
WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. 

Proces wychowania i kształcenia umożliwia dziecku: 
1. odkrywanie własnych możliwości; 
2. odkrywanie sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy; 
3. odkrywanie dobra i piękna; 
4. zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych, wsparcie w osiągnięciu dojrzałości do podjęcia 

nauki na II etapie edukacyjnym. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1) Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń kończący klasę III: 

a) Słucha poleceń, instrukcji, bajek, baśni, opowiadań, opisów, tekstów popularnonaukowych, 

wierszy, audycji radiowych, muzyki,. 

b) Słucha wypowiedzi innych osób. Słucha nauczycieli, innych osób z otoczenia, koleżanek 

i kolegów, osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych 

zdarzeń kulturalnych.  

c) Słucha z uwagą, z zainteresowaniem, w skupieniu, ze zrozumieniem, bez przerywania 

innym, z szacunkiem. 

2) Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń kończący klasę III: 

a) Wypowiada się samodzielnie, logicznie, używając zdań złożonych i bogatego słownictwa, 
prawidłowo pod względem językowym i gramatycznym. 

b) Dba o kulturę wypowiedzi.  
c) Uczestniczy w dyskusji, zadaje pytania, udziela odpowiedzi.  
d) Swobodnie wypowiada się na różne tematy. 
e) Samodzielnie dokonuje selekcji treści.  
f) Mówi ciekawie, że inni chętnie słuchają. 
g) Rozumie morał wynikający z utworu baśniowego.  
h) Samodzielnie wskazuje podstawowe środki artystyczne w poezji i prozie. 

3) Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń kończący klasę III: 

a) Czyta płynnie, wyraziście, z odpowiednią intonacją każdy tekst bez 
b) wcześniejszego przygotowania.  
c) Czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na pytania. 
d) Samodzielnie i trafnie określa czas i miejsce akcji w utworze literackim. 
e) Wskazuje postacie główne i drugoplanowe w omawianym utworze. 
f) Wynajduje w tekście fragmenty na określony temat i uzasadnia ich wybór. 
g) Określa nastrój w utworze. 
h) Wskazuje w tekście dialogi, monologi, opisy. 
i) Odróżnia świat fikcji od realnej rzeczywistości. 
j) Wykonuje prace zgodnie z przeczytaną instrukcją. 

4) Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń kończący klasę III: 

a) Bezbłędnie i starannie przepisuje teksty.  

b) Prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie.  

c) Pisze w dobrym tempie. 

d) Samodzielnie tworzy i pisze teksty na określony temat, w uporządkowanej  

e) formie, stosując odpowiednie słownictwo. 

f) Bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu teksty zawierające słownictwo  

g) opracowane w klasie, zna i stosuje poznane zasady ortograficzne. 

h) Prawidłowo pisze opowiadania, listy, życzenia, opisy, ogłoszenia, notatki, 

i) sprawozdania z wyjść lub wycieczek.  

j) Swobodnie porządkuje rozsypanki wyrazowe w spójne wypowiedzi. 

5) Osiągnięcia w zakresie umiejętności ortograficznych i gramatycznych. Uczeń kończący klasę III: 



a) Wskazuje poznane części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,  

b) przysłówki i liczebniki. 

c) Określa czasy czasowników, odmienia przez osoby w liczbie  

d) pojedynczej i mnogiej. 

e) Stopniuje przymiotniki i przysłówki. 

f) Rozpoznaje liczebniki główne i porządkowe. 

g) Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne. 

h) Nie popełnia większych błędów. 

EDUKACJA JĘZYKOWA. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem.  

Uczeń kończący klasę III: 

a) Rozumie polecenia i właściwe na nie reaguje. 
b) Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. 
c) Przepisuje wyrazy i zdania. 
d) Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i biegle potrafi się nimi posługiwać. 
e) Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio 

i wideo). 
f) Recytuje wiersze, rymowanki i z łatwością śpiewa piosenki. 
g) Korzysta ze słowników obrazkowych, książek, środków multimedialnych. 
h) Tworzy dialogi w scenkach dramowych. 

EDUKACJA MUZYCZNA 

1) Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki i śpiewu. Uczeń kończący klasę III: 

a) Śpiewa indywidualnie piosenki z repertuaru dziecięcego, śpiewa z pamięci hymn narodowy. 

b) Słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową. 

c) Poszukuje źródeł dźwięku i je właściwie identyfikuje. 

d) Odróżnia dźwięki muzyki : wysokie i niskie, długie i krótkie, ciche i głośne oraz głosy ludzkie 

– sopran, bas. 

e) Rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór i orkiestrę. 

f) Rozpoznaje brzmienie instrumentów muzycznych. 

2) Osiągnięcia w zakresie improwizacji ruchowej i gry na instrumentach. Uczeń kończący klasę III: 

a) Zna i tańczy kroki i figury wybranych tańców ludowych. 

b) Chętnie tańczy poznane tańce ludowe. 

c) Realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne, reaguje 

ruchem na rytm i jego zmiany. 

d) Gra na instrumentach perkusyjnych.  

e) Tworzy na instrumentach perkusyjnych proste akompaniamenty do piosenek. 

f) Realizuje ruchem wartości poznanych nut. 

g) Swobodnie tworzy improwizacje ruchowe inspirowane wyliczankami, rymowankami 

i rytmizowanymi tekstami. 

3) Osiągnięcia w zakresie wiadomości z teorii muzyki. Uczeń kończący klasę III: 

a) Zna pojęcia: nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, pięciolinia klucz wiolinowy, pauza, gama, 

metrum, takty, muzyka klasyczna. 

b) Wymienia elementy muzyki: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa. 

c) Rozróżnia i nazywa sposoby wykonania utworu: solo, zespołowo, chór. 

d) Zna nazwy solmizacyjne i literowe nut. 

e) Poprawnie taktuje na dwa, na trzy, na cztery. 

f) Zapisuje poznane znaki muzyczne. 



EDUKACJA PLASTYCZNA 

1) Osiągnięcia w zakresie wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. 

Uczeń kończący klasę III: 

a) Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z dziełami sztuki, zabytkami 

i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. 

b) Uczestniczy w życiu kulturalnym, biorąc udział w imprezach i konkursach. 

c) Korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej 

(zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora). 

2) Osiągnięcia w zakresie wyrażania ekspresji i percepcji sztuki. Uczeń kończący klasę III: 

a) Podejmuje działalność twórczą, posługując się wybranymi środkami wyrazu plastycznego 

w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując wybrane narzędzia i wytwory 

przekazów medialnych. 

b) Realizuje proste projekty form użytkowych służące kształtowaniu wyglądu otoczenia, 

stosując wybrane narzędzia i wytwory przekazów medialnych. 

c) Rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka, takie jak architektura, sztuki plastyczne, 

fotografika, film, sztuka ludowa. 

d) Rozpoznaje najbardziej znane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego 

i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne, posługując się 

podstawowymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej. 

EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA 

1) Osiągnięcia w zakresie odróżniania dobra od zła. Uczeń kończący klasę III: 

a) Odróżnia dobro od zła, jest sprawiedliwy i prawdomówny. 

b) Nie krzywdzi słabszych, pomaga potrzebującym. 

c) Zna zasady bycia dobrym kolegą i je respektuje. 

d) Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników. 

e) Starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje przyjaźnie. 

f) Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej. 

g) Nie przywłaszcza sobie cudzych rzeczy, a pożyczone oddaje niezniszczone. 

h) Współpracuje z innym, przeciwstawia się kłamstwu i obmowie. 

i) Zna prawa i obowiązki ucznia i w pełni je respektuje.  

j) Powiadamia dorosłych o zaistniałym niebezpieczeństwie.  

k) Swobodnie wykorzystuje numery telefonów alarmowych. 

l) Wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje . 

m) Nigdy nie niszczy swojego otoczenia. 

2) Osiągnięcia w zakresie kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i społeczności lokalnej. 

Uczeń kończący klasę III: 

a) Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. 

b) Chętnie podejmuje obowiązki domowe i je wypełnia. 

c) Rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swoje oczekiwania. 

d) Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników. 

e) Rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania, jest 

chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku. 

f) Wymienia status administracyjny swojej miejscowości, jej ważne obiekty. 

g) Zna tradycje zawiązane z miejscem zamieszkania.  

h) Chętnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez społeczność lokalną.  

i) Zna wartość pracy w życiu człowieka i wybrane zawody.  

j) Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp. 



k) Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 

3) Osiągnięcia w zakresie wychowania patriotycznego w poczuciu przynależności do Unii 

Europejskiej. Uczeń kończący klasę III: 

a) Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka. 

b) Zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne. 

c) Wymienia nazwiska ludzi szczególnie zasłużonych dla miejscowości, w której mieszka, dla 

Polski i świata. 

d) Wymienia państwa położone w Europie i ich symbole. 

e) Rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla wszystkich regionów Polski. 

f) Opisuje życie we wszystkich ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące, zbiornikach 

wodnych. 

g) Wymienia i nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: 

nadmorskiego, nizinnego i górskiego.  

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

1) Osiągnięcia w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt. Przyroda 

nieożywiona. Uczeń kończący klasę III: 

a) .Obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia. 

b) Opisuje życie w poznanych ekosystemach. 

c) Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów  

d) Polski: nadmorski. Nizinny, górski. 

e) Wskazuje na mapie swoje miejsce zamieszkania. 

f) Zna rolę stolicy w państwie; wymienia najstarsze i największe miasta w Polsce. 

g) Rozpoznaje zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski. 

h) Dostrzega zależności między funkcjonowaniem przyrody a porami roku. 

i) Określa rolę Słońca w przyrodzie i jego wpływ na życie człowieka i zwierząt. 

j) Wymienia nazwy planet w Układzie Słonecznym. 

k) Zna właściwości powietrza. 

l) Wymienia kierunki, siłę i rodzaje wiatru. 

m) Wie, na czym polega krążenie wody w przyrodzie. 

2) Osiągnięcia w zakresie dbałości o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i odpoczynek. Uczeń 

kończący klasę III: 

a) Nazywa części ciała, zna nazwy kilku organów wewnętrznych. 

b) Wie, dlaczego trzeba racjonalnie się odżywiać. 

c) Rozumie konieczność profilaktyki zdrowotnej. 

d) Orientuje się w zagrożeniach ze strony świata przyrody. 

3) Osiągnięcia w zakresie konieczności ochrony przyrody. Uczeń kończący klasę III: 

a) Wie, że istnieją działania sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego. 

b) Zna przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze. 

c) Wie, że powietrze i woda są konieczne do życia. 

d) Ma świadomość wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin. 

e) Segreguje śmieci. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

1) Osiągnięcia w zakresie liczenia.  

a) Liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1,dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej 

liczby w zakresie 1000. 

b) Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000 bez przekroczenia progu dziesiątkowego. 



c) Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000. 

d) Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000. 

e) Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100; sprawdza wyniki odejmowania za pomocą 

dodawania. 

f) Zna tabliczkę mnożenia; sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia w zakresie 100. 

g) Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. 

2) Osiągnięcia w zakresie rozwiązywania zadań. Uczeń kończący klasę III: 

a) Rozwiązuje złożone zadania tekstowe (w tym zadania na porównywanie różnicowe. 

b) Rozwiązuje i układa zadania proste i złożone (z dwoma działaniami). 

c) Rozwiązuje zadania złożone w kilku etapach. 

d) Układa i przekształca zadania tekstowe do podanych sytuacji, rysunków i formuł działań. 

3) Osiągnięcia w zakresie geometrii. Uczeń kończący klasę III: 

a) Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, również 

nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie. 

b) Uważnie oblicza długości boku figury, gdy dany jest obwód i długości pozostałych boków. 

c) Rysuje odcinki o podanej długości. 

d) Oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów. 

e) Rysuje drugą połowę figury symetrycznej. 

f) Rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu. 

g) Kontynuuje regularność w prostych i złożonych motywach. 

4) Osiągnięcia w zakresie umiejętności praktycznych. Uczeń kończący klasę III: 

a) Wykonuje proste obliczenia pieniężne, zna pojęcia: cena, ilość, wartość; radzi sobie w 

sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności. 

b) Zna będące w obiegu monety i banknoty o wartości 10-200 zł.  

c) Liczy pieniądze na zbiorach zastępczych, oblicza koszt zakupów na podstawie ilości i ceny 

towarów. 

d) Zna jednostki długości i wagi i posługuje się nimi w praktyce. 
e) Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. 
f) Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje daty 

chronologicznie; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. 
g) Odmierza płyny różnymi miarkami; stara się używać określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 

EDUKACJA TECHNICZNA 

1) Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń kończący klasę III: 

a) Przygotowuje stanowisko pracy. 

b) Zna i przestrzega zasady bezpiecznej pracy. 

c) Planuje etapy pracy. 

d) Dobiera materiały i narzędzia pracy. 

e) Dokonuje samokontroli wykonanej pracy. 

2) Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów, narzędzi i technologii 

wytwarzania Uczeń kończący klasę III: 

a) Zna właściwości materiałów papierniczych: papier, karton, tektura, bibuła, materiałów 

tekstylnych, przyrodniczych oraz drewna i szkła. 

b) Czyta rysunki poglądowe. 

c) Posługuje się nożyczkami, linijką, igłą i naparstkiem, nożem, zszywaczem i dziurkaczem. 

d) Obrysowuje i wycina wzory, odmierza długość linijką, składa i zagina, okleja, przeplata, 

nawleka igłę, szyje ściegiem okrętkowym. 

e) Tnie materiały papiernicze i tkaniny po liniach prostych i krzywych. 

3) Osiągnięcia w zakresie wiedzy o technice. Uczeń kończący klasę III: 



a) Zna historię wybranych narzędzi i materiałów oraz niektórych wynalazków. 

b) Wymienia zawody związane z techniką i transportem. 

c) Wymienia sposoby wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. 

d) Ocenia wartości urządzeń technicznych z punktu widzenia ich cech użytkowych. 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

1) Osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczeń kończący klasę III: 

a) Zna zasady zachowania i bezpieczeństwa w pracowni komputerowej. 

b) Zna regulamin pracowni komputerowej. 

c) Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i Internetu. 

2) Osiągnięcia w zakresie obsługi komputera. Uczeń kończący klasę III: 

a) Korzysta z programów edukacyjnych. 

b) Pracuje w programie: Paint, Power Point, Word, korzysta z kalkulatora i Internetu. 

c) Korzysta z drukarki. 

d) Tworzy proste projekty graficzne za pomocą wybranego edytora grafiki, zapisuje je na dysku, 

dokonuje modyfikacji. 

3) Osiągnięcia w zakresie programowania. Uczeń kończący klasę III: 

a) Zna pojęcia: programowanie, algorytm, skrypt. 

b) Zna zastosowanie edytora Scratch. 

c) Programuje wizualnie w edytorze Scratch według podanej instrukcji. 

EDUKACJA FIZYCZNA I ZDROWOTNA 

1) Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń kończący klasę III: 

a) Rozumie znaczenie ćwiczeń dla rozwoju fizycznego. 
b) Wie, jakie znaczenie ma zdrowe odżywianie dla prawidłowego  rozwoju fizycznego. 
c) Wie, jak należy dbać o zdrowie, aby zapobiegać chorobie; dba o higienę osobistą 

d) Prawidłowo siedzi w ławce. 
e) Przestrzega zasad rywalizacji i współdziałania w zespole. 
f) Wie, jak się zachować w razie wypadku. 
g) Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się 

przyborami sportowymi bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem. 

h) Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się 

o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

2) Osiągnięcia w zakresie sprawności fizycznej. Uczeń kończący klasę III: 

a) Rozumie znaczenie ćwiczeń dla rozwoju fizycznego. 
b) Wie, jakie znaczenie ma zdrowe odżywianie dla prawidłowego rozwoju fizycznego. 
c) Wie, jak należy dbać o zdrowie, aby zapobiegać chorobie; dba o higienę osobistą. 

d) Prawidłowo siedzi w ławce. 
e) Przestrzega zasad rywalizacji i współdziałania w zespole. 
f) Wie, jak się zachować w razie wypadku. 
g) Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych.  

h) Posługuje się przyborami sportowymi bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem. 

i) Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych.  

j) Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci 
niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości. 


