyframi (zakres do 100), 
d) nie umie porównywać i porządkować liczb w zakresie  100,   
e) nie liczy w zakresie 100 z uwzględnieniem podanego warunku,   
f) nie umie sprawdzać wyników odejmowania za pomocą dodawania,  
g)  nie dostrzega problemu matematycznego, nie tworzy własnej strategii 

jego rozwiązania, odpowiedniej do warunków zadania,   
h) w zadaniu tekstowym nie wskazuje pytania, danych, szukanej 

i związków między nimi, nie udziela odpowiedzi,   
i) nie rozwiązuje i nie układa zadań tekstowych na dodawanie 

i odejmowanie,   
j) nie potrafi obliczyć niewiadomej wielkości w równaniach z okienkami.  

A  Stosowanie 
matematyki w 
sytuacjach życiowych 
oraz w innych 
obszarach edukacji  

a)  bezbłędnie wskazuje cechy wspólne i cechy różniące przedmioty,  
b)  sprawnie porównuje i szereguje przedmioty pod względem określonej 

cechy klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, 
rzeczy do ubrania,  

c)  zawsze poprawnie ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian 
w układzie elementów w porównywanych zbiorach,   

d) bezbłędnie układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, 
numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii,  określa następne i 
poprzednie,   

e) dostrzega regularność wzoru i go kontynuuje (rytm),   
f) biegle posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera,   
g) biegle posługuje się warcabami, szachami i innymi grami planszowymi 

lub logicznymi do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, 
logicznego.   



B  Stosowanie 
matematyki w 
sytuacjach życiowych 
oraz w innych 
obszarach edukacji  

a) zwykle poprawnie wskazuje cechy wspólne i cechy różniące 
przedmioty,  

b) porównuje i szereguje przedmioty pod względem określonej cechy 
klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do 
ubrania,   

c) dobrze ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie 
elementów w porównywanych zbiorach,   

d) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; 
wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,   

e) dostrzega regularność wzoru i go kontynuuje (rytm),   
f) na ogół poprawnie posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, 

tabletu, komputera,   
g) posługuje się warcabami, szachami i innymi grami planszowymi lub 

logicznymi do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, 
logicznego.   

C  Stosowanie 
matematyki w 
sytuacjach życiowych 
oraz w innych  
obszarach  
edukacji  

a)  nie zawsze wskazuje cechy wspólne i cechy różniące  
b)  przedmioty,   
c) niezbyt sprawnie porównuje i szereguje przedmioty pod względem 

określonej cechy ma trudności z  klasyfikowaniem obiektów: 
tworzeniem kolekcji, ma trudności z ustalaniem równoliczności 
zbiorów po zmianie ułożenia elementów,   

d) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, ma trudności 
z ich  ponumerowaniem, określeniem następnych i poprzednich,   

e) nie zawsze dostrzega regularność wzoru i potrafi go kontynuować 
(rytm),   

f) z trudnością posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, 
komputera,   

g) słabo posługuje się warcabami, szachami i innymi grami planszowymi 
lub logicznymi do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, 
logicznego.   

D  Stosowanie 
matematyki w 
sytuacjach życiowych 
oraz w innych 
obszarach edukacji  

a) nie wskazuje cech wspólnych i cech różniących  
b) przedmioty,   
c) nie umie porównać i szeregować przedmiotów pod względem 

określonej cechy klasyfikować obiektów, tworzyć kolekcji, nie jest w 
stanie ustalić równoliczności mimo obserwowanych zmian w układzie 
elementów w porównywanych zbiorach,   

d) nie potrafi układać obiektów (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, 
ponumerować ich, określić następne i poprzednie,   

e) nie dostrzega regularności wzoru i nie umie go kontynuować (rytm),   
f) nie posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera,   
g) nie posługuje się warcabami, szachami i innymi grami planszowymi 

lub logicznymi do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, 
logicznego.   

A  Dokonywanie 
pomiarów długości   

a) bardzo dobrze zna wprowadzone jednostki miary i ich skróty (cm,m,km)   
b) bardzo dobrze mierzy linijką długość obiektu w centymetrach   
c) bardzo dobrze porównuje długości przedmiotów   
d) bardzo dobrze wykonuje proste obliczenia dotyczące długości.   

B  Dokonywanie 
pomiarów długości   

a) zna wprowadzone jednostki miary i ich skróty (cm,m,km)   
b) mierzy linijką długość obiektu w centymetrach   
c) porównuje długości przedmiotów   
d) wykonuje proste obliczenia dotyczące długości.   

C  Dokonywanie 
pomiarów długości   

a) myli wprowadzone jednostki miary i ich skróty (cm,m,km)   
b) ma trudności z mierzeniem linijką długości obiektu w centymetrach   
c) ma trudności z porównywaniem długości przedmiotów   
d) słabo wykonuje proste obliczenia dotyczące długości.   

D  Dokonywanie 
pomiarów długości   

a) nie zna wprowadzonych jednostek miary i ich skrótów (cm,m,km)   
b) nie mierzy linijką długości obiektu w centymetrach  
c) nie porównuje długości przedmiotów   
d) nie wykonuje prostych obliczeń dotyczących długości.   

   



Edukacja społeczna 

OCENA   ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE   
A  Rozumienie 

środowiska 
społecznego  

a) zna swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, wie, komu może 

ujawniać te dane,  
b) zna nazwę i adres szkoły, nazwiska swoich nauczycieli,  
c) zawsze potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach 

z rówieśnikami i dorosłymi,  
d) zawsze przestrzega ustalonych zasad,  
e) zawsze pomaga potrzebującym,  
f) wie, że nigdy nie należy kłamać lub zatajać prawdy,  
g) zawsze zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i 

w sytuacjach życiowych,  
h) zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej 

oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w 
domu i na  ulicy,   

i) doskonale zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób 
należy się zwrócić o pomoc,   

j) zawsze wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie 
nie można i dlaczego.   

B  Rozumienie 
środowiska 
społecznego  

a) zna swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, wie, komu może 

ujawniać te dane,  
b) zna nazwę i adres szkoły, nazwiska swoich nauczycieli,   
c) zwykle potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w  kontaktach 

z rówieśnikami i dorosłymi,   
d) przestrzega ustalonych zasad,   
e) zwykle pomaga potrzebującym,    
f) wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy,   
g) na ogół zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i 

w sytuacjach życiowych,    
h) zwykle przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej 

oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w 
domu i na ulicy,   

i) zna większość zagrożeń ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób 
należy się zwrócić o pomoc,   

j) na ogół wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie 
nie można i dlaczego.   

C  Rozumienie 
środowiska 
społecznego  

a) zna swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania ale nie zawsze potrafi 
je podać.  

b) podanie nazwy i adresu szkoły, nazwisk swoich nauczycieli sprawia 
mu trudność,  

c) nie zawsze potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi,  

d) czasami nie przestrzega ustalonych zasad,  
e) nie zawsze pomaga potrzebującym,  
f) niekiedy kłamie i zataja prawdę,  
g) nie zawsze zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce 

szkolnej i w sytuacjach życiowych,  
h) czasami nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej oraz w świecie dorosłych, bywa, że niegrzecznie zwraca się 
do innych w szkole, w domu  i na ulicy,  

i) nie do końca zna większość zagrożeń ze strony ludzi; nie zawsze wie, 
do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc,  

j) nie zawsze zwraca uwagę na to gdzie można bezpiecznie organizować 
zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.  



D  Rozumienie 
środowiska 
społecznego  

a) nie umie podać swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,  
b) nie zna nazwy i adresu szkoły, nazwisk swoich nauczycieli,  
c) nie potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe  
d) w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, nie przestrzega ustalonych 

zasad,  
e) nie pomaga potrzebującym,  
f) kłamie i zataja prawdę,  
g) nie potrafi zgodnie współpracować z innymi w zabawie, w nauce 

szkolnej i w sytuacjach życiowych,  
h) nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz 

w świecie dorosłych, niegrzecznie zwraca się do innych w szkole, 
w  domu i na ulicy,  

i) nie zna zagrożeń ze strony ludzi; nie wie, do kogo i w jaki sposób 
należy się zwrócić o pomoc,  

j) nie wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie 
można i dlaczego.   

A  Orientacja w czasie 
historycznym  

a) doskonale rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur 
wojskowy, wybrane stroje ludowe, związane z  regionem Polski, 
w którym mieszka,  

b) godnie uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach 
pamięci narodowej;  

c) zawsze zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub 
słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt itp.,  

d) doskonale rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której 
mieszka, wyjaśnia pojęcie „patron”,   

e) bezbłędnie wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i króla 
Polski, obecnego prezydenta Polski, wymienia nazwę pierwszej stolicy 
Polski,  

f) wyczerpująco wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji 
polskich,   

g) bez problemu przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o 
poznanych wielkich Polakach,   

h) doskonale rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.  
B  Orientacja w czasie 

historycznym  
a) zwykle rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, 

wybrane stroje ludowe, związane z regionem Polski, w którym mieszka,   
b) uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci 

narodowej;  
c) stara się zachowywać  godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub 

słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt itp.,  
d) rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka, 

wyjaśnia pojęcie „patron”,  
e) zwykle potrafi wymienić imiona i nazwiska, np.  pierwszego władcy 

i króla Polski, obecnego prezydenta Polski, wymienia nazwę pierwszej 
stolicy Polski,  

f) wyjaśnia znaczenie części wybranych zwyczajów i tradycji polskich,  
g) w prosty sposób przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje 

o poznanych wielkich Polakach,  
h) zwykle rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.  

C  Orientacja w czasie 

historycznym  
a) z trudnością rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur 

wojskowy, wybrane stroje ludowe, związane z regionem Polski, 
w którym mieszka,  

b) bez zaangażowania uczestniczy w świętach narodowych i innych 
ważnych dniach pamięci narodowej;  

c) nie zawsze stara się zachowywać  godnie i z szacunkiem podczas 
śpiewania lub słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt itp.,  

d) ma trudności w rozpoznaniu i nazywaniu patrona szkoły, miejscowości, 
w której mieszka, wyjaśnieniem pojęcia  „patron”,  

e) z trudnością wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i króla 
Polski, obecnego prezydenta Polski, nie umie samodzielnie wymienić 
nazwy pierwszej stolicy Polski,  



f) ma kłopoty z wyjaśnieniem znaczenia wybranych zwyczajów i tradycji 
polskich,  

g) nie umie samodzielnie przedstawić wybranych postaci i zaprezentować 
informacji o poznanych wielkich  Polakach,  

h) ma trudności w rozpoznaniu flagi i hymnu Unii Europejskiej.  
D  Orientacja w czasie 

historycznym  
a) nie umie rozpoznać: godła, barw, hymnu narodowego, munduru 

wojskowego, wybranych strojów ludowych, związanych z regionem 
Polski, w którym mieszka,  

b) niewłaściwie uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych 
dniach pamięci narodowej;  

c) nie zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub 
słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt itp.,  

d) nie rozpoznaje i nie nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której 
mieszka, nie wyjaśnia pojęcia „patron”,  

e) nie potrafi wymienić imion i nazwisk, np. pierwszego władcy i króla 
Polski, obecnego prezydenta Polski, nie umie wymienić nazwy 
pierwszej stolicy Polski,  

f) nie umie wyjaśnić znaczenia wybranych zwyczajów i tradycji polskich, 
g) nie potrafi przedstawić wybranych postaci i zaprezentować informacji o 

poznanych wielkich Polakach,  
h) nie rozpoznaje flagi i hymnu Unii Europejskiej.   

Edukacja przyrodnicza 

OCENA   ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE   

A  Rozumienie 

środowiska 

przyrodniczego  

a) z troską dba o przyrodę  
b) doskonale rozumie cykliczność zjawisk przyrodniczych  
c) zawsze prawidłowo nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne 

dla poszczególnych pór roku,  
d) wymienia wszystkie czynniki atmosferyczne wpływające na pogodę,  
e) uważnie obserwuje pogodę i zawsze dostosowuje swój ubiór do 

warunków pogodowych,  
f) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych i zawsze wie, jak 

zachować się w sytuacji zagrożenia,  
g) bezbłędnie rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny występujące w takich 

środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród 
(działka),  

h) wskazuje wszystkie różnice między drzewem, krzewem i rośliną zielną,  
i) wymienia więcej niż trzy nazwy drzew (iglastych, liściastych), krzewów i 

roślin zielnych występujących w Polsce oraz w najbliższej okolicy,  
j) wymienia wszystkie warunki niezbędne roślinom do rozwoju,  
k) wyczerpująco opisuje, co dzieje się z roślinami i zwierzętami w różnych 

porach roku (odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy, cykle 
rozwojowe),  

l) bezbłędnie rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta żyjące w takich 
środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród 
(działka),  

m) wymienia nazwy zwierząt, które można hodować w domu, 
wyczerpująco opisuje sposoby opieki nad zwierzętami domowymi,  

n) zna zagrożenia dla ludzi ze strony zwierząt i sposoby radzenia sobie z 
nimi,  

o) wymienia nazwy więcej niż trzech roślin i trzech zwierząt, które są w 
Polsce pod ochroną.   

B  Rozumienie 
środowiska 
przyrodniczego  

a) zwykle dba o przyrodę  
b) jest świadomy cykliczności zjawisk przyrodniczych  
c) nazywa większość zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla 

poszczególnych pór roku,  
d) wymienia niektóre czynniki atmosferyczne wpływające na pogodę,  
e) obserwuje pogodę i na ogół dostosowuje swój ubiór do warunków 

pogodowych,  
f) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych i zwykle wie, jak 

zachować się w sytuacji zagrożenia,  



g) rozpoznaje i nazywa większość wybranych roślin występujących w 
takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i 
ogród (działka),  

h) zwykle potrafi wskazać różnice między drzewem, krzewem i rośliną 
zielną,  

i) wymienia po trzy nazwy drzew (iglastych, liściastych), krzewów i roślin 
zielnych występujących w Polsce oraz w najbliższej okolicy,  

j) wymienia warunki niezbędne roślinom do rozwoju,  
k) opisuje większość zmian zachodzących w różnych porach roku (odloty i 

przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy, cykle rozwojowe),  
l) rozpoznaje i nazywa większość wybranych zwierząt żyjących w takich 

środowiskach przyrodniczych, jak:  park, las, pole uprawne, sad i ogród 
(działka),  

m) wymienia nazwy zwierząt, które można hodować w domu, opisuje 
niektóre sposoby opieki nad zwierzętami domowymi,  

n) zna zagrożenia dla ludzi ze strony zwierząt i na ogół wie jak radzić 
sobie z nimi,  

o) wymienia nazwy trzech roślin i trzech zwierząt, które są w Polsce pod 
ochroną.  

C   Rozumienie 
środowiska 
przyrodniczego   

a) nie zawsze dba o przyrodę  
b) nie do końca rozumie cykliczność zjawisk przyrodniczych   
c) nie zawsze prawidłowo nazywa zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,   
d) wymienia tylko niektóre czynniki atmosferyczne wpływające na pogodę,  
e) niedokładnie obserwuje pogodę i nie zawsze umie dostosować swój 

ubiór do warunków pogodowych,    
f) zna tylko niektóre zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych i  nie 

zawsze wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,  
g) rozpoznaje i nazywa tylko niektóre wybrane rośliny występujące w 

takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i 
ogród (działka),  

h) wskazuje nie wszystkie różnice między drzewem, krzewem i rośliną 
zielną,  

i) wymienia mniej niż trzy nazwy drzew (iglastych, liściastych), krzewów i 
roślin zielnych występujących w  Polsce oraz w najbliższej okolicy,  

j) ma trudności z wymienieniem warunków niezbędnych roślinom do 
rozwoju,  

k) nie dokładnie opisuje, co dzieje się z roślinami i zwierzętami w różnych 
porach roku (odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy, cykle 
rozwojowe),  

l) nie zawsze rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta żyjące w takich 
środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród 
(działka),  

m) ma kłopoty z wymienieniem nazw zwierząt, które można hodować w 
domu, oraz opisaniem sposobów opieki nad zwierzętami domowymi,  

n)  zna tylko niektóre zagrożenia dla ludzi ze strony zwierząt i sposoby 
radzenia sobie z nimi,  

o)  wymienia mniej niż trzy nazwy roślin i trzech zwierząt, które są w 
Polsce pod ochroną.  

D   Rozumienie 
środowiska 
przyrodniczego   

a) nie dba o przyrodę  
b) nie jest świadomy cykliczności zjawisk przyrodniczych  
c) nie umie nazywać zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla 

poszczególnych pór roku,  
d) nie umie wymienić czynników atmosferycznych wpływających na 

pogodę,  
e) nie obserwuje pogody i nie dostosowuje swego ubioru do warunków 

pogodowych,  
f) nie zna zagrożeń ze strony zjawisk przyrodniczych i nie wie, jak 

zachować się w sytuacji zagrożenia,  



g)  nie rozpoznaje i nie umie nazwać wybranych roślin występujących w 
takich środowiskach przyrodniczych,  jak: park, las, pole uprawne, sad i 
ogród (działka),  

h) nie potrafi wskazać różnic między drzewem, krzewem i rośliną zielną,  
i) nie potrafi wymienić  trzech nazwy drzew (iglastych, liściastych), 

krzewów i roślin zielnych występujących w  Polsce oraz w najbliższej 
okolicy,  

j) nie wymienia warunków niezbędnych roślinom do rozwoju,  
k) nie umie opisać zmian zachodzących w różnych porach roku (odloty i 

przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy, cykle rozwojowe),  
l) nie rozpoznaje i nie nazywa wybranych zwierząt żyjących w takich 

środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad  ogród 
(działka),  

m) nie umie wymienić nazw zwierząt, które można hodować w domu, ani 
opisać sposobów opieki nad zwierzętami domowymi,  

n) nie zna zagrożeń dla ludzi ze strony zwierząt i nie wie jak radzić sobie 
z nimi,  

o) nie potrafi wymienić nazw trzech roślin i trzech zwierząt, które są w 
Polsce pod ochroną.  

A   Funkcje życiowe 
człowieka   

a) bardzo dobrze zna budowę zewnętrzną człowieka,  
b) zawsze przestrzega higieny osobistej,  
c) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w  drodze do 

i ze szkoły,  
d) doskonale zna numery alarmowe służb ratowniczych (policja, 

pogotowie, straż pożarna) i umie wezwać pomoc,  
e) zna zagrożenia ze strony ludzi; zawsze wie, do kogo i w jaki sposób 

należy się zwrócić o pomoc,  
f) bardzo rozsądnie korzysta z radia i telewizji, internetu, komputera,    
g) wyczerpująco wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; 

ma dużą świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania 
zdrowia,  

h) bezbłędnie rozróżnia podstawowe znaki drogowe, zawsze stosuje 
przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; 
zawsze przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego 
transportu zbiorowego;  

i) ma świadomość, że nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma 
wpływ na utratę zdrowia człowieka;   

B  Funkcje życiowe 
człowieka  

a) zna budowę zewnętrzną człowieka,  
b) zwykle przestrzega higieny osobistej,  
c) na ogół przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do 

i ze szkoły,  
d) zna numery alarmowe służb ratowniczych (policja, pogotowie, straż 

pożarna) i umie wezwać pomoc,  
e) zna większość zagrożeń ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób 

należy się zwrócić o pomoc,  
f) stara się rozsądnie korzystać z radia i telewizji, internetu, komputera,  
g) wymienia niektóre wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma 

świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia,  
h) na ogół rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stara się stosować 

przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych 
oraz zasad zachowania się w środkach publicznego transportu 
zbiorowego;  

i) ma świadomość, że nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma 
wpływ na utratę zdrowia człowieka.  

C   Funkcje życiowe 
człowieka  

a) zna tylko niektóre elementy budowy zewnętrznej człowieka,  
b) nie zawsze przestrzega higieny osobistej,  
c) zapomina o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w 

drodze do i ze szkoły,  
d) zna nie wszystkie numery alarmowe służb ratowniczych (policja, 

pogotowie, straż pożarna) i nie zawsze umie wezwać pomoc,  



e) zna tylko niektóre z zagrożeń ze strony ludzi; nie zawsze wie, do kogo i 
w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc,  

f) nie zawsze stara się rozsądnie korzystać z radia i telewizji, internetu, 
komputera,  

g) wymienia tylko niektóre wartości odżywcze produktów żywnościowych; 
nie do końca ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla 
utrzymania zdrowia,  

h) słabo rozróżnia podstawowe znaki drogowe, nie zawsze stara się 
stosować przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach 
publicznych oraz zasady zachowania się w środkach publicznego 
transportu zbiorowego,  

i) i) ma małą świadomość, że nieodpowiedzialne korzystanie 
z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka.  

D  Funkcje życiowe 
człowieka  

a) nie zna budowy zewnętrznej człowieka  
b) nie przestrzega higieny osobistej,  
c) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do i ze 

szkoły,  
d) nie zna numerów alarmowych służb ratowniczych (policja, pogotowie, 

straż pożarna) i nie umie wezwać pomocy,  
e) nie zna zagrożeń ze strony ludzi; nie wie, do kogo i w jaki sposób 

należy się zwrócić o pomoc,  
f) nie stara się rozsądnie korzystać z radia i telewizji, internetu, 

komputera,  
g) nie umie wymienić wartości odżywczych produktów żywnościowych; 

nie ma świadomości znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania 
zdrowia,  

h) nie rozróżnia podstawowych znaków drogowych, nie stosuje przepisów 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych oraz zasad 
zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego,  

i) nie ma świadomości, że nieodpowiedzialne korzystanie z technologii 
ma wpływ na utratę zdrowia człowieka.   

A  Rozumienie 

przestrzeni 

geograficznej  

a) szczegółowo określa położenie swojej miejscowości oraz okolicy, 
wymienia charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, 
interesujące zabytki, pomniki,  

b) bezbłędnie wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne 
miasta, rzeki,  

c) sprawnie czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, 
odczytuje podstawowe znaki kartograficzne map, z których korzysta.  

B  Rozumienie 
przestrzeni 
geograficznej  

a) określa położenie swojej miejscowości oraz okolicy, wymienia niektóre 
charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, interesujące 
zabytki, pomniki,  

b) wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, niektóre główne miasta, 
rzeki,  

c) czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, odczytuje 
niektóre podstawowe znaki kartograficzne map, z których korzysta.  

C  Rozumienie 
przestrzeni 
geograficznej  

a) ma trudności z określeniem położenia swojej miejscowości oraz okolicy, 
wymienieniem charakterystycznych miejsc, np. miejsc pamięci 
narodowej, interesujących zabytków, pomników,  

b) potrzebuje pomocy we wskazaniu na mapie fizycznej Polski jej granic, 
głównych miast, rzek,  

c) z trudnością czyta proste plany, wskazuje nie wszystkie kierunki główne 
na mapie, odczytuje tylko niektóre podstawowe znaki kartograficzne 
map, z których korzysta.  

D  Rozumienie 
przestrzeni 
geograficznej  

a) nie potrafi określić położenia swojej miejscowości oraz okolicy, 
wymienić charakterystycznych miejsc, np. miejsc pamięci narodowej, 
interesujących zabytków, pomników,  

b) nie wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granic, głównych miast, rzek,  
c) nie umie czytać prostych  planów, wskazywać kierunków głównych na 

mapie, odczytać podstawowych znaków  
d) kartograficznych map, z których korzysta.  

  



Edukacja plastyczna   

OCENA  ZAKRES  WYMAGANIA EDUKACYJNE  

A  Percepcja wizualna, 

obserwacja i 

doświadczenia  

a) bardzo dobrze obserwuje i nazywa: kształt, wielkość, stosunki 
przestrzenne na obrazie, barwy, linie, fakturę, bryłę np. rzeźby.  

b) bardzo dobrze wyróżnia symetrię jedno- i wieloosiową.  
c) Bardzo dobrze analizuje reprodukcje dzieł malarskich i rzeźbiarskich 

pod względem treści, linii, barw, kształtów, wielkości, faktury, 
stosunków przestrzennych, nastroju, proporcji, wrażenia.   

B   Percepcja wizualna, 

obserwacja i 

doświadczenia   

a) zazwyczaj dobrze nazywa: kształt, wielkość, stosunki przestrzenne na 
obrazie, barwy, linie, fakturę, bryłę np. rzeźby.  

b) na ogół dobrze wyróżnia symetrię jedno- i wieloosiową.  
c) dobrze analizuje reprodukcje dzieł malarskich i rzeźbiarskich pod 

względem treści, linii, barw, kształtów, wielkości, faktury, stosunków 
przestrzennych, nastroju, proporcji, wrażenia.  

C   Percepcja wizualna, 

obserwacja i 

doświadczenia   

a) ma trudności z prawidłowym nazywaniem: kształtu, wielkości, 
stosunków przestrzennych na obrazie, barw, linii, faktury, bryły np. 
rzeźby.  

b) ma trudności z wyróżnianiem symetrii jedno- i wieloosiowej.  
c) z trudnością analizuje reprodukcje dzieł malarskich i rzeźbiarskich pod 

względem treści, linii, barw, kształtów, wielkości, faktury, stosunków 
przestrzennych, nastroju, proporcji, wrażenia.   

D   Percepcja wizualna, 

obserwacja i 

doświadczenia   

a) nie potrafi nazywać: kształtu, wielkości, stosunków przestrzennych na 
obrazie, barw, linii, faktury, bryły np. rzeźby.  

b) nie potrafi wyróżnić symetrii jedno- i wieloosiowej.  
c) nie dokonuje analizy reprodukcji dzieł malarskich i rzeźbiarskich pod 

względem treści, linii, barw, kształtów, wielkości, faktury, stosunków 
przestrzennych, nastroju, proporcji, wrażenia.  

A   Ekspresja twórcza  a) Bardzo dobrze rysuje i maluje posługując się  
różnorodnymi przyborami rysunkowymi i malarskimi i lepi z różnych mas 

plastycznych.  
b) Starannie i dokładnie wydziera, wycina, składa, przylepia materiały 

papiernicze i tekstylne.  
c) Dokładnie powiela za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla itp.  
d) Bardzo dokładnie i starannie wykonuje proste rekwizyty do małych form 

teatralnych.  
B  Ekspresja twórcza  a) Na ogół właściwie rysuje i maluje posługując się różnorodnymi 

przyborami rysunkowymi i malarskimi i lepi z różnych mas plastycznych.  
b) zazwyczaj dokładnie wydziera, wycina, składa, przylepia materiały 

papiernicze i tekstylne.  
c) zazwyczaj dokładnie powiela za pomocą kalki, tuszu,  farby, stempla 

itp.  
d) Prawidłowo wykonuje proste rekwizyty do małych form teatralnych.  

C   Ekspresja twórcza   a) ma trudności z rysowaniem i malowaniem posługując się różnorodnymi 
przyborami rysunkowymi i malarskimi i lepiąc z różnych mas 
plastycznych.  

b) ma trudności z wydzieraniem, wycinaniem, składaniem, przylepianiem 
materiałów papierniczych i tekstylnych.  

c) ma trudności z powielaniem za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla itp.   
d) z trudem wykonuje proste rekwizyty do małych form teatralnych.  

D  Ekspresja twórcza   a) nie potrafi rysować i malować posługując się różnorodnymi przyborami 
rysunkowymi i malarskimi i lepić z różnych mas plastycznych.   

b) nie umie wydzierać, wycinać, składać, przylepiać materiałów 
papierniczych i tekstylnych.  

c) nie potrafi powielać za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla itp.  
d) nie umie wykonać prostych rekwizytów do małych form teatralnych.  

A   Recepcja sztuk 
plastycznych   

a) bardzo dobrze nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, 
rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, 
ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową.  

b) bardzo dobrze potrafi opisywać poznane dzieła sztuki 
z uwzględnieniem poznanych pojęć plastycznych.  



B  Recepcja sztuk 
plastycznych  

a) zazwyczaj prawidłowo nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. 
malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, 
tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową.  

b) zazwyczaj prawidłowo potrafi opisywać poznane dzieła sztuki 
z uwzględnieniem poznanych pojęć plastycznych.  

C  Recepcja sztuk 
plastycznych  

a) ma trudności z nazywaniem dziedzin sztuk plastycznych, np. 
malarstwa, rzeźby, w tym dziedzin sztuki użytkowej, np. meblarstwa, 
tkactwa, ceramiki, hafciarstwa, architektury, grafiki komputerowej.  

b) ma trudności z prawidłowym opisywaniem poznanych dzieł sztuki 
uwzględniając poznane pojęcia plastyczne.  

D   Recepcja sztuk 
plastycznych   

a) nie nazywa dziedzin sztuk plastycznych, np. malarstwa, rzeźby, w tym 
dziedzin sztuki użytkowej, np. meblarstwa, tkactwa, ceramiki, 
hafciarstwa, architektury, grafiki komputerowej.  

b) nie umie prawidłowo opisywać poznanych dzieł sztuki uwzględniając 
poznane pojęcia plastyczne.  

   

Edukacja techniczna   

OCENA   ZAKRES   WYMAGANIA EDUKACYJNE   

A  Organizacja pracy  a) bez zarzutu przygotowuje stanowisko pracy.  
b) bardzo dobrze zna zasady bezpiecznej pracy oraz higieny pracy.  
c) bardzo dobrze planuje etapy pracy (pomysł, kolejne czynności, dobór 

materiałów i narzędzi).  
d) bardzo dobrze porównuje wykonane zadanie z planem.  
e) bardzo dobrze dobiera materiały i narzędzia do pracy.  
f) bardzo dobrze dokonuje samokontroli wykonanej pracy.  

B  Organizacja pracy  a) na ogół właściwie przygotowuje stanowisko pracy.  
b) zazwyczaj zna zasady bezpiecznej pracy oraz higieny pracy.  
c) na ogół dobrze planuje etapy pracy (pomysł, kolejne czynności, dobór 

materiałów i narzędzi).  
d) zazwyczaj porównuje wykonane zadanie z planem.  
e) na ogół dobrze dobiera materiały i narzędzia do pracy.  
f) z reguły dokonuje samokontroli wykonanej pracy.  

C  Organizacja pracy  a) nie zawsze właściwie przygotowuje stanowisko pracy.  
b) rzadko stosuje zasady bezpiecznej pracy oraz higieny pracy.  
c) rzadko planuje etapy pracy (pomysł, kolejne czynności, dobór 

materiałów i narzędzi).  
d) czasami porównuje wykonane zadanie z planem.  
e) rzadko dobiera właściwe materiały i narzędzia do pracy.  
f) rzadko dokonuje samokontroli wykonanej pracy.  

D  Organizacja pracy  a) niewłaściwie przygotowuje stanowisko pracy.  
b) nie stosuje zasad bezpiecznej pracy oraz higieny pracy.  
c) nie planuje etapów pracy (pomysł, kolejne czynności, dobór materiałów 

i narzędzi).  
d) nie porównuje wykonanego zadania z planem.  
e) Nie dobiera właściwy materiałów i narzędzi do pracy.  
f) nie dokonuje samokontroli wykonanej pracy.  

A  Znajomość informacji 
technicznej, 
materiałów, narzędzi 
i technologii 
wytwarzania  

a) bardzo dobrze zna właściwości: materiałów papierniczych (papieru, 
kartonu, tektury, papieru kolorowego, bibuły); materiałów tekstylnych 
(tkanina, włóczka, nici, wełna, bawełna), materiałów przyrodniczych,   

b) bardzo dobrze czyta rysunki poglądowe,  
c) zna wybrane symbole i znaki powszechnej informacji,  
d) bardzo dobrze zna różne sposoby łączenia materiałów (rozłączne, 

nierozłączne, ruchome),  
e) bardzo dobrze posługuje się: nożyczkami, linijką, kolcem, igłą 

i naparstkiem, szczypcami, nożem, dziurkaczem, zszywaczem, 
prostymi urządzeniami gospodarstwa domowego,  



f) bardzo dobrze obrysowuje i wycina wzory, odmierza długości linijką, 
składa, zagina, przerywa, przecina, nakłuwa, zwija, okleja, przeplata, 
nawleka igłę, przyszywa guziki  

g) bardzo dobrze tnie materiały papiernicze i tkaniny po liniach prostych i 
krzywych.  

h) posiada wysoką kulturę posługiwania się narzędziami.  

B  Znajomość informacji 
technicznej, 
materiałów, narzędzi 
i technologii 
wytwarzania  

a) na ogół zna właściwości: materiałów papierniczych (papieru, 
kartonu, tektury, papieru kolorowego, bibuły); materiałów tekstylnych 
(tkanina, włóczka, nici, wełna, bawełna), materiałów przyrodniczych,  

b) na ogół dobrze czyta rysunki poglądowe,  
c) zazwyczaj zna wybrane symbole i znaki powszechnej informacji,  
d) zazwyczaj dobrze zna różne sposoby łączenia materiałów (rozłączne, 

nierozłączne, ruchome),  
e) na ogół dobrze posługuje się: nożyczkami, linijką, kolcem, igłą i 

naparstkiem, szczypcami, nożem, dziurkaczem, zszywaczem, prostymi 
urządzeniami gospodarstwa domowego,  

f) na ogół dobrze obrysowuje i wycina wzory, odmierza długości linijką, 
składa, zagina, przerywa, przecina, nakłuwa, zwija, okleja, przeplata, 
nawleka igłę, przyszywa guziki  

g) zazwyczaj dobrze tnie materiały papiernicze i tkaniny po liniach 
prostych i krzywych.  

h) posiada kulturę posługiwania się narzędziami.  

C   Znajomość informacji 
technicznej, 
materiałów, narzędzi 
i technologii 
wytwarzania  

a) ma trudności z rozróżnianiem właściwości: materiałów papierniczych 
(papieru, kartonu, tektury, papieru kolorowego, bibuły); materiałów 
tekstylnych (tkanina, włóczka, nici, wełna, bawełna), materiałów 
przyrodniczych, 

b) słabo czyta rysunki poglądowe,  
c) ma trudności z rozpoznawaniem i nazywaniem wybranych symboli 

i znaków powszechnej informacji,  
d) Ma trudności z wytłumaczeniem sposobów łączenia materiałów 

(rozłączne, nierozłączne, ruchome),  
e) Ma trudności z posługiwaniem się: nożyczkami, linijką, kolcem, igłą i 

naparstkiem, szczypcami, nożem, dziurkaczem, zszywaczem, prostymi 
urządzeniami gospodarstwa domowego,  

f) Ma trudności z obrysowywaniem i wycinaniem wzorów, odmierzaniem 
długości linijką, składaniem, zaginaniem, przerywaniem, przecinaniem, 
nakłuwaniem, zwijaniem, oklejaniem, przeplataniem, nawlekaniem igły, 
przyszywaniem guzików  

g) Ma trudności z cięciem materiałów papierniczych i tkanin po liniach 
prostych i krzywych.  

h) posiada słabą kulturę posługiwania się narzędziami.  

D   Znajomość informacji 
technicznej, 
materiałów, narzędzi 
i technologii 
wytwarzania  

a) nie zna właściwości: materiałów papierniczych (papieru, kartonu, 
tektury, papieru kolorowego, bibuły); materiałów tekstylnych (tkanina, 
włóczka, nici, wełna, bawełna), materiałów przyrodniczych,   

b) nie czyta rysunków poglądowych,  
c) nie zna wybrane symbole i znaki powszechnej informacji,  
d) nie zna sposobów łączenia materiałów (rozłączne, nierozłączne, 

ruchome), 
e) niewłaściwie posługuje się: nożyczkami, linijką, kolcem, igłą i 

naparstkiem, szczypcami, nożem, dziurkaczem, zszywaczem, prostymi 
urządzeniami gospodarstwa domowego,  

f) nie obrysowuje i nie wycina wzorów, nie odmierza długości linijką, nie 
składa, nie zagina, nie przerywa, nie przecina, nie nakłuwa, nie zwija, 
nie okleja, nie przeplata, nie nawleka igły, nie przyszywa guzików  

g) nie tnie materiałów papierniczych i tkanin po liniach prostych i 
krzywych.   

h) Niewłaściwie zachowuje się posługując się narzędziami.   

A   Wiedza o technice:   a) bardzo dobrze zna rodzaje budowli mieszkalnych i przemysłowych,    
b) bardzo dobrze potrafi wymienić sposoby oświetlenia domów dawniej i 

dziś,  



c) bardzo dobrze zna rodzaje domowych mediów: gaz, energia 
elektryczna, woda kanalizacja, telewizja, radio, telefon,  

d) bardzo dobrze zna zasady bezpiecznego obsługiwania domowych 
urządzeń elektrycznych.  

B   Wiedza o technice:   a) na ogół zna rodzaje budowli mieszkalnych i przemysłowych,  
b) na ogół potrafi wymienić sposoby oświetlenia domów dawniej i dziś,  
c) zazwyczaj dobrze zna rodzaje domowych mediów: gaz, energia 

elektryczna, woda kanalizacja, telewizja, radio, telefon,  
d) zna zasady bezpiecznego obsługiwania domowych urządzeń 

elektrycznych.  

C   Wiedza o technice:   a) ma trudności z rozróżnianiem rodzajów budowli mieszkalnych 
i przemysłowych,  

b) na ogół nie potrafi wymienić sposobów oświetlenia domów dawniej 
i dziś,  

c) nie zawsze potrafi rozróżnić rodzaje domowych mediów: gaz, energia 
elektryczna, woda kanalizacja, telewizja, radio, telefon,  

d) nie zawsze zna zasady bezpiecznego obsługiwania domowych 
urządzeń elektrycznych.  

D   Wiedza o technice:   a) nie rozróżnia rodzajów budowli mieszkalnych i przemysłowych,  
b) nie potrafi wymienić sposobów oświetlenia domów dawniej i dziś,  
c) nie zna rodzajów domowych mediów: gaz, energia elektryczna, woda 

kanalizacja, telewizja, radio, telefon,  
d) nie zna zasad bezpiecznego obsługiwania domowych urządzeń 

elektrycznych.  

   

Edukacja informatyczna   

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE   

A  Bezpieczeństwo i 
higiena pracy z 
komputerem  

a) bardzo dobrze zna zasady zachowania i bezpieczeństwa w pracowni 
komputerowej. 

b) bardzo dobrze zna regulamin pracowni komputerowej.  

B  Bezpieczeństwo i 
higiena pracy z 
komputerem  

a) zna zasady zachowania i bezpieczeństwa w pracowni komputerowej. 
b) zna regulamin pracowni komputerowej.  

C  Bezpieczeństwo i 
higiena pracy z 
komputerem  

a) z trudnością wymienia zasady zachowania i bezpieczeństwa 
w pracowni komputerowej.  

b) ma trudności z zapamiętaniem regulaminu pracowni komputerowej  
D  Bezpieczeństwo i 

higiena pracy z 
komputerem  

a) nie zna zasad zachowania i bezpieczeństwa w pracowni komputerowej.  
b) nie zna regulaminu pracowni komputerowej  

A  Obsługa komputera  a) bardzo dobrze zna elementy zestawu komputerowego, bardzo sprawnie 
obsługuje mysz komputerową, uruchamia i wyłącza komputer, otwiera i 
zamyka programy, pracuje w oknach systemu Windows.  

b) bardzo sprawnie i dobrze zapisuje i odtwarza wyniki pracy.  

B  Obsługa komputera  a) zna elementy zestawu komputerowego, obsługuje mysz komputerową, 
uruchamia i wyłącza komputer, otwiera i zamyka programy, pracuje w 
oknach systemu Windows.  

b) zapisuje i odtwarza wyniki pracy.  

C  Obsługa komputera  a) z trudnością wymienia elementy zestawu komputerowego i obsługuje 
mysz komputerową, uruchamia i wyłącza komputer, otwiera i zamyka 
programy, pracuje w oknach systemu Windows.  

b) z trudnością zapisuje i odtwarza wyniki pracy.  
D  Obsługa komputera  a) nie zna elementów zestawu komputerowego, nie potrafi obsługiwać 

myszy komputerowej, uruchamiać i wyłączać komputera, otwierać 
i zamykać programy, pracować w oknach systemu Windows.  

b) nie umie zapisywać i odtwarzać wyników pracy.  

A  Posługiwanie się 
edytorem graficznym 

a) bardzo dobrze zna podstawowe narzędzia Przybornika.  
b) bardzo dobrze i sprawnie zaznacza, kopiuje, wkleja elementy, edytuje, 

rysuje z zastosowaniem narzędzi edytora graficznego.  



Paint i edytorem tekstu 
Word  

c) bardzo dobrze i sprawnie pisze litery, cyfry, wyrazy, zmienia kolory, 
kroje i rozmiary czcionek za pomocą odpowiednich ikon lub klawiszy.   

B  Posługiwanie się 
edytorem graficznym 
Paint i edytorem tekstu 
Word  

a) zna podstawowe narzędzia Przybornika.   
b) na ogół właściwie zaznacza, kopiuje, wkleja elementy, edytuje, rysuje 

z zastosowaniem narzędzi edytora graficznego. 
c) zazwyczaj poprawnie pisze litery, cyfry, wyrazy, zmienia kolory, kroje 

i rozmiary czcionek za pomocą odpowiednich ikon lub klawiszy.   

C  Posługiwanie się 
edytorem graficznym 
Paint i edytorem tekstu 
Word  

a) ma trudności ze znajomością podstawowych narzędzi Przybornika.  
b) ma trudności z zaznaczaniem, kopiowaniem, wklejaniem elementów, 

edytowaniem, rysowaniem z zastosowaniem narzędzi edytora 
graficznego.  

c) ma trudności z pisaniem liter, cyfr, wyrazów, zmienianiem kolorów, 
krojów i rozmiarów czcionek za pomocą odpowiednich ikon lub 
klawiszy.  

D  Posługiwanie się 
edytorem graficznym 
Paint i edytorem tekstu 
Word  

a) nie zna podstawowych narzędzi Przybornika.  
b) nie potrafi zaznaczać, kopiować, wklejać elementów, edytować, 

rysować z zastosowaniem narzędzi edytora graficznego.  
c) nie umie pisać liter, cyfr, wyrazów, zmieniać kolorów, krojów 

i rozmiarów czcionek za pomocą odpowiednich ikon lub klawiszy.  
A   Posługiwanie się 

komputerem, 
urządzeniami 
cyfrowymi i sieciami 
komputerowymi  

a) sprawnie posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym 
oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania.  

b) bardzo dobrze kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia 
cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem.  

c) sprawnie korzysta z udostępnionych stron i zasobów internetowych.  
B   Posługiwanie się 

komputerem, 
urządzeniami 
cyfrowymi i  sieciami 
komputerowymi  

a) zazwyczaj właściwie posługuje się komputerem lub innym urządzeniem 
cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania.  

b) na ogół prawidłowo kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia 
cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem.  

c) korzysta z udostępnionych stron i zasobów internetowych.  
C   Posługiwanie się 

komputerem, 
urządzeniami 
cyfrowymi i  sieciami 
komputerowymi  

a) ma trudności z posługiwaniem się komputerem lub innym urządzeniem 
cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania. 

b) ma trudności z kojarzeniem działania komputera lub innego urządzenia 
cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem.  

c) ma trudności z korzystaniem z udostępnionych stron i zasobów 
internetowych.  

D  Posługiwanie się 
komputerem, 
urządzeniami 
cyfrowymi i  sieciami 
komputerowymi  

a) nie posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz 
urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania.  

b) nie kojarzy działania komputera lub innego urządzenia cyfrowego z 
efektami pracy z oprogramowaniem.  

c) nie korzysta z udostępnionych stron i zasobów internetowych.  
A  Rozwijanie 

kompetencji 
społecznych  

a) zawsze współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i 
doświadczeniami, wykorzystując technologię.  

b) zawsze wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w 
procesie uczenia się.  

B  Rozwijanie 
kompetencji 
społecznych  

a) na ogół współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i 
doświadczeniami, wykorzystując technologię.  

b) na ogół wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w 
procesie uczenia się.  

C  Rozwijanie 
kompetencji 
społecznych  

a) ma trudności ze współpracą z uczniami, wymienianiem się z nimi 
pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.  

b) ma trudności z wykorzystaniem możliwości technologii do 
komunikowania się w procesie uczenia się.  

D  Rozwijanie 
kompetencji 
społecznych  

a) nie współpracuje z uczniami, nie wymienia się z nimi pomysłami i 
doświadczeniami, wykorzystując technologię.   

b) nie wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w 
procesie uczenia się.   

A  Przestrzegania zasad   
bezpieczeństwa  

a) posługuje się udostępnioną technologią zgodnie z ustalonymi 
zasadami.  

b) rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również 
uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet.  



c) przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych 
osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie.  

B  Przestrzegania zasad   
bezpieczeństwa  

a) na ogół posługuje się udostępnioną technologią zgodnie z ustalonymi 
zasadami.  

b) zazwyczaj prawidłowo rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania 
innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza 
w sieci internet.  

c) na ogół przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy 
innych osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie.   

C  Przestrzegania zasad   
bezpieczeństwa  

a) z trudem posługuje się udostępnioną technologią zgodnie z ustalonymi 
zasadami.  

b) z trudnością rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych 
osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci 
internet.  

c) z trudem przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy 
innych osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie.   

D  Przestrzegania zasad   
bezpieczeństwa  

a) nie posługuje się udostępnioną technologią zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 

b) nie rozróżnia pożądanych i niepożądanych zachowań innych osób 
(również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci 
internet.  

c) nie przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych 
osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie.   

   

Edukacja muzyczna 

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE   

A Słuchanie muzyki   a) z dużą uwagą słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje.   
b) z dużą uwagą słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, 

gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie 
o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowań 
instrumentalnych.   

c) bardzo dobrze odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – 
krótkie, ciche – głośne, głosy ludzkie: sopran, bas; bardzo dobrze 
odróżnia i nazywa wybrane instrumenty muzyczne.   

d) bardzo dobrze rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór, 
orkiestrę.   

e) bardzo dobrze rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: 
smutną, wesołą, skoczną, marszową itp.   

B Słuchanie muzyki  a) zazwyczaj z uwagą słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje.   
b) Zazwyczaj z uwagą słucha muzyki w połączeniu z aktywnością 

ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, 
uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowań 
instrumentalnych.   

c) dobrze odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – krótkie, 
ciche – głośne, głosy ludzkie: sopran, bas; bardzo dobrze odróżnia i 
nazywa wybrane instrumenty muzyczne.   

d) dobrze rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór, orkiestrę.   
e) dobrze rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, 

wesołą, skoczną, marszową itp.   
C Słuchanie muzyki  a) ma trudności z uważnym słuchaniem, poszukiwaniem źródeł dźwięku i 

ich identyfikacją   
b) ma trudności z uważnym słuchaniem muzyki w połączeniu z 

aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, 
pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem 
prostych opracowań instrumentalnych.   

c) ma trudności z odróżnianiem dźwięków muzyki, np.  
wysokich – niskich, długich – krótkich, cichych – głośnych, głosów 

ludzkich: sopranu, basu; oraz z odróżnianiem i nazywaniem 
wybranych instrumentów muzycznych.   



d) ma trudności z rozróżnianiem muzyki wykonywanej przez solistę, chór, 
orkiestrę.   

e) ma trudności z rozróżnianiem na podstawie słuchanego utworu 
muzyki: smutnej, wesołej, skocznej, marszowej itp.   

D Słuchanie muzyki  a) nieuważnie słucha, nie poszukuje i nie identyfikuje źródeł dźwięku   
b) nieuważnie słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, 

gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o 
uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowań instrumentalnych.   

c) nie odróżnia dźwięków muzyki, np. wysokich – niskich, długich – 
krótkich, cichych – głośnych, głosów ludzkich:   

sopranu, basu; oraz z odróżnianiem i nazywaniem wybranych 
instrumentów muzycznych.  

d) nie rozróżnianiem muzyki wykonywanej przez solistę, chór, orkiestrę.  
e) nie rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzyki:  
smutnej, wesołej, skocznej, marszowej itp.  

A Ekspresja muzyczna  a) bardzo dobrze śpiewa różne zestawy głosek, sylaby, wykorzystuje 
poznane melodie i tworzy własne, naśladuje głosy zwierząt.  

b) bardzo dobrze śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne 
dla tradycji i zwyczajów polskich, kilka utworów patriotycznych i 
historycznych.  

c) bardzo dobrze rozpoznaje i śpiewa hymn Polski.  
d) bardzo dobrze śpiewa kilka wybranych krótkich piosenek w języku 

obcym.  

B Ekspresja muzyczna  a) zazwyczaj dobrze śpiewa różne zestawy głosek, sylaby, wykorzystuje 
poznane melodie i tworzy własne, naśladuje głosy zwierząt.   

b) zazwyczaj dobrze śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni 
charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich, kilka utworów 
patriotycznych i historycznych.   

c) zazwyczaj dobrze rozpoznaje i śpiewa hymn Polski.   
d) zazwyczaj dobrze śpiewa kilka wybranych krótkich piosenek w języku 

obcym.   

C Ekspresja muzyczna  a) ma trudności z zaśpiewaniem różnych zestawów głosek, sylab, i 
wykorzystaniem poznanych melodii oraz tworzeniem własnych, 
naśladowaniem głosów zwierząt.   

b) ma trudności z zaśpiewaniem piosenek i pieśni charakterystycznych dla 
tradycji i zwyczajów polskich, kilku utworów patriotycznych i 
historycznych.   

c) ma trudności z rozpoznaniem i zaśpiewaniem hymnu  
Polski.   
d) ma trudności z zaśpiewaniem kilku wybranych krótkich piosenek w 

języku obcym.   
D Ekspresja muzyczna  a) nie śpiewa zestawów głosek i sylab, nie umie wykorzystać poznanych 

melodii i tworzyć własnych, nie potrafi naśladować głosów zwierząt.   
b) Nie potrafi zaśpiewać piosenek i pieśni charakterystycznych dla tradycji 

i zwyczajów polskich, kilku utworów patriotycznych i historycznych.   
c) nie rozpoznaje i nie umie zaśpiewać hymnu Polski.   
d) nie umie zaśpiewać kilku wybranych krótkich piosenek w języku obcym.   

A Improwizacja 
ruchowa, rytmika 
i taniec   

a) bardzo dobrze przedstawia ruchem treść muzyczną (np.  
dynamikę, nastrój, wysokość dźwięku, tempo, artykulację) oraz treść 

pozamuzyczną (np. fabułę, odczucia, przekład znaczeniowy słów).   
b) bardzo dobrze interpretuje ruchem schematy rytmiczne.   
c) bardzo dobrze tworzy improwizacje ruchowe inspirowane wyliczankami, 

rymowankami i rytmizowanymi tekstami; wykonuje pląsy.   
d) bardzo dobrze tańczy według układów ruchowych charakterystycznych 

dla wybranych tańców (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz 
innych krajów Europy i świata.   

B Improwizacja 
ruchowa, rytmika 
i taniec  

a) na ogół prawidłowo przedstawia ruchem treść muzyczną (np. 
dynamikę, nastrój, wysokość dźwięku, tempo, artykulację) oraz treść 
pozamuzyczną (np. fabułę, odczucia, przekład znaczeniowy słów).   

b) na ogół prawidłowo interpretuje ruchem schematy rytmiczne.   



c) na ogół prawidłowo tworzy improwizacje ruchowe inspirowane 
wyliczankami, rymowankami i rytmizowanymi tekstami; wykonuje pląsy.   

d) na ogół dobrze tańczy według układów ruchowych charakterystycznych 
dla wybranych tańców (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz 
innych krajów Europy i świata.   

C Improwizacja 
ruchowa, rytmika 
i taniec   

a)  ma trudności z prawidłowym przedstawianiem ruchem treści 
muzycznych (np. dynamiki, nastroju, wysokości  dźwięku, tempa, 
artykulacji) oraz treści pozamuzycznych (np. fabuły, odczuć, 
przekładów znaczeniowych słów).   

b) ma trudności z interpretacją ruchem schematów rytmicznych.   
c) ma trudności z tworzeniem improwizacji ruchowych inspirowanych 

wyliczankami, rymowankami i rytmizowanymi tekstami i wykonywaniem 
pląsów.   

d) Ma trudności z tańcem według układów ruchowych 
charakterystycznych dla wybranych tańców (w tym integracyjnych, 
ludowych polskich oraz innych krajów Europy i świata.   

D Improwizacja 
ruchowa, rytmika 
i taniec  

a) nieprawidłowo przedstawia ruchem treść muzyczną (np. dynamikę, 
nastrój, wysokość dźwięku, tempo, artykulację) oraz treść 
pozamuzyczną (np. fabułę, odczucia, przekład znaczeniowy słów).   

b) nieprawidłowo interpretuje ruchem schematy rytmiczne.   
c) nieprawidłowo tworzy improwizacje ruchowe inspirowane wyliczankami, 

rymowankami i rytmizowanymi tekstami; i nieprawidłowo wykonuje 
pląsy.   

d) nie tańczy według układów ruchowych  charakterystycznych dla 
wybranych tańców (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz 
innych krajów Europy i świata.   

A Gra na instrumentach 
muzycznych  

a) bardzo dobrze gra zadane przez nauczyciela i własne  
b) schematy rytmiczne. bardzo dobrze wykonuje tematy rytmiczne 

wybranych, znanych utworów muzycznych (ludowych, popularnych, 
dziecięcych, klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, polskich i 
zagranicznych) z użyciem instrumentów perkusyjnych.   

c) bardzo dobrze realizuje schematy i tematy rytmiczne, eksperymentuje 
przy użyciu np. patyczków, pudełek, papieru, trawy, piszczałek, 
gwizdków, kogucików na wodę.   

d) bardzo dobrze wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty 
dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda); 
eksperymentuje i poszukuje dźwięków, fragmentów znanych melodii 
przy użyciu np. dzwonków, ksylofonu, fletu podłużnego, flażoletu – 
flecika polskiego;   

e) bardzo dobrze gra melodie piosenek i utworów instrumentalnych, do 
wyboru na: dzwonkach, ksylofonie, flecie podłużnym, flażolecie (fleciku 
polskim) lub innych.   

B Gra na instrumentach 
muzycznych  

a) na ogół prawidłowo gra zadane przez nauczyciela i  
b) własne schematy rytmiczne. na ogół prawidłowo wykonuje tematy 

rytmiczne wybranych, znanych utworów muzycznych (ludowych, 
popularnych, dziecięcych, klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, 
polskich i zagranicznych) z użyciem instrumentów perkusyjnych.   

c) na ogół prawidłowo realizuje schematy i tematy rytmiczne, 
eksperymentuje przy użyciu np. patyczków, pudełek, papieru, trawy, 
piszczałek, gwizdków, kogucików na wodę.   

d) na ogół prawidłowo wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty 
dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda); 
eksperymentuje i poszukuje dźwięków, fragmentów znanych melodii 
przy użyciu np. dzwonków, ksylofonu, fletu podłużnego, flażoletu – 
flecika polskiego;   

e) na ogół prawidłowo gra melodie piosenek i utworów instrumentalnych, 
do wyboru na: dzwonkach, ksylofonie, flecie podłużnym, flażolecie 
(fleciku polskim) lub innych.   

C Gra na instrumentach 
muzycznych  

a) ma trudności z zagraniem zadanych przez nauczyciela  



b) i własnych schematów rytmicznych. ma trudności z wykonaniem 
tematów rytmicznych wybranych, znanych utworów muzycznych 
(ludowych, popularnych, dziecięcych, klasycznych, wokalnych,  

instrumentalnych, polskich i zagranicznych) z użyciem instrumentów 
perkusyjnych.   

c) ma trudności z realizacją schematów i tematów rytmicznych, oraz z 
eksperymentowaniem przy użyciu np. patyczków, pudełek, papieru, 
trawy, piszczałek, gwizdków, kogucików na wodę.   

d) ma trudności z wykonaniem akompaniamentu do śpiewu, stosowania 
gestów dźwiękotwórczych (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie 
o uda); eksperymentowaniem i poszukiwaniem dźwięków, fragmentów 
znanych melodii przy użyciu np. dzwonków, ksylofonu, fletu 
podłużnego, flażoletu – flecika polskiego;  

e) ma trudności z zagraniem melodii piosenek i utworów instrumentalnych, 
do wyboru na: dzwonkach, ksylofonie, flecie podłużnym, flażolecie 
(fleciku polskim) lub innych.   

D Gra na instrumentach 
muzycznych  

a) nieprawidłowo gra zadane przez nauczyciela i własne  
b) schematy rytmiczne.   
nieprawidłowo wykonuje tematy rytmiczne wybranych, znanych utworów 

muzycznych (ludowych, popularnych, dziecięcych, klasycznych, 
wokalnych, instrumentalnych, polskich i zagranicznych) z użyciem 
instrumentów perkusyjnych.   

c) nieprawidłowo realizuje schematy i tematy rytmiczne, eksperymentuje 
przy użyciu np. patyczków, pudełek, papieru, trawy, piszczałek, 
gwizdków, kogucików na wodę.   

d) nieprawidłowo wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty 
dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda); 
eksperymentuje i nie poszukuje dźwięków, fragmentów znanych melodii 
przy użyciu np. dzwonków, ksylofonu, fletu podłużnego, flażoletu – 
flecika polskiego;   

e) nieprawidłowo gra melodie piosenek i utworów instrumentalnych, do 
wyboru na: dzwonkach, ksylofonie, flecie podłużnym, flażolecie (fleciku 
polskim) lub innych.   

A Znajomość form 
zapisu dźwięku  

a) bardzo dobrze wyjaśnia różne formy zapisu dźwięków, muzyki, np. 
nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy 
pomocy notacji muzycznej.   

b) bardzo dobrze zapisuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi 
dźwięki np. poprzez układ piktogramów, klocków rytmicznych, kolorów, 
liczb, czy obrazków; szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony zapis w 
zabawie.   

B Znajomość form 
zapisu dźwięku   

a) zazwyczaj poprawnie wyjaśnia różne formy zapisu dźwięków, muzyki, 
np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis 
przy pomocy notacji muzycznej.   

b) zazwyczaj prawidłowo zapisuje w zabawie z instrumentami 
perkusyjnymi dźwięki np. poprzez układ piktogramów, klocków 
rytmicznych, kolorów, liczb, czy obrazków; szyfruje, koduje, 
wykorzystuje utworzony zapis w zabawie.   

C Znajomość form 
zapisu dźwięku   

a) ma trudności z wyjaśnieniem różnych form zapisu dźwięków, muzyki, 
np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis 
przy pomocy notacji muzycznej.   

b) ma trudności z zapisem w zabawie z instrumentami perkusyjnymi 
dźwięków np. poprzez układ piktogramów, klocków rytmicznych, 
kolorów, liczb, czy obrazków; szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony 
zapis w zabawie.   

D Znajomość form 
zapisu dźwięku   

a) nie umie wyjaśnić różnych form zapisu dźwięków, muzyki, np. nagranie 
przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy pomocy 
notacji muzycznej.   

b) nie zapisuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi dźwięki np. 
poprzez układ piktogramów, klocków rytmicznych, kolorów, liczb, czy 
obrazków; szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony zapis w zabawie.   

   



Wychowanie fizyczne 

OCENA 
ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE   

A  Utrzymanie higieny 
osobistej i zdrowia  

a) bardzo dobrze rozwinął sprawność fizyczną i świadomość potrzeb 

własnego ciała,  
b) bardzo dobrze rozumie znaczenie ćwiczeń dla rozwoju fizycznego,  
c) bardzo dobrze rozumie znaczenie odżywiania dla rozwoju fizycznego,  
d) zawsze przestrzega zasad higieny,  
e) zawsze prawidłowo siedzi w ławce, przy stole itp.,  
f) zawsze przestrzega reguł współdziałania w zespole,  
g) zawsze przestrzega zasad rywalizacji,  
h) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania 

sportów,  

i) bardzo dobrze wie, jak się zachować w razie wypadku lub kontuzji,  
j) bardzo dobrze wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i 

stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków 

ochrony roślin);  

k) bardzo dobrze wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują  
się w trudnej sytuacji i pomaga im.  

B  Utrzymanie higieny 
osobistej i zdrowia   

a) dobrze rozwinął sprawność fizyczną i świadomość potrzeb własnego 
ciała,  

b) na ogół rozumie znaczenie ćwiczeń dla rozwoju fizycznego,  
c) zazwyczaj rozumie znaczenie odżywiania dla rozwoju fizycznego,  
d) przestrzega zasad higieny,  
e) na ogół prawidłowo siedzi w ławce, przy stole itp.,  
f) zazwyczaj przestrzega reguł współdziałania w zespole,  
g) zazwyczaj przestrzega zasad rywalizacji,  
h) zazwyczaj przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania 

sportów,    
i) na ogół wie, jak się zachować w razie wypadku lub kontuzji,   
j) na ogół wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować 

środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony 
roślin);   

k) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i na 
ogół pomaga im.   

C  Utrzymanie higieny 
osobistej i zdrowia   

a) ma trudności z rozwinięciem sprawności fizycznej i świadomości 
potrzeb własnego ciała,  

b) ma trudności ze zrozumieniem znaczenia ćwiczeń dla rozwoju 
fizycznego,  

c) ma trudności ze zrozumieniem znaczenie odżywiania dla rozwoju 
fizycznego,  

d) ma trudności z przestrzeganiem zasad higieny,  
e) ma trudności z prawidłowym siedzeniem w ławce, przy stole itp,  
f) ma trudności z przestrzeganiem reguł współdziałania w zespole,  
g) ma trudności z przestrzeganiem zasad rywalizacji,  
h) ma trudności ze zrozumieniem zasad bezpieczeństwa podczas 

uprawiania sportów,  
i) na ogół wie, jak się zachować w razie wypadku lub kontuzji,  
j) na ogół wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować 

środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony 
roślin);  

k) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i na 
ogół pomaga im.  

D  Utrzymanie higieny 
osobistej i zdrowia   

a) nie rozwinął sprawności fizyczną i świadomości potrzeb własnego 
ciała,  

b) nie rozumie znaczenia ćwiczeń dla rozwoju fizycznego,  
c) nie rozumie znaczenia odżywiania dla rozwoju fizycznego,  
d) nie przestrzega zasad higieny,  
e) nieprawidłowo siedzi w ławce, przy stole itp.,  
f) nie przestrzega reguł współdziałania w zespole,  



g) nie przestrzega zasad rywalizacji,  
h) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów,  
i) nie wie, jak się zachować w razie wypadku lub kontuzji,  
j) nie wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować 

środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony 
roślin);  

k) nie wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i nie 
pomaga im. 

A  Sprawność 
motoryczna   

a) bardzo dobrze biega po wyznaczonych trasach,  
b) bardzo dobrze skacze w obunóż, jednonóż, przez przeszkody,  
c) bardzo dobrze rzuca i chwyta piłkę jedną ręką, obiema, rzuca nią do 

celu i na odległość, toczy ją i kozłuje,  
d) bardzo dobrze pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne,  
e) bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia rytmiczno-taneczne,  
f) bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia równoważne.  

B  Sprawność 
motoryczna   

a) biega po wyznaczonych trasach,  
b) na ogół dobrze skacze w obunóż, jednonóż, przez przeszkody,  
c) na ogół dobrze rzuca i chwyta piłkę jedną ręką, obiema, rzuca nią do 

celu i na odległość, toczy ją i kozłuje,  
d) na ogół dobrze pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne, 
e) na ogół dobrze wykonuje ćwiczenia rytmiczno-taneczne,  
f) na ogół dobrze wykonuje ćwiczenia równoważne.  

C  Sprawność 
motoryczna  

a) ma trudności z bieganiem po wyznaczonych trasach,  
b) ma trudności ze skakaniem w obunóż, jednonóż, przez przeszkody,  
c) ma trudności rzucaniem i chwytaniem piłki jedną ręką, obiema, 

rzucaniem nią do celu i na odległość, toczeniem jej i kozłowaniem,  
d) ma trudności z pokonywaniem przeszkód naturalnych i sztucznych,  
e) ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń rytmiczno-tanecznych,  
f) ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych.  

D  Sprawność 
motoryczna  

a) nie biega po wyznaczonych trasach,  
b) nie skacze w obunóż, jednonóż, przez przeszkody,  
c) nie rzuca i nie chwyta piłki jedną ręką, obiema, nie rzuca nią do celu 

i na odległość, nie toczy jej i nie kozłuje,  
d) nie pokonuje przeszkód naturalnych i sztucznych,  
e) nie wykonuje ćwiczeń rytmiczno-tanecznych,  
f) nie wykonuje ćwiczenia równoważne.  

A  Formy rekreacyjno-
sportowe  

a) bardzo dobrze radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje 
zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej,  

b) zawsze respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, 
przepisy ruchu drogowego,   

c) zawsze uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z 
wykorzystaniem różnych rodzajów piłek,   

d) bardzo dobrze jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. 
hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach.   

B  Formy rekreacyjno-
sportowe  

a) na ogół radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo, np. 
drużyny przeciwnej,    

b) zazwyczaj respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, przepisy 
ruchu drogowego,   

c) na ogół uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, 
z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek,   

d) dobrze jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np.  hulajnodze, 
rolkach, rowerze, sankach, łyżwach.   

C   Formy rekreacyjno-
sportowe   

a) ma trudności radzeniem sobie w sytuacji przegranej i źle znosi 
zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej,  

b) ma trudności z respektowaniem przepisów, reguł zabaw i gier 
ruchowych, przepisów ruchu drogowego,  

c) mało aktywnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, 
z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek,   

d) ma trudności z jazdą na dostępnym sprzęcie sportowym, np. 
hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach   



D   Formy rekreacyjno-
sportowe   

a) nie radzi sobie w sytuacji przegranej i źle znosi zwycięstwo, np. drużyny 
przeciwnej,    

b) nie respektuje przepisów, reguł zabaw i gier ruchowych, przepisów 
ruchu drogowego,   

c) nie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem 
różnych rodzajów piłek,   

d) nie potrafi jeździć na dostępnym sprzęcie sportowym, np. hulajnodze, 
rolkach, rowerze, sankach, łyżwach   

   

Etyka 

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE   

A Znajomość wartości 
etycznych 
i stosowanie ich 
w życiu codziennym  

a) bardzo dobrze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 
dziecięcej (współpracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz 
w świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje osobom 
starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.),   

b) bardzo dobrze wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich 
pragnień kosztem innych; nie niszczyć otoczenia,   

c) bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest 
prawdomówność, stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie,   

d) bardzo dobrze wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez 
pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich,   

e) zawsze niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych,   
f) bardzo dobrze wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie 

należy chwalić się bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które 
wychowują się w trudniejszych warunkach.   

B Znajomość wartości 
etycznych 
i stosowanie ich 
w życiu codziennym  

a) na ogół przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej 
(współpracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie 
dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje osobom starszym 
miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.),   

b) zazwyczaj wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień 
kosztem innych; nie niszczyć otoczenia,   

c) na ogół zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność, 
stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie,  

d) zazwyczaj wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, 
pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich,  

e) zazwyczaj niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach 
codziennych,  

f) zazwyczaj wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy 
chwalić się bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które 
wychowują się w trudniejszych warunkach.  

C Znajomość wartości 
etycznych 
i stosowanie ich 
w życiu codziennym  

a) ma trudności z przestrzeganiem reguł obowiązujących w społeczności 
dziecięcej (współpraca w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w 
świecie dorosłych  (grzeczne zwracanie się do innych, ustępowanie 
osobom starszym miejsca w autobusie, podawanie upuszczonych 
przedmiot itp.),   

b) ,ma trudności ze zrozumieniem, że nie można dążyć do zaspokojenia 
swoich pragnień kosztem innych; nie niszczyć otoczenia,   

c) na ogół nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważna jest prawdomówność, 
nie zawsze stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie,   

d) ma trudności ze zrozumieniem, że nie wolno zabierać cudzej własności 
bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy 
ich,   

e) ma trudności z niesieniem pomocy potrzebującym, także w sytuacjach 
codziennych,   

f) nie zawsze wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie 
należy chwalić się bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które 
wychowują się w trudniejszych warunkach.  

D Znajomość wartości 
etycznych 

a) nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności  



i stosowanie ich 
w życiu codziennym  

b) dziecięcej (współpracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz 
w świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje osobom 
starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.), nie 
wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem 
innych; nie niszczyć otoczenia,   

c) nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważna jest prawdomówność, stara 
się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie,   

d) nie wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, 
pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich,   

e) nie niesie pomocy potrzebującym, także w sytuacjach codziennych,   
f) nie wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy 

chwalić się bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które 
wychowują   

  

Edukacja językowa. Język obcy nowożytny 

OCENA   ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE   

A   Porozumiewanie się 
z innymi   

a) rozumie złożone polecenia i właściwie na nie reaguje   
b) nazywa obiekty w najbliższym i dalszym otoczeniu   
c) recytuje ze zrozumieniem wierszyki i rymowanki, śpiewa i rozumie tekst 

piosenki z repertuaru dziecięcego   
d) rozumie sens opowiedzianych historyjek   

B   Porozumiewanie się 
z innymi   

a) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje  
b) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu  
c) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego  
d) rozumie sens opowiedzianych historyjek gdy są wspierane obrazkami, 

gestami, przedmiotami   

C   Porozumiewanie się 
z innymi   

a) nie zawsze rozumie proste polecenia i nie zawsze właściwie na nie 
reaguje   

b) ma problemy z nazywaniem obiektów w najbliższym otoczeniu   
c) recytuje fragmenty wierszyków i rymowanek, nie zawsze śpiewa 

piosenki z repertuaru dziecięcego   
d) ma problemy ze rozumieniem sensu opowiedzianych historyjek, nawet 

gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami   

D   Porozumiewanie się 
z innymi   

a) nie rozumie prostych poleceń i niewłaściwie na nie reaguje   
b) nie nazywa obiektów w najbliższym otoczeniu   
c) nie recytuje wierszyków i rymowanek, nie śpiewa piosenek   
d) nie rozumie sensu opowiedzianych historyjek, nawet gdy są wspierane 

obrazkami, gestami, przedmiotami   
  


