
Przedmiotowy system oceniania obowiązujący w kl. I – III  

szkoła podstawowa obowiązujący od 1 września 2011 r. 
 
 

Monitorowanie osiągnięć ucznia i systematyczne oceniane postępów jest 

niezbędne w procesie nauczania i wychowania. W edukacji wczesnoszkolnej w 

naszej szkole, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 

23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego stosowane będzie ocenianie opisowe 

(śródroczne i końcoworoczne) jako forma oceniania informująca ucznia i jego 

rodziców o poziomie zdobytych przez niego umiejętności i wskazujące 

ewentualne kierunki doskonalenia tych umiejętności. 

Nauczyciel rozpocznie pracę z dzieckiem od wstępnej diagnozy (kl. I – 

ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej, kl. II i III – 

sprawdziany diagnozujące).  

W naszej szkole obowiązuje skala oceny literowej uwzględniająca 4 

poziomy umiejętności i wiadomości: 

A – poziom wysoki: uczeń doskonale opanował wiadomości i 

umiejętności programowe, samodzielnie poszerza wiedzę, rokuje uzyskiwanie 

bardzo dobrych wyników w dalszej edukacji  

B – poziom średni: uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i 

umiejętności programowe, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych i dobrych 

wyników w dalszej edukacji 

C – poziom zadowalający: uczeń opanował w dobrym stopniu 

wiadomości i umiejętności programowe, rokuje osiąganie sukcesów dalszej 

edukacji, ale wymaga systematycznego doskonalenia i utrwalania wiadomości 

D – poziom niski: uczeń opanował podstawowe wiadomości i 

umiejętności programowe, osiągnął kompetencje niezbędne do dalszej edukacji, 

ale będzie wymagał indywidualnego wsparcia w niektórych funkcjach. 

Ocenianiu podlegać będą: wypowiedzi ustne i pisemne, recytacje, 

sprawdziany pisemne, prace domowe, aktywność na lekcjach, zeszyty 

przedmiotowe, prace dodatkowe, działalność plastyczna, techniki oraz 

sprawność ruchowa. Sprawdziany pisemne oceniane będą wg kryteriów 

opracowanych przez wydawnictwo Nowa Era.  
 

Kryteria oceniania – Klasa I  
 

Edukacja polonistyczna 
 

1. w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się 

i kulturę języka 
 

ocena A – uczeń w czytelny sposób wyraża emocje, jakie wywołuje tematyka 

wypowiedzi, posiada bogaty zasób słownictwa, spójnie i komunikatywnie 

formułuje udzielane odpowiedzi, potrafi zadać pytania i odpowiada na pytania 



innych, uważnie słucha wypowiedzi innych, bezbłędnie recytuje wiersz z 

odpowiednią intonacją  
 

ocena B – uczeń mówi na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym 

oraz inspirowane literaturą, potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie zdaniem 

(zdaniami), recytuje wiersz z pamięci 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela mówi na tematy związane z życiem 

rodzinnym i szkolnym oraz inspirowane literaturą, posiada przeciętny zasób 

słownictwa, odpowiada na zadane pytanie jednym wyrazem, w recytacji wiersza 

popełnia drobne błędy 
 

ocena D – uczeń niechętnie wypowiada się na określony temat, posiada ubogie 

słownictwo, wymaga ukierunkowania przy formułowaniu odpowiedzi, w 

recytacji wiersza popełnia liczne błędy 
 

2. w zakresie umiejętności czytania i pisania  
 

a) przestrzeganie zasad kaligrafii 
 

ocena A – uczeń pisze czytelnie i estetycznie, zawsze przestrzega zasad 

kaligrafii, pisze we właściwym tempie 
 

ocena B – uczeń pisze czytelnie, z reguły przestrzega zasad kaligrafii, pisze we 

właściwym tempie 
 

ocena C – uczeń stara się pisać czytelnie z uwzględnieniem zasad kaligrafii, 

pisze w dobrym tempie 
 

ocena D – uczeń nie zawsze dba o czytelność i estetykę pisma, pisze w wolnym 

tempie 
 

Oceniając estetykę pisma bierze się pod uwagę: poprawność i kształt liter, 

płynność połączeń między literami, proporcje pisma, utrzymanie pisma w 

liniaturze oraz rozmieszczenie na stronie. 
  

b) przepisywanie tekstu pisanego i drukowanego, pisanie z pamięci  
 

ocena A – uczeń zna i prawidłowo odtwarza wszystkie litery alfabetu, 

bezbłędnie przepisuje i pisze z pamięci wyrazy i krótkie proste zdania 
  

ocena B – uczeń zna i zazwyczaj prawidłowo odtwarza wszystkie litery 

alfabetu, przepisuje i pisze z pamięci wyrazy i krótkie proste zdania, popełnia 1-

2 błędy 
 

ocena C – uczeń zna i prawidłowo odtwarza większość liter alfabetu, przy 

przepisywaniu i pisaniu z pamięci popełni 3,4,5 błędów 
 



ocena D – uczeń nie zna większości liter alfabetu, przy przepisywaniu i pisaniu 

z pamięci popełni 6 i więcej błędów 
 

Za błąd uznaje się:  

- brak wielkiej litery i kropki w zdaniu 

- nie stosowanie wielkiej litery w pisowni nazw własnych – imiona i nazwiska 

- nieprawidłowo zapisane dwie litery 

- dwa opuszczenia liter 

- trzy opuszczenia znaków diakrytycznych (ogonki, kreseczki, kropki np. ć, ą) 

- opuszczenie wyrazu 

- dwa przestawienia liter w wyrazie (np. kra – kar) 
 

Uwaga! Ocena może ulec zmianie w zależności od stopnia trudności i długości 

tekstu pisanego.  
 

c) redagowanie wypowiedzi pisemnych  
 

ocena A – uczeń samodzielnie układa i zapisuje proste zdania, stosuje właściwy 

szyk w zdaniu 
 

ocena B – uczeń z pomocą nauczyciela układa i zapisuje proste zdania, stosuje 

właściwy szyk w zdaniu 
 

ocena C i D – treści wykraczające poza podstawę programową, wypowiedzi 

pisemne nie podlegają ocenie 
 

d) umiejętność czytania 
 

ocena A – uczeń czyta płynnie, bezbłędnie, wyraziście, głośno wyrazy, z 

odpowiednią intonacją proste i krótkie teksty, czyta lektury wskazane przez 

nauczyciela, wyszukuje prostych informacji w tekście 
 

ocena B – uczeń czyta wyrazy i proste, krótkie zdania płynnie, ale zdarza się że 

popełnia błędy (przekręca końcówki, zniekształca wyrazy), w miarę możliwości 

czyta lektury wskazane przez nauczyciela, z pomocą nauczyciela wyszukuje 

prostych informacji w tekście 
 

ocena C – uczeń czyta wyrazy i proste, krótkie zdania, między wyrazami, 

wyrażeniami robi odstępy czasowe, popełnia błędy 
 

ocena D – uczeń czyta wyrazy, krótki, wyćwiczony wcześniej tekst, popełnia 

liczne błędy, czyta sylabami, składa głoski  
 

e) posługiwanie się w praktyce elementarnymi regułami ortograficznymi  
 

ocena A – uczeń stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach, stosuje wielką literę 

w pisowni nazw własnych – imiona i nazwiska 
 



ocena B – uczeń zazwyczaj stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach, zazwyczaj 

stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona i nazwiska 
 

ocena C i D – treści wykraczające poza podstawę programową, nie podlegają 

ocenie 
 

f) posługiwanie się w praktyce wiadomościami z nauki o języku 
 

ocena A – uczeń bezbłędnie różnicuje literę i głoskę, dzieli wyrazy na sylaby, 

oddziela wyrazy w zdaniu 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj różnicuje literę i głoskę, dzieli wyrazy na sylaby, 

oddziela wyrazy w zdaniu 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela dostrzega różnicę między literą a 

głoską, dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela dostrzega różnicę między literą a 

głoską, dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, popełnia liczne 

błędy 
 

Edukacja muzyczna 
 

1. w zakresie wychowania do odbioru muzyki 
 

ocena A – uczeń śpiewa ze słuchu poznaną piosenkę, wykonuje śpiewanki i 

rymowanki tematyczne, odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach 

muzycznych, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc, realizuje 

proste tematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała), reaguje na zmianę 

tempa i dynamiki, aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i 

niewerbalnie 
 

ocena B – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, w zespole 

wykonuje śpiewanki i rymowanki tematyczne, powtarza proste rytmy głosem i 

na instrumentach muzycznych, w zespole wyraża nastrój i charakter muzyki 

pląsając i tańcząc, aktywnie słucha muzyki, stara się wyrażać swe doznania 

werbalnie i niewerbalnie 
 

ocena C – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, wymaga 

podpowiedzi, powtarza śpiewanki i rymowanki tematyczne, powtarza proste 

rytmy na instrumentach muzycznych, z pomocą nauczyciela wyraża nastrój i 

charakter muzyki pląsając i tańcząc, słucha muzyki, z pomocą nauczyciela 

wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela w zespole śpiewa ze słuchu zwrotkę i 

refren poznanej piosenki, z pomocą nauczyciela powtarza proste rytmy 

rytmiczne, powtarza śpiewanki i rymowanki tematyczne, zachęcony przez 



nauczyciela wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc, zachęcony 

przez nauczyciela słucha muzyki 
 

2. w zakresie wychowania do tworzenia muzyki 
 

ocena A – uczeń rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa 

i innych elementów, dostrzega różnice w charakterze słuchanej muzyki, wyraża 

swe doznania związane z poznawanymi utworami muzycznymi i ilustruje je za 

pomocą obrazów, ruchu i słów, potrafi rozpoznać i nazwać niektóre znaki 

muzyczne (oznaczenia metrum, klucz wiolinowy, ćwierćnuty, ósemki i 

odpowiadające im pauzy) 
 

ocena B – uczeń w zespole rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie 

nastroju, tempa i innych elementów, dostrzega różnice w charakterze słuchanej 

muzyki, ukierunkowany przez nauczyciela wyraża swe doznania związane z 

poznawanymi utworami muzycznymi i ilustruje je za pomocą obrazów, ruchu i 

słów, potrafi rozpoznać niektóre znaki muzyczne (ćwierćnuty, ósemki) 
 

ocena C – uczeń wie, że muzykę można zapisać i odczytać 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela wie, że muzykę można zapisać i 

odczytać 
 

Zajęcia plastyczne 
 

1. w zakresie rozpoznawania wybranych dziedzin sztuki 
 

ocena A – uczeń chętnie wypowiada się na temat poznanych dziedzin sztuki w 

różnych formach, potrafi odróżnić techniki malarskie od graficznych 
 

ocena B – uczeń rozpoznaje i nazywa wybrane dziedziny sztuki: architekturę 

(także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę 
 

ocena C – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela rozpoznaje wybrane 

dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, 

grafikę, wypowiada się na ich temat 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela rozpoznaje wybrane dziedziny 

sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę 
 

2. w zakresie wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach 

plastycznych  
 

ocena A – uczeń wykonuje pracę plastyczną starannie, estetycznie, zgodnie z 

tematem, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, stosuje 

różne środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), właściwie 

rozmieszcza pracę na stronie, bierze udział w wystawach, konkursach, 

imprezach organizowanych na terenie szkoły i w regionie 

 



ocena B – uczeń wykonuje pracę plastyczną estetycznie, zgodnie z tematem, ale 

ubogo w szczegóły, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, 

stosuje różne środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), praca jest 

niedokończona, bierze udział w wystawach, konkursach, imprezach 

organizowanych na terenie szkoły 
 

ocena C - uczeń wykonuje pracę plastyczną niestarannie, jest ona  niezgodna z 

tematem, niedokończona, niechętnie bierze udział w wystawach, konkursach, 

imprezach organizowanych na terenie szkoły 
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy, nie bierze udziału w życiu kulturalnym 

szkoły 
 

3. w zakresie przygotowania do korzystania z medialnych środków 

przekazu 
 

ocena A – uczeń przestrzega rozsądnych ram czasowych korzystania z 

komputera, zna zagrożenia zdrowotne, wynikające z niewłaściwego korzystania 

z narzędzi multimedialnych, korzysta z narzędzi medialnych w swojej 

działalności twórczej 
 

ocena B – uczeń wie, że nierozsądne korzystanie z komputera ma swoje 

konsekwencje dla zdrowia, ukierunkowany przez nauczyciela korzysta z 

narzędzi medialnych w swojej działalności twórczej 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela korzysta z narzędzi medialnych w 

swojej działalności twórczej 
 

ocena D – uczeń z dużą nauczyciela korzysta z narzędzi medialnych w swojej 

działalności twórczej  

 

Edukacja przyrodnicza 
 

1. w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt 
 

a) rozpoznawanie roślin i zwierząt 
 

ocena A - uczeń nazywa i rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich 

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

nazywa typowe gatunki zwierząt domowych, rozpoznaje i nazywa wybrane 

ssaki i ptaki hodowane w gospodarstwach wiejskich  
 

ocena B - uczeń nazywa i rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich 

środowiskach jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka), nazywa typowe 

gatunki zwierząt domowych, z ukierunkowaniem nauczyciela rozpoznaje i 

nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowane w gospodarstwach wiejskich  
 



ocena C - uczeń rozpoznaje typowe rośliny i zwierzęta żyjące w takich 

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

 

ocena D - uczeń z pomocą nauczyciela rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w 

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

b) poznawanie warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt 
 

ocena A - uczeń wie, jak dbać o zwierzęta domowe i hodowlane, zna i 

wymienia sposoby przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku (odloty 

i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy), potrafi samodzielnie pielęgnować 

rośliny w klasie oraz prowadzi samodzielnie i zespołowo proste uprawy i 

hodowle 
 

ocena B - uczeń rozumie, że należy dbać o zwierzęta domowe i hodowlane, zna 

i ukierunkowany przez nauczyciela potrafi wymienić sposoby przystosowania 

zwierząt do poszczególnych pór roku, potrafi pielęgnować rośliny w klasie oraz 

prowadzi zespołowo proste uprawy i hodowle 
 

ocena C - uczeń z pomocą nauczyciela potrafi wymienić sposoby 

przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku, z pomocą nauczyciela 

podaje warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w różnych porach roku, 

prowadzi zespołowo i pod kierunkiem nauczyciela proste uprawy i hodowle 
 

ocena D - uczeń niechętnie prowadzi w zespole i z pomocą nauczyciela proste 

uprawy i hodowle, z dużą pomocą nauczyciela podaje warunki konieczne do 

rozwoju roślin i zwierząt w różnych porach roku  
 

c) poznawanie korzyści, jakie przynoszą środowisku rośliny i zwierzęta 
 

ocena A - uczeń orientuje się, jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i 

zwierząt, wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku i potrafi 

samodzielnie wymienić przykłady (niszczenie szkodników przez ptaki, 

zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice) 
 

ocena B - uczeń potrafi wymienić przykłady przynoszenia przez zwierzęta 

pożytku środowisku 
 

ocena C - uczeń ukierunkowany przez nauczyciela potrafi wymienić przykłady 

przynoszenia przez zwierzęta pożytku środowisku  
  

ocena D - uczeń z pomocą nauczyciela potrafi wymienić przykłady 

przynoszenia przez zwierzęta pożytku środowisku 
 

d) poznawanie zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody 
 

ocena A - uczeń określa zagrożenia ze strony roślin (trujące owoce i liście) i 

zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta, dzikie drapieżniki, zwierzęta 



chroniące swoje młode) oraz ze strony zjawisk przyrodniczych (burza, huragan, 

powódź, pożar), wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia  

 

ocena B - uczeń zna zagrożenia ze strony roślin (trujące owoce i liście) i 

zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta, dzikie drapieżniki) oraz przyrody 

(burza, huragan, powódź, pożar), wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia 
 

ocena C - uczeń z ukierunkowaniem nauczyciela wymienia zagrożenia ze strony 

roślin (trujące owoce i liście) i zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta, dzikie 

drapieżniki) oraz przyrody (burza, huragan, powódź, pożar), wie, jak zachować 

się w sytuacji zagrożenia 
 

ocena D - uczeń z pomocą nauczyciela wymienia zagrożenia ze strony roślin 

(trujące owoce i liście) i zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta, dzikie 

drapieżniki) oraz przyrody (burza, huragan, powódź, pożar), wie, jak zachować 

się w sytuacji zagrożenia 
 

e) rozumienie i stosowanie w praktyce zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego 
 

ocena A - uczeń zna zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka, rozpoznaje 

i nazywa zachowania człowieka niebezpieczne dla otoczenia przyrodniczego, 

chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, 

wie, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie i rozumie, że należy ją oszczędzać, 

potrafi segregować śmieci  
 

ocena B - uczeń wie, że człowiek może być zagrożeniem dla przyrody i 

ukierunkowany przez nauczyciela wymienia te zagrożenia, chętnie podejmuje 

działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, wie, jak ważna dla 

życia człowieka jest woda i że należy ją oszczędzać, chroni przyrodę, wie i 

rozumie dlaczego należy segregować śmieci 
 

ocena C - uczeń wie, że człowiek może być zagrożeniem dla przyrody i z 

pomocą nauczyciela wymienia te zagrożenia, podejmuje działania na rzecz 

ochrony przyrody w swoim środowisku, wie, jak ważna dla życia człowieka jest 

woda i że należy ją oszczędzać, wie, jak chronić przyrodę, wie, że należy 

segregować śmieci 
 

ocena D - uczeń wie, że człowiek może być zagrożeniem dla przyrody, 

podejmuje w zespole działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, 

wie, że należy oszczędzać wodę, segregować śmieci i stosować opakowania 

ekologiczne  
 

f) rozumienie znaczenia wody w życiu ludzi, roślin i zwierząt 
 

ocena A - uczeń wie i wyjaśnia znaczenie wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin, 

samodzielnie wymienia przykłady roślin i zwierząt w środowisku wodnym 



 

ocena B - uczeń wie i ukierunkowany przez nauczyciela wyjaśnia znaczenie 

wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin, ukierunkowany przez nauczyciela 

wymienia przykłady roślin i zwierząt w środowisku wodnym 
 

ocena C - uczeń wie, jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin 
 

ocena D - uczeń z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenie wody w życiu ludzi, 

zwierząt i roślin 
 

2. w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych 
 

a) rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych w różnych porach 

roku 
 

ocena A - uczeń zna i samodzielnie nazywa zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, zna zagrożenia ze strony 

zjawisk atmosferycznych i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia 
 

ocena B - uczeń nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku, zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych i 

wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia 
 

ocena C - uczeń z pomocą nauczyciela nazywa typowe zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla pór roku, z pomocą nauczyciela nazywa zagrożenia ze 

strony zjawisk atmosferycznych i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia 
 

ocena D - uczeń z dużą pomocą nauczyciela nazywa typowe zjawiska i 

zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych, orientuje się, jak zachować się w 

sytuacji zagrożenia  
 

b) poznawanie pór roku i wskazywanie typowych dla nich zachowań ludzi i 

zwierząt 
 

ocena A - uczeń zna i nazywa kolejne pory roku, zna i samodzielnie omawia 

sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, rozumie 

potrzebę pomagania zwierzętom podczas zimy i upalnego lata, ubiera się 

stosownie do pory roku, nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z 

pogody 
 

ocena B - uczeń zna kolejne pory roku, dopasowuje części ubioru odpowiednio 

do pogody, zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór 

roku, wie, że trzeba pomagać zwierzętom podczas zimy i upalnego lata, 

ukierunkowany przez osobę dorosłą ubiera się stosownie do pory roku 
 

ocena C - uczeń ukierunkowany przez nauczyciela omawia sposoby 

przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, z pomocą nauczyciela 

pomaga zwierzętom przetrwać zimę, nie zawsze ubiera się stosownie do pory 

roku 



 

ocena D - uczeń z pomocą nauczyciela omawia sposoby przystosowania się 

zwierząt do poszczególnych pór roku, niechętnie pomaga zwierzętom przetrwać 

zimę, nie rozumie zależności między pogoda a sposobem ubierania się 
 

c) obserwowanie pogody i rozumienie jej prognoz 
 

ocena A - uczeń samodzielnie obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy 

kalendarz pogody, samodzielnie dopasowuje odpowiedni do usłyszanej 

prognozy pogody dobrać odpowiedni strój 
 

ocena B - uczeń ukierunkowany przez nauczyciela obserwuje pogodę i 

prowadzi obrazkowy kalendarz pogody, potrafi na podstawie prognozy pogody 

dobrać odpowiedni strój 
 

ocena C - uczeń w zespole obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz 

pogody, wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w telewizji i w radiu 
 

ocena D - uczeń z pomocą nauczyciela obserwuje pogodę i prowadzi 

obrazkowy kalendarz pogody, wie, że w telewizji i w radiu podawana jest 

prognoza pogody 
 

Edukacja matematyczna 
 

1. w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki 
 

a) określanie położenia przedmiotów (na, pod, obok, za, przed, wyżej, niżej, 

na górze, na dole) w przestrzeni i na kartce papieru 
 

ocena A – uczeń zawsze bezbłędnie określa położenie przedmiotów w 

przestrzeni, zawsze bezbłędnie określa położenie obiektów względem obranego 

obiektu, potrafi ustawić przedmiot zgodnie z podanymi warunkami, doskonale 

orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje i rysować strzałki we 

właściwym kierunku 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj bezbłędnie określa położenie przedmiotów w 

przestrzeni, zazwyczaj bezbłędnie określa położenie obiektów względem 

obranego obiektu, z ukierunkowaniem nauczyciela potrafi ustawić przedmiot 

zgodnie z podanymi warunkami, zazwyczaj bezbłędnie orientuje się na kartce 

papieru, aby odnajdować informacje i rysować strzałki we właściwym kierunku 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela określa położenie obiektów względem 

obranego obiektu, z pomocą nauczyciela orientuje się na kartce papieru, aby 

odnajdować informacje i rysować strzałki we właściwym kierunku 
 

ocena D – uczeń popełnia błędy określając położenie przedmiotów względem 

obranego obiektu, z dużą pomocą nauczyciela odnajduje informacje i rysuje 

strzałki we właściwym kierunku 



b) klasyfikacja, porównywanie i porządkowanie obiektów 
 

ocena A – uczeń bezbłędnie klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje (zbiory 

zastępcze), bezbłędnie układa obiekty w serie rosnące i malejące, numeruje je, 

bezbłędnie wybiera obiekt w serii, wskazuje następne i poprzednie, porównuje 

przedmioty o cechach przeciwstawnych, porównuje liczebność utworzonych 

kolekcji i zbiorów zastępczych, bezbłędnie ustala równoliczność mimo 

obserwowanych zmian w układzie elementów porównywanych zbiorów 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj bezbłędnie klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje 

(zbiory zastępcze), zazwyczaj bezbłędnie układa obiekty w serie rosnące i 

malejące, numeruje je, zazwyczaj bezbłędnie wybiera obiekt w serii, wskazuje 

następne i poprzednie, ukierunkowany przez nauczyciela porównuje przedmioty 

o cechach przeciwstawnych, ukierunkowany porównuje liczebność utworzonych 

kolekcji i zbiorów zastępczych, ukierunkowany przez nauczyciela ustala 

równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów 

porównywanych zbiorów 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje 

(zbiory zastępcze), ukierunkowany układa obiekty w serie rosnące i malejące, 

numeruje je, z pomocą nauczyciela wybiera obiekt w serii, wskazuje następne i 

poprzednie, z pomocą nauczyciela ustala równoliczność mimo obserwowanych 

zmian w układzie elementów porównywanych zbiorów 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje 

(zbiory zastępcze), popełnia błędy, z pomocą nauczyciela układa obiekty w serie 

rosnące i malejące, numeruje je, z pomocą nauczyciela wybiera obiekt w serii, 

wskazuje następne i poprzednie, z pomocą nauczyciela ustala równoliczność 

mimo obserwowanych zmian w układzie elementów porównywanych zbiorów, 

popełnia błędy 
 

c) wyprowadzanie kierunków od siebie i innych osób 
 

ocena A – uczeń zawsze bezbłędnie rozróżnia lewą i prawą stronę swojego 

ciała, bezbłędnie wyprowadza kierunki od siebie, zawsze bezbłędnie określa 

lewą i prawą stronę drugiej osoby, stojącej tyłem i przodem, bezbłędnie 

wyprowadza kierunki od innej osoby, doskonale orientuje się na kartce papieru, 

aby odnajdować informacje i rysować strzałki we właściwym kierunku 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj bezbłędnie rozróżnia lewą i prawą stronę swojego 

ciała, zazwyczaj bezbłędnie wyprowadza kierunki od siebie, zazwyczaj 

bezbłędnie określa lewą i prawą stronę drugiej osoby, stojącej tyłem i przodem, 

zazwyczaj bezbłędnie wyprowadza kierunki od innej osoby, dobrze orientuje się 

na kartce papieru, aby odnajdować informacje i rysować strzałki we właściwym 

kierunku 

 



ocena C – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela wyprowadza kierunki od 

siebie, orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje i rysować 

strzałki we właściwym kierunku, wymaga podpowiedzi 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela wyprowadza kierunki od siebie, 

orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje i rysować strzałki we 

właściwym kierunku, popełnia liczne błędy 
 

d) dostrzeganie regularności i zjawiska symetrii w otoczeniu i na rysunku 
 

ocena A – uczeń doskonale dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla), 

zauważa zjawisko symetrii w figurach geometrycznych i niektórych elementach 

otoczenia, bezbłędnie kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek), doskonale 

dostrzega stałe następstwa i regularność, zawsze zauważa, że jedna figura jest 

powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej 
 

ocena B – uczeń  zazwyczaj dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla), 

zazwyczaj zauważa zjawisko symetrii w figurach geometrycznych i niektórych 

elementach otoczenia, zazwyczaj bezbłędnie kontynuuje regularny wzór (np. 

szlaczek), ukierunkowany doskonale dostrzega stałe następstwa i regularność, 

zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej 
  

ocena C – uczeń  ukierunkowany przez nauczyciela dostrzega symetrię (np. w 

rysunku motyla), z niewielką pomocą nauczyciela kontynuuje regularny wzór 

(np. szlaczek), z pomocą nauczyciela zauważa, że jedna figura jest 

powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej 
 

ocena D – uczeń  z dużą pomocą nauczyciela dostrzega symetrię (np. w rysunku 

motyla), z pomocą nauczyciela kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek), z 

pomocą nauczyciela zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub 

pomniejszeniem drugiej 
 

e) rozpoznawanie figur geometrycznych i tworzenie rytmów 
 

ocena A – uczeń bezbłędnie rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i 

trójkąty, układa figury z patyczków, gumy do skakania oraz na geoplanie, 

klasyfikuje figury według podanej cechy, dostrzega i kontynuuje powtarzające 

się sekwencje, układa rytmy z przedmiotów, klocków i modeli figury  
 

ocena B – uczeń rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, 

zazwyczaj układa figury z patyczków, gumy do skakania oraz na geoplanie, 

ukierunkowany przez nauczyciela klasyfikuje figury według podanej cechy, z 

niewielką pomocą dostrzega i kontynuuje powtarzające się sekwencje, 

ukierunkowany układa rytmy z przedmiotów, klocków i modeli figury 
 

ocena C i D – treści wykraczające poza podstawę programową, nie podlegają 

ocenie 
 



2. w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych 
 

a) pojęcie liczby i liczenie obiektów 
 

ocena A – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 30 i wyżej, potrafi 

zapisać cyframi i słowami, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 20 i wyżej, 

bezbłędnie stosuje liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym 
 

ocena B – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 20 i wyżej, potrafi 

zapisać cyframi i słowami, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 20, 

zazwyczaj stosuje liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym 
 

ocena C – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 20, popełnia błędy, 

potrafi zapisać cyframi i słowami, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 10,  
 

ocena D – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 10, potrafi zapisać 

cyframi i słowami, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 10, popełnia błędy,  
 

b) poznawanie i stosowanie działań w praktyce 
 

ocena A – uczeń sprawnie i bezbłędnie oblicza i zapisuje proste działania z 

okienkiem, bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, 20 bez przekraczania i z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego, poprawnie zapisuje te działania 
 

ocena B – uczeń sprawnie i zazwyczaj bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 

10, poprawnie zapisuje te działania, rachuje w obrębie dodawania i 

odejmowania na zbiorach zastępczych 
 

ocena C – uczeń dodaje i odejmuje dodaje i odejmuje w zakresie 10 na zbiorach 

zastępczych, poprawnie zapisuje te działania, 
 

ocena D – uczeń dodaje i odejmuje w zakresie 10 na zbiorach zastępczych, 

popełnia błędy, poprawnie zapisuje te działania, 
 

c) zadania tekstowe 
 

ocena A – uczeń rozwiązuje manipulacyjnie proste zadania matematyczne 

wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach lub słownie podanej treści  
 

ocena B – uczeń zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego 

słownie w konkretnej sytuacji, stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w 

rozwiązywaniu zadań z treścią 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela zapisuje rozwiązanie zadania z treścią 

przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosuje zapis cyfrowy i znaki 

działań w rozwiązywaniu zadań z treścią 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania z treścią oraz 

stosuje zapis cyfrowy i znaki działań  
 



3. w zakresie pomiaru 
 

a) długości 
 

ocena A – uczeń dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną miarą, 

porównuje wyniki, dokładnie mierzy długości posługując się linijką, porównuje 

długości obiektów  
 

ocena B – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela dokonuje pomiarów 

dowolnie obraną wspólną miarą, porównuje wyniki, zazwyczaj dokładnie 

mierzy długości posługując się linijką, porównuje długości obiektów 
 

ocena C – uczeń z niewielką pomocą nauczyciela mierzy długości posługując 

się linijką, porównuje długości obiektów 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela mierzy długości posługując się linijką, 

porównuje długości obiektów 
 

b) ciężaru  
 

ocena A – uczeń zna różne rodzaje wag, doskonale waży przedmioty, 

samodzielnie różnicuje przedmioty lżejsze i cięższe, wie, że towar w sklepie 

pakowany jest według wagi 
 

ocena B – uczeń poprawnie waży przedmioty, ukierunkowany potrafi wskazać 

przedmioty lżejsze i cięższe 
 

ocena C – uczeń wie, jak ważyć przedmioty, z pomocą nauczyciela potrafi 

wskazać przedmioty lżejsze i cięższe 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela waży przedmioty,  myli pojęcia: lżejszy 

i cięższy  
 

c) płynów  
 

ocena A – uczeń zna różne sposoby odmierzania płynów, manipulacyjnie 

porównuje ilości płynów, wskazuje więcej, mniej, tyle samo   
 

ocena B – uczeń ukierunkowany manipulacyjnie porównuje ilości płynów, 

wskazuje więcej, mniej, tyle samo 
 

ocena C – uczeń odmierza płyny kubkiem i miarką litrową 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela odmierza płyny kubkiem i miarką 

litrową 
 

d) czasu 
 

ocena A – uczeń zawsze poprawnie nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, 

potrafi korzystać z kalendarza, rozpoznaje czas na zegarze 
 



ocena B – uczeń zazwyczaj poprawnie nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, 

ukierunkowany potrafi korzystać z kalendarza, rozpoznaje czas na zegarze w 

zakresie orientacji w ramach czasowych zajęć szkolnych i obowiązków 

domowych 
 

ocena C – uczeń z niewielką pomocą nauczyciela nazywa dni tygodnia i 

miesiące w roku, z pomocą nauczyciela korzysta z kalendarza, ukierunkowany 

rozpoznaje czas na zegarze w zakresie orientacji w ramach czasowych zajęć 

szkolnych i obowiązków domowych 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, 

popełnia liczne błędy, z dużą pomocą nauczyciela korzysta z kalendarza, z 

pomocą nauczyciela rozpoznaje czas na zegarze w zakresie orientacji w ramach 

czasowych zajęć szkolnych i obowiązków domowych 

 

4. w zakresie obliczeń pieniężnych 
 

a) znajomość banknotów i monet oraz liczenia pieniędzy 
 

ocena A – uczeń doskonale zna będące w obiegu banknoty i monety, rozumie 

pojęcie długu i konieczność jego spłaty, umie liczyć pieniądze na zbiorach 

zastępczych, potrafi obliczać koszt zakupów na podstawie ilości i ceny towarów, 

układa i rozwiązuje proste zadania z treścią o kupowaniu i płaceniu 
 

ocena B – uczeń zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł, radzi 

sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży 
 

ocena C – uczeń zna wartość nabywczą pieniędzy, zna będące w obiegu monety 

i banknot o wartości 10 zł, rzadko myli się, z pomocą nauczyciela radzi sobie w 

sytuacjach kupna i sprzedaży 
 

ocena D – uczeń zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł, często 

myli się, z dużą pomocą nauczyciela radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży 
 

Zajęcia komputerowe  
 

1. w zakresie posługiwania się komputerem 
 

ocena A – uczeń rozpoznaje i nazywa główne elementy zestawu 

komputerowego, doskonale posługuje się myszą i klawiaturą, posługuje się 

wybranymi programami i grami edukacyjnymi 
 

ocena B – uczeń z pomocą nauczyciela nazywa główne elementy zestawu 

komputerowego, umie samodzielnie posługiwać się myszą i klawiaturą  
 

ocena C – uczeń potrafi i z pomocą nauczyciela wyłączyć komputer, z 

niewielką pomocą nauczyciela korzysta z myszy i klawiatury 
 



ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela włącza i wyłącza komputer, z dużą 

pomocą nauczyciela korzysta z myszy i klawiatury 
 

2. w zakresie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem 
 

ocena A – uczeń wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z 

komputerem i zawsze ją utrzymuje, wie, jaka jest bezpieczna odległość oczu od 

monitora, wie i wyjaśnia jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać 

własnego zdrowia 
 

ocena B – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela potrafi wyjaśnić, jaka jest 

prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, wie, jak korzystać z 

komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić, jak korzystać z 

komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń 

dotyczących korzystania z komputera 
 

ocena D – uczeń pod kontrolą osób dorosłych stosuje się do ograniczeń 

dotyczących korzystania z komputera 
 

Zajęcia techniczne 
 

1. w zakresie działalności konstrukcyjnej 
 

ocena A – uczeń wykonuje prace techniczne samodzielnie, estetycznie, zgodnie 

z instrukcją słowną lub pisemną 
 

ocena B – uczeń wykonuje prace techniczne estetyczne, zgodnie z instrukcją, 

ale z pomocą nauczyciela 
 

ocena C – uczeń wykonuje prace niestarannie z pomocą nauczyciela 
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy 
 

2. w zakresie wychowania technicznego (poznanie urządzeń i obsługiwanie 

ich 
 

ocena A – uczeń nazywa urządzenia techniczne, potrafi obsługiwać je zgodnie z 

instrukcją, wie i potrafi wyjaśnić, jak ludzie wykorzystywali dawniej i 

wykorzystują dziś siły przyrody 
 

ocena B – uczeń nazywa urządzenia domowe, z niewielką pomocą nauczyciela 

obsługuje je zgodnie z instrukcją, wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i 

wykorzystują dziś siły przyrody 
 

ocena C – uczeń nazywa większość urządzeń domowych, z pomocą nauczyciela 

obsługuje je zgodnie z instrukcją, z pomocą nauczyciela opowiada, jak ludzie 

wykorzystywali dawniej i wykorzystują dziś siły przyrody 
 



ocena D – uczeń nie zna większości nazw urządzeń domowych, nie obsługuje 

ich samodzielnie, wie, że siły przyrody można wykorzystać 
 

3. w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 
 

ocena A – uczeń zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, właściwie 

używa narzędzi i urządzeń technicznych, wie jak należy bezpiecznie poruszać 

się po drogach, wie jak należy zachować się w razie wypadku, zna telefony 

alarmowe, ostrożnie obchodzi się z lekami, środkami czystości i ochrony roślin, 

zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego ich używania 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, wie jak należy bezpiecznie 

poruszać się po drogach, wie jak należy zachować się w razie wypadku 
 

ocena C – uczeń wymaga nadzoru nauczyciela, aby utrzymać ład i porządek w 

miejscu pracy, niewłaściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, wie jak 

należy bezpiecznie poruszać się po drogach, nie wie jak należy zachować się w 

razie wypadku 
 

ocena D – uczeń nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy, niewłaściwie 

używa narzędzi i urządzeń technicznych, nie wie jak należy bezpiecznie 

poruszać się po drogach, nie wie jak należy zachować się w razie wypadku 
 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
 

1. w zakresie kształtowania sprawności fizycznej 
 

ocena A – uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, zawsze zgodnie z 

regułami, z dużym zaangażowaniem współpracuje z partnerem i całym 

zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych, skacze przez skakankę, 

wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, pokonuje 

wyznaczone odległości marszem, biegiem, na czworakach, reaguje ruchem na 

zmiany rytmu, tempa i głośności, zawsze właściwie chwyta piłkę, rzuca nią do 

celu i na odległość, kozłuje, toczy, 
 

ocena B – uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami, 

chętnie współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań 

gimnastycznych, właściwie chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, 

kozłuje, toczy 
 

ocena C – uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie zawsze zgodnie z 

regułami, podejmuje próby chwytania piłki, rzuca nią do celu i na odległość, 

kozłuje, toczy 
 

ocena D – uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie podejmuje 

zabaw z piłką 
 

 



2. w zakresie elementów wychowania zdrowotnego 
 

ocena A – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, zawsze 

przyjmuje właściwą postawę, wie, że należy dbać o zdrowie, zawsze dba o 

higienę osobistą, czystość ubrania, rozumie znaczenie właściwego odżywiania 

dla zdrowia i sprawności fizycznej, wie, że chorobom można zapobiegać, 

rozumie utrudnienia w funkcjonowaniu niepełnosprawnych i pomaga im 
 

ocena B – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, 

przyjmuje właściwą postawę, wie, że należy dbać o zdrowie, dba o higienę 

osobistą, czystość ubrania, wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w 

trudnej sytuacji, pomaga im 
 

ocena C – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, 

zazwyczaj przyjmuje właściwą postawę, wie, że należy dbać o zdrowie, 

zazwyczaj dba o higienę osobistą, czystość ubrania, wie, że dzieci 

niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji, stara się pomagać im 
 

ocena D – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, ale 

często przyjmują niewłaściwą postawę, zazwyczaj pamięta numery służb 

ratunkowych, wie, że należy dbać o zdrowie, wie, że dzieci niepełnosprawne 

znajdują się w trudnej sytuacji, przyjmuje wobec nich postawę obojętną 
 

Kryteria oceniania – Klasa II  
 

Edukacja polonistyczna 
 

1. w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się 

i kulturę języka 
 

ocena A – uczeń formułuje wielozdaniową wypowiedź na określony temat, 

barwnie wypowiada się, stosując odpowiednią modulację głosu, posiada bogate 

słownictwo, potrafi zadać pytania i odpowiada na pytania innych, wyraża w 

czytelny sposób emocje, jakie wywołuje tematyka wypowiedzi, uważnie słucha 

wypowiedzi innych, bezbłędnie recytuje wiersz  z odpowiednią intonacją,  
 

ocena B – uczeń formułuje wielozdaniową wypowiedź, posiada duży zasób 

słownictwa, potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie zdaniem (zdaniami), 

recytuje wiersz z pamięci 
 

ocena C – uczeń formułuje wypowiedź z pomocą nauczyciela, posiada 

przeciętny zasób słownictwa, odpowiada na zadane pytanie jednym wyrazem, w 

recytacji wiersza popełnia drobne błędy 
 

ocena D – uczeń niechętnie wypowiada się na określony temat, posiada ubogie 

słownictwo, wymaga ukierunkowania przy formułowaniu odpowiedzi, w 

recytacji wiersza popełnia liczne błędy 



 

2. w zakresie umiejętności czytania i pisania  
 

a) przestrzeganie zasad kaligrafii 
 

ocena A – uczeń pisze czytelnie i estetycznie, zawsze przestrzega zasad 

kaligrafii, pisze we właściwym tempie 
 

ocena B – uczeń pisze czytelnie, z reguły przestrzega zasad kaligrafii, pisze we 

właściwym tempie 
 

ocena C – uczeń stara się pisać czytelnie z uwzględnieniem zasad kaligrafii, 

pisze w dobrym tempie 
 

ocena D – uczeń nie zawsze dba o czytelność i estetykę pisma, pisze w wolnym 

tempie 
 

Oceniając estetykę pisma bierze się pod uwagę: poprawność i kształt liter, 

płynność połączeń między literami, proporcje pisma, utrzymanie pisma w 

liniaturze oraz rozmieszczenie na stronie. 
  

b) przepisywanie tekstu pisanego i drukowanego, pisanie z pamięci i ze 

słuchu 
 

ocena A – uczeń bezbłędnie pisze tekst 

ocena B – uczeń popełni 1-2 błędy 

ocena C – uczeń popełni 3,4,5 błędów 

ocena D – uczeń popełni 6 i więcej błędów 
 

Za błąd uznaje się:  

- błąd ortograficzny (mylenie u – ó, ż – rz, h – ch, nieprawidłowa realizacja 

zmiękczeń, mylenie samogłosek ą i ę  z zespołem dźwiękowym on, om, en, 

em, błędy w pisowni wyrazów w przypadku utraty dźwięczności, brak 

wielkiej litery na początku zdania i kropki na końcu zdania, nie stosowanie 

wielkiej litery w pisowni nazw własnych) 

- dwa opuszczenia liter 

- trzy błędy interpunkcyjne 

- trzy opuszczenia znaków diakrytycznych (ogonki, kreseczki, kropki np. ć, ą) 

- opuszczenie wyrazu 

- dwa przestawienia liter w wyrazie (np. kra – kar) 
 

Uwaga! Ocena może ulec zmianie w zależności od stopnia trudności i długości 

tekstu pisanego.  
 

c) redagowanie wypowiedzi pisemnych  
 

ocena A – uczeń po zgromadzeniu i zapisaniu słownictwa redaguje i pisze 

kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat, przestrzega poprawności 

stylistycznej, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną   



 

ocena B – uczeń po zgromadzeniu i zapisaniu słownictwa redaguje i pisze z 

niewielką pomocą nauczyciela kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat, 

przestrzega poprawności stylistycznej, dba o poprawność ortograficzną i 

interpunkcyjną   
 

ocena C – uczeń układa i zapisuje proste, krótkie zdania, stosuje właściwy szyk 

w zdaniu, poprawnie rozwija zdania 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela układa i zapisuje proste, krótkie 

zdania, stosuje właściwy szyk w zdaniu, z pomocą nauczyciela rozwija zdania 
 

d) umiejętność czytania 
 

ocena A – uczeń czyta płynnie, bezbłędnie, wyraziście, głośno, z odpowiednią 

intonacją, sprawnie wyszukuje w tekstach i innych źródłach (np. słowniki) 

potrzebne informacje, wykazuje potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci 
 

ocena B – uczeń czyta płynnie, ale zdarza się że popełnia błędy (przekręca 

końcówki, zniekształca wyrazy), samodzielnie wyszukuje informacje w tekście 
 

ocena C – uczeń opracowane teksty, między wyrazami, wyrażeniami robi 

odstępy czasowe, popełnia błędy, radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych 

informacji w tekście 
 

ocena D – uczeń czyta krótki, wyćwiczony wcześniej tekst, czyta sylabami, 

składa głoski, popełnia liczne błędy, z pomocą nauczyciela wyszukuje 

informacje w tekście 
 

e) posługiwanie się w praktyce elementarnymi regułami ortograficznymi  
 

ocena A – uczeń zna i stosuje reguły pisowni: wyrazy z „ó”, „rz” wymiennym, 

pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu opracowane wyrazy z „ó”, „rz” 

niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h” i „ch”,  stosuje wielką literę zgodnie z 

poznanymi regułami 
 

ocena B – uczeń zna reguły pisowni: wyrazy z „ó”, „rz” wymiennym, ale nie 

zawsze je stosuje, pisze poprawnie wielką literę w pisowni nazw własnych, ale 

nie zawsze stosuje je w praktyce  
 

ocena C – uczeń  pisze z pamięci i ze słuchu w obrębie opracowanego 

słownictwa, stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych, popełnia błędy 
 

ocena D – uczeń stosuje wielką literę zgodnie z poznanymi regułami, popełnia 

błędy, stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach 
 

f) posługiwanie się w praktyce wiadomościami z nauki o języku 
 



ocena A – uczeń zna alfabet, ukierunkowany przez nauczyciela porządkuje 

wyrazy w kolejności alfabetycznej, wskazuje rzeczowniki i czasowniki w 

zdaniach, rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, bezbłędnie 

różnicuje literę i głoskę, dzieli wyrazy na sylaby 
 

ocena B – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela wskazuje rzeczowniki i 

czasowniki w zdaniach, z pomocą nauczyciela rozpoznaje zdania oznajmujące, 

pytające, rozkazujące, zazwyczaj różnicuje literę i głoskę, dzieli wyrazy na 

sylaby 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela rozpoznaje w zdaniach nazwy ludzi, 

roślin, zwierząt i rzeczy oraz wyrazy oznaczające czynności, dostrzega różnicę 

między literą a głoską, dzieli wyrazy na sylaby 
 

ocena D – uczeń dostrzega różnicę między literą a głoską, dzieli wyrazy na 

sylaby, popełnia błędy 
 

Edukacja muzyczna 
 

1. w zakresie wychowania do odbioru muzyki 
 

ocena A – uczeń śpiewa ze słuchu poznaną piosenkę, bezbłędnie realizuje proste 

tematy rytmiczne, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania 

werbalnie i niewerbalnie, umie odróżnić podstawowe elementy muzyki 

(melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo), wyraża nastrój i charakter muzyki 

pląsając i tańcząc, zna i tańczy kroki i figury wybranych tańców ludowych, 

rozróżnia podstawowe elementy muzyki, reaguje na zmianę tempa i dynamiki 
 

ocena B – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, 

zazwyczaj realizuje proste tematy rytmiczne, aktywnie słucha muzyki, wyraża 

swe doznania werbalnie i niewerbalnie, ukierunkowany przez nauczyciela umie 

odróżnić podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, 

tempo), wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc w zespole, zna i 

tańczy kroki i figury wybranych tańców ludowych, zazwyczaj rozróżnia 

podstawowe elementy muzyki, reaguje na zmianę tempa i dynamiki 
 

ocena C – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, z pomocą 

nauczyciela realizuje proste tematy rytmiczne, z pomocą nauczyciela wyraża 

nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc w zespole, zna i tańczy kroki i 

figury wybranych tańców ludowych, z pomocą nauczyciela reaguje na zmianę 

tempa i dynamiki 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela w zespole śpiewa ze słuchu zwrotkę i 

refren poznanej piosenki, z pomocą nauczyciela powtarza proste rytmy i wzory 

rytmiczne, zachęcony przez nauczyciela tańczy podstawowe kroki wybranych 

tańców ludowych, z pomocą nauczyciela w zespole reaguje na zmianę tempa i 

dynamiki 



2. w zakresie wychowania do tworzenia muzyki 
 

ocena A – uczeń zawsze dostrzega różnice w charakterze słuchanej muzyki, 

potrafi rozpoznać i nazwać niektóre znaki notacji muzycznej (oznaczenia 

metrum, klucz wiolinowy, półnuty, ćwierćnuty, ósemki i odpowiadające im 

pauzy) 
 

ocena B – uczeń dostrzega różnice w charakterze słuchanej muzyki, potrafi 

rozpoznać i nazwać niektóre znaki notacji muzycznej (klucz wiolinowy, 

ćwierćnuty, ósemki i odpowiadające im pauzy) 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela dostrzega różnice w charakterze 

słuchanej muzyki, z pomocą nauczyciela potrafi rozpoznać i nazwać niektóre 

znaki notacji muzycznej (ćwierćnuty, ósemki i odpowiadające im pauzy) 
 

ocena D – uczeń niechętnie słucha muzyki i wypowiada się na jej temat, nie 

potrafi rozpoznać i nazwać podstawowych znaków notacji muzycznej 

(ćwierćnuty, ósemki i odpowiadające im pauzy) 
 

Zajęcia plastyczne 
 

1. w zakresie rozpoznawania wybranych dziedzin sztuki 
 

ocena A – uczeń potrafi podać przykłady wytworów architektury typowej dla 

swojej okolicy oraz wskazać zabytki architektoniczne swego regionu, potrafi 

odróżnić techniki malarskie od graficznych, potrafi wskazać cechy 

charakterystyczne rzeźby ludowe, typowej dla swojego regionu, chętnie 

wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki, poznanych obiektów, 

rozpoznaje wybrane dzieła malarskie 
 

ocena B – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela potrafi podać przykłady 

wytworów architektury typowej dla swojej okolicy oraz wskazać zabytki 

architektoniczne swego regionu, ukierunkowany przez nauczyciela potrafi 

wskazać cechy charakterystyczne rzeźby ludowe, typowej dla swojego regionu, 

chętnie wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki, poznanych obiektów, 

rozpoznaje wybrane dzieła malarskie 
 

ocena C – uczeń rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także 

architekturę zieleni), ukierunkowany przez nauczyciela wypowiada się na temat 

poznanych obiektów i wybranych dzieł malarskich, poznaje wybrane przykłady 

sztuki rzeźbiarskiej 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: 

architekturę (także architekturę zieleni), z pomocą nauczyciela wypowiada się 

na temat poznanych obiektów i wybranych dzieł malarskich, z pomocą 

nauczyciela poznaje wybrane przykłady sztuki rzeźbiarskiej 

 



2. w zakresie wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach 

plastycznych  
 

ocena A – uczeń wykonuje pracę plastyczną starannie, estetycznie, zgodnie z 

tematem, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, stosuje 

różne środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), właściwie 

rozmieszcza pracę na stronie, bierze udział w wystawach, konkursach, 

imprezach organizowanych na terenie szkoły i w regionie 
 

ocena B – uczeń wykonuje pracę plastyczną estetycznie, zgodnie z tematem, ale 

ubogo w szczegóły, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, 

stosuje różne środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), praca jest 

niedokończona, bierze udział w wystawach, konkursach, imprezach 

organizowanych na terenie szkoły 
 

ocena C – uczeń wykonuje pracę plastyczną niestarannie, jest ona  niezgodna z 

tematem, niedokończona, niechętnie bierze udział w wystawach, konkursach, 

imprezach organizowanych na terenie szkoły 
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy, nie bierze udziału w życiu kulturalnym 

szkoły 
 

3. w zakresie przygotowania do korzystania z medialnych środków 

przekazu 
 

ocena A – uczeń posiada elementarną wiedzę o prawach autora i stosuje się do 

nich,  korzysta z narzędzi medialnych w swojej działalności twórczej, umie 

korzystać z przekazów medialnych w zakresie pozyskiwania informacji o 

wybranych dziedzinach sztuki 
 

ocena B – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela korzysta z narzędzi 

medialnych w swojej działalności twórczej 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela korzysta z narzędzi medialnych w 

swojej działalności twórczej 
 

ocena D – uczeń z dużą nauczyciela korzysta z narzędzi medialnych w swojej 

działalności twórczej  
 

Edukacja przyrodnicza 
 

1. w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt 
 

a) rozpoznawanie roślin i zwierząt 
 

ocena A – uczeń rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowane w 

gospodarstwach wiejskich, zna podstawowe różnice w budowie ciała i sposobie 

rozmnażania ptaków i ssaków, samodzielnie rozpoznaje wybrane gatunki 

zwierząt i łączy z ich młodymi, nazywa typowe gatunki zwierząt domowych, 



samodzielnie rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w takich 

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

ocena B – uczeń z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i 

ptaki hodowane w gospodarstwach wiejskich, z pomocą nauczyciela wymienia 

podstawowe różnice w budowie ciała i sposobie rozmnażania ptaków i ssaków, 

rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt i łączy z ich młodymi, nazywa typowe 

gatunki zwierząt domowych, rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w 

takich środowiskach przyrodniczych jak park, las, pole uprawne, sad, ogród 

(działka) 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt i 

łączy z ich młodymi, rozpoznaje zwierzęta domowe, rozpoznaje i z pomocą 

nauczyciela nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach 

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

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela rozpoznaje najbardziej znane gatunki 

zwierząt i łączy z ich młodymi, z pomocą nauczyciela nazywa najbardziej znane 

gatunki zwierząt domowych, z pomocą nauczyciela rozpoznaje rośliny i 

zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak park, las, pole 

uprawne, sad, ogród (działka) 
 

b) poznawanie warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt 
 

ocena A - uczeń zna i omawia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt 

w gospodarstwach domowych, samodzielnie prowadzi proste uprawy i hodowle, 

zna i omawia sposoby przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku, 

zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki 

życia roślin i zwierząt  
 

ocena B – uczeń zna i z ukierunkowaniem nauczyciela omawia warunki 

konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwach domowych, prowadzi 

zespołowo i pod kierunkiem nauczyciela proste uprawy i hodowle, zna i z 

ukierunkowaniem nauczyciela omawia sposoby przystosowania zwierząt do 

poszczególnych pór roku, z ukierunkowaniem nauczyciela wymienia elementy 

typowych krajobrazów Polski i z pomocą nauczyciela omawia ich wpływ na 

warunki życia roślin i zwierząt 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela omawia warunki konieczne do rozwoju 

roślin i zwierząt w gospodarstwach domowych, prowadzi z pomocą nauczyciela 

proste uprawy i hodowle, zna sposoby przystosowania zwierząt do 

poszczególnych pór roku 
 

ocena D – uczeń wie, że zwierzęta przystosowują się do poszczególnych pór 

roku, niechętnie prowadzi proste uprawy i hodowle w klasie, wie, że należy 

dbać o zwierzęta domowe i hodowlane  
 



c) poznawanie korzyści, jakie przynoszą środowisku rośliny i zwierzęta 
 

ocena A – uczeń wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, 

samodzielnie wymienia konkretne przykłady, wie, jakie korzyści czerpie 

człowiek z hodowli roślin i zwierząt, zna niektóre wartości lecznicze roślin i 

potrafi wymienić przykłady roślin ziołowych  
 

ocena B – uczeń wie, że zwierzęta przynoszą pożytek środowisku i 

ukierunkowany podaje przykłady, wie, że ludzie uprawia rośliny i hodują 

zwierzęta, aby czerpać z nich korzyści i ukierunkowany wymienia te korzyści, 

wie, że niektóre rośliny mają wartość leczniczą  
 

ocena C – uczeń wie, że zwierzęta przynoszą pożytek środowisku i z pomocą 

nauczyciela podaje konkretne przykłady, wie, że ludzie uprawiają rośliny i 

hodują zwierzęta, aby czerpać z nich korzyści i z pomocą nauczyciela wymienia 

te korzyści  
 

ocena D – uczeń wie, że zwierzęta przynoszą pożytek środowisku, wie, że 

ludzie uprawia rośliny i hodują zwierzęta, aby czerpać z nich korzyści 
 

d) poznawanie zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody  
 

ocena A – uczeń zna i wymienia niebezpieczeństwa grożące ze strony roślin 

(trujące owoce, liście, grzyby), zna i wymienia zwierzęta groźne dla człowieka 

(niebezpieczne i chore zwierzęta, dzikie drapieżniki, zwierzęta chroniące swoje 

młode), zna zagrożenia ze strony przyrody i potrafi zachować się w razie 

zagrożenia 
 

ocena B – uczeń zna i ukierunkowany przez nauczyciela wymienia 

niebezpieczeństwa grożące ze strony roślin (trujące owoce, liście, grzyby), zna i 

wymienia zwierzęta groźne dla człowieka (niebezpieczne i chore zwierzęta), zna 

zagrożenia ze strony przyrody i wie, jak należy się zachować w razie zagrożenia 
 

ocena C – uczeń zna i z pomocą nauczyciela wymienia niebezpieczeństwa 

grożące ze strony roślin (trujące owoce, liście, grzyby), zna zwierzęta groźne dla 

człowieka (niebezpieczne i chore zwierzęta), z pomocą nauczyciela wymienia 

zagrożenia ze strony przyrody i wie, jak należy się zachować w razie zagrożenia 
 

ocena D – uczeń wie, że są roślin niebezpieczne dla człowieka (trujące owoce, 

grzyby), wie, że są zwierzęta groźne dla człowieka (niebezpieczne i chore 

zwierzęta), wie, że przyroda może być groźna i wie, jak należy się zachować w 

razie zagrożenia 
 

e) rozumienie i stosowanie w praktyce zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego 
 

ocena A – uczeń zna i określa zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka, 

chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, 



pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato, wie, jakie jest znaczenie wody 

w przyrodzie, rozumie, że należy ją oszczędzać i stara się stosować tę wiedzę w 

praktyce 
 

ocena B – uczeń wie, że człowiek może być zagrożeniem dla przyrody i 

ukierunkowany przez nauczyciela wymienia te zagrożenia (wypalanie łąk i 

ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów, 

spalanie śmieci), chętnie w zespole podejmuje działania na rzecz ochrony 

przyrody w swoim środowisku, wie, że należy oszczędzać wodę 
 

ocena C – uczeń wie, że człowiek może być zagrożeniem dla przyrody i z 

pomocą nauczyciela wymienia te zagrożenia, podejmuje działania na rzecz 

ochrony przyrody w swoim środowisku 
 

ocena D – uczeń wie, że człowiek może być zagrożeniem dla przyrody, 

zachęcony przez nauczyciela podejmuje w zespole działania na rzecz ochrony 

przyrody w swoim środowisku 
 

f) rozumienie znaczenia wody w życiu ludzi, roślin i zwierząt 
 

ocena A – uczeń wie i wyjaśnia, jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, 

zwierząt i roślin, samodzielnie wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w 

środowisku wodnym 
 

ocena B – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela wyjaśnia, jakie znaczenie 

ma woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin, ukierunkowany przez nauczyciela 

wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w środowisku wodnym 
 

ocena C – uczeń wie, jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin, 

z pomocą nauczyciela wymienia typowe rośliny i zwierzęta żyjące w 

środowisku wodnym 
 

ocena D – uczeń wie, że bez wody nie ma życia, z dużą pomocą nauczyciela 

wymienia najbardziej znane rośliny i zwierzęta żyjące w środowisku wodnym 
 

2. w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych 
 

a) rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych  
 

ocena A – uczeń samodzielnie charakteryzuje typowe zjawiska atmosferyczne, 

samodzielnie charakteryzuje daną porę roku i zjawiska w niej występujące, zna 

zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych i wie, jak zachować się w 

sytuacji zagrożenia  
 

ocena B – uczeń nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku, zna zagrożenia ze strony niektórych zjawisk 

atmosferycznych i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia 
 



ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela nazywa zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, z pomocą nauczyciela 

wymienia zagrożenia ze strony niektórych zjawisk atmosferycznych i wie, jak 

zachować się w sytuacji zagrożenia 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela nazywa typowe zjawiska 

atmosferyczne, z dużą pomocą nauczyciela wymienia zagrożenia ze strony 

niektórych zjawisk atmosferycznych i wie, jak zachować się w sytuacji 

zagrożenia 
 

b) poznawanie pór roku i wskazywanie typowych dla nich zachowań ludzi i 

zwierząt 
 

ocena A – uczeń zna i bezbłędnie nazywa kolejne pory roku,  zna i samodzielnie 

wymienia sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, 

zawsze ubiera się stosownie do pory roku, rozumie potrzebę pomagania 

zwierzętom podczas zimy i upalnego lata, chętnie pomaga zwierzętom 
 

ocena B – uczeń zna i zazwyczaj nazywa kolejne pory roku,  zna i 

ukierunkowany przez nauczyciela wymienia sposoby przystosowania się 

zwierząt do poszczególnych pór roku, zazwyczaj ubiera się stosownie do pory 

roku, rozumie potrzebę pomagania zwierzętom podczas zimy i upalnego lata 
 

ocena C – uczeń zna i z niewielką pomocą nauczyciela nazywa kolejne pory 

roku,  zna i z pomocą nauczyciela wymienia sposoby przystosowania się 

zwierząt do poszczególnych pór roku, nie zawsze ubiera się stosownie do pory 

roku, rozumie potrzebę pomagania zwierzętom podczas zimy 
 

ocena D – uczeń zna kolejne pory roku,  z dużą pomocą nauczyciela wymienia 

sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, z pomocą 

osoby dorosłej ubiera się stosownie do pory roku, nie zawsze rozumie potrzebę 

pomagania zwierzętom podczas zimy  
 

c) obserwowanie pogody i rozumienie jej prognoz 
 

ocena A – uczeń potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym dniu,  

prowadzi obrazkowy kalendarz pogody, wie, o czym mówi osoba 

zapowiadająca pogodę w radiu lub w telewizji, zawsze stosuje się do 

komunikatów o pogodzie 
 

ocena B – uczeń potrafi z niewielką pomocą nauczyciela określić stan pogody w 

danym dniu,  prowadzi obrazkowy kalendarz pogody, wie, o czym mówi osoba 

zapowiadająca pogodę w radiu lub w telewizji, zazwyczaj stosuje się do 

komunikatów o pogodzie 
 



ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela prowadzi obrazkowy kalendarz pogody, 

z pomocą nauczyciela wie,  o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu 

lub w telewizji, nie zawsze stosuje się do komunikatów o pogodzie 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela  prowadzi obrazkowy kalendarz 

pogody, wymaga wyjaśnień i podpowiedzi nauczyciela na temat usłyszanej w 

radiu lub w telewizji prognozy pogody 
 

Edukacja matematyczna 
 

1. w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki 
 

a) określanie położenia przedmiotów (na, pod, obok, za, przed, wyżej, niżej, 

na górze, na dole) 
 

ocena A – uczeń zawsze bezbłędnie potrafi rozpoznać i nazwać przedmioty 

położone nietypowo, bezbłędnie określa położenie przedmiotów w przestrzeni, 

bezbłędnie określa położenie obiektów względem obranego obiektu, doskonale 

orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje i rysować strzałki we 

właściwym kierunku 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj bezbłędnie określa położenie przedmiotów w 

przestrzeni, zazwyczaj określa położenie obiektów względem obranego obiektu, 

orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje i rysować strzałki we 

właściwym kierunku 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela określa położenie przedmiotów w 

przestrzeni, z pomocą nauczyciela określa położenie obiektów względem 

obranego obiektu, z pomocą nauczyciela orientuje się na kartce papieru, aby 

odnajdować informacje i rysować strzałki we właściwym kierunku  
 

ocena D – uczeń popełnia błędy określając położenie przedmiotów w 

przestrzeni, popełnia błędy w określaniu położenia obiektów względem 

obranego obiektu, z trudnością orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować 

informacje i rysować strzałki we właściwym kierunku 
 

b) klasyfikacja i porządkowanie obiektów 
 

ocena A – uczeń stosuje zapis zaobserwowanych zmian w układzie elementów i 

ich ilości z wykorzystaniem poznanych znaków matematycznych, zawsze 

bezbłędnie klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje, bezbłędnie porównuje 

przedmioty o cechach przeciwstawnych, bezbłędnie porównuje liczebność 

utworzonych kolekcji i zbiorów zastępczych, ustala równoliczność mimo 

obserwowanych zmian w układzie elementów porównywanych zbiorów  
 

ocena B – uczeń zazwyczaj bezbłędnie klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje, 

zazwyczaj bezbłędnie porównuje przedmioty o cechach przeciwstawnych, 

porównuje liczebność utworzonych kolekcji i zbiorów zastępczych, ustala 



równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów 

porównywanych zbiorów  
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje, z 

pomocą nauczyciela porównuje przedmioty o cechach przeciwstawnych, 

porównuje liczebność utworzonych kolekcji i zbiorów zastępczych, ustala 

równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów 

porównywanych zbiorów 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela klasyfikuje obiekty, tworzy 

kolekcje, z dużą pomocą nauczyciela porównuje przedmioty o cechach 

przeciwstawnych, porównuje liczebność utworzonych kolekcji i zbiorów 

zastępczych, ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie 

elementów porównywanych zbiorów, popełnia liczne błędy 
 

c) wyprowadzanie kierunków od siebie i innych osób 
 

ocena A – uczeń zawsze bezbłędnie określa lewą i prawą stronę swojego ciała i 

drugiej osoby, wyprowadza kierunki od innej osoby   
 

ocena B – uczeń bezbłędnie określa lewą i prawą stronę swojego ciała i 

zazwyczaj bezbłędnie drugiej osoby, ukierunkowany przez nauczyciela 

wyprowadza kierunki od innej osoby 
 

ocena C – uczeń rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała, wyprowadza 

kierunki od siebie 
 

ocena D – uczeń popełnia błędy rozróżniając lewą i prawą stronę swojego ciała, 

z pomocą nauczyciela wyprowadza kierunki od siebie 

 

d) dostrzeganie zjawiska symetrii na rysunku 
 

ocena A – uczeń zawsze bezbłędnie dostrzega symetrię i samodzielnie rysuje 

drugą połowę figury symetrycznej, samodzielnie kontynuuje regularny wzór, 

samodzielnie zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem 

drugiej 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj bezbłędnie dostrzega symetrię i z niewielką pomocą 

nauczyciela rysuje drugą połowę figury symetrycznej, zazwyczaj samodzielnie 

kontynuuje regularny wzór, zazwyczaj zauważa, że jedna figura jest 

powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię i ukierunkowany 

przez nauczyciela rysuje drugą połowę figury symetrycznej, z niewielką pomocą 

nauczyciela kontynuuje regularny wzór, ukierunkowany zauważa, że jedna 

figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej 
 



ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię i z dużą pomocą 

nauczyciela rysuje drugą połowę figury symetrycznej, z dużą pomocą 

nauczyciela kontynuuje regularny wzór, z pomocą nauczyciela zauważa, że 

jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej 
 

e) rozpoznawanie figur geometrycznych i tworzenie rytmów 
 

ocena A – uczeń bezbłędnie rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i 

trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób), samodzielnie układa 

figury z patyczków, gumy do skakania oraz na geoplanie, samodzielnie 

klasyfikuje figury według podanej cechy, dostrzega i kontynuuje powtarzające 

się sekwencje, samodzielnie układa rytmy z przedmiotów, klocków i modeli 

figury  
 

ocena B – uczeń rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, 

zazwyczaj bezbłędnie układa figury z patyczków, gumy do skakania oraz na 

geoplanie, zazwyczaj bezbłędnie klasyfikuje figury według podanej cechy, 

dostrzega i kontynuuje powtarzające się sekwencje, zazwyczaj bezbłędnie 

układa rytmy z przedmiotów, klocków i modeli figury 
 

ocena C – uczeń z niewielką pomocą układa figury z patyczków, gumy do 

skakania oraz na geoplanie, z pomocą nauczyciela klasyfikuje figury według 

podanej cechy, dostrzega i kontynuuje powtarzające się sekwencje, 

ukierunkowany przez nauczyciela układa rytmy z przedmiotów, klocków i 

modeli figury 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela układa figury z patyczków, gumy 

do skakania oraz na geoplanie, popełnia błędy w klasyfikowaniu figur według 

podanej cechy, z dużą pomocą nauczyciela dostrzega i kontynuuje powtarzające 

się sekwencje, z pomocą nauczyciela układa rytmy z przedmiotów, klocków i 

modeli figury 
 

2. w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych 
 

a) pojęcie liczby i liczenie obiektów 
 

ocena A – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 100 i wyżej, potrafi 

samodzielnie zapisać cyframi i słowami, odczytuje i porównuje liczby w 

zakresie 100, bezbłędnie stosuje liczby w aspekcie głównym, porządkowym i 

miarowym, ilustruje położenie liczb na osi liczbowej 
 

ocena B – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 20 i wyżej, potrafi 

zapisać cyframi i słowami, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 100, rzadko 

popełnia błędy, zazwyczaj stosuje liczby w aspekcie głównym, porządkowym i 

miarowym, ukierunkowany przez nauczyciela ilustruje położenie liczb na osi 

liczbowej 
 



ocena C – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 20, popełnia drobne 

błędy, z niewielką pomocą potrafi zapisać cyframi i słowami, odczytuje i 

porównuje liczby w zakresie 100, liczy dziesiątkami w zakresie 100 
 

ocena D – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 20, popełnia błędy, z 

dużą pomocą nauczyciela zapisuje cyframi i słowami, odczytuje i porównuje 

liczby w zakresie 100, z pomocą nauczyciela liczy dziesiątkami w zakresie 100 
 

b) poznawanie i stosowanie działań w praktyce 
 

ocena A – uczeń sprawnie i bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 i 

więcej, sprawnie i bezbłędnie dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 

100, sprawnie dodaje i odejmuje dziesiątkami, zna tabliczkę mnożenia, 

sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia, oblicza i zapisuje proste 

działania z okienkiem 
 

ocena B – uczeń sprawnie i zazwyczaj bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby w 

zakresie 20, sprawdza wyniki dodawania za pomocą odejmowania, sprawnie i 

zazwyczaj bezbłędnie dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 100, 

sprawnie dodaje i odejmuje dziesiątkami, podaje iloczyny liczb w obrębie 

tabliczki mnożenia, popełnia błędy, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą 

mnożenia, ukierunkowany przez nauczyciela oblicza i zapisuje proste działania 

z okienkiem 
 

ocena C – uczeń dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20, popełnia błędy,  

sprawdza wyniki dodawania za pomocą odejmowania, dodaje i odejmuje proste 

przypadki w zakresie 100, dodaje i odejmuje dziesiątkami, mnoży w zakresie 30 

i sprawdza wyniki obliczeń za pomocą dzielenia, w formach czynnościowych 

dokonuje operacji mnożenia i dzielenia liczb w zakresie tabeli mnożenia 
 

ocena D – uczeń dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20, popełnia liczne błędy,  

z pomocą nauczyciela sprawdza wyniki dodawania za pomocą odejmowania, 

dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 100, popełnia błędy, dodaje i 

odejmuje dziesiątkami, z pomocą nauczyciela mnoży w zakresie 30 i sprawdza 

wyniki obliczeń za pomocą dzielenia, z pomocą nauczyciela w formach 

czynnościowych dokonuje operacji mnożenia i dzielenia liczb w zakresie tabeli 

mnożenia 
 

c) zadania tekstowe 
 

ocena A – uczeń zawsze samodzielnie rozwiązuje zadania z treścią, umie 

rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie różnicowe, potrafi zastosować 

w rozwiązywaniu zadań proste równania z niewiadomą w postaci okienka 
 

ocena B – uczeń rozwiązuje zadania z treścią, ukierunkowany rozwiązuje 

zadania tekstowe na porównywanie różnicowe, ukierunkowany potrafi 



zastosować w rozwiązywaniu zadań proste równania z niewiadomą w postaci 

okienka 
 

ocena C – uczeń rozwiązuje manipulacyjnie proste zadania matematyczne 

wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach lub w słownie podanej treści, 

zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej 

sytuacji, potrafi rozwiązywać, układać i ukierunkowany przez nauczyciela 

przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe  
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela rozwiązuje manipulacyjnie proste 

zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach lub w 

słownie podanej treści,zazwyczaj zapisuje rozwiązanie zadania z treścią 

przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, z pomocą nauczyciela potrafi 

rozwiązywać, układać i przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe  
 

3. w zakresie pomiaru 
 

a) długości 
 

ocena A – uczeń dokonuje prostych obliczeń dotyczących miar długości (bez 

zamiany jednostek), dokładnie, samodzielnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru 

długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, porównuje 

wyniki pomiarów, samodzielnie i dokładnie rysuje odcinki o podanej długości, 

doskonale posługuje się jednostkami: centymetr, metr, używa pojęcia kilometr 

w sytuacjach życiowych 
 

ocena B – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela dokonuje prostych obliczeń 

dotyczących miar długości (bez zamiany jednostek), mierzy i zapisuje wynik 

pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, 

porównuje wyniki pomiarów, samodzielnie rysuje odcinki o podanej długości, 

zazwyczaj poprawnie posługuje się jednostkami: centymetr, metr 
 

ocena C – uczeń zazwyczaj poprawnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru 

długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, z pomocą 

nauczyciela posługuje się jednostkami: centymetr, metr,  z niewielką pomocą 

nauczyciela rysuje odcinki o podanej długości,  
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela mierzy i zapisuje wynik pomiaru 

długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, myli pojęcia: 

centymetr, metr, z dużą pomocą nauczyciela rysuje odcinki o podanej długości 
 

b) ciężaru  
 

ocena A – uczeń zna różne rodzaje wag, doskonale waży przedmioty, używa 

określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, bezbłędnie wykonuje obliczeń, 

używając tych miar, potrafi porównać ciężar przedmiotów, wskazać lżejsze i 

cięższe, wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi 
 



ocena B – uczeń waży przedmioty, poprawnie używając określeń: kilogram, pół 

kilograma, dekagram, z pomocą nauczyciela poprawnie wykonuje obliczenia, 

używając tych miar, potrafi wskazać przedmioty lżejsze i cięższe, wie, jak 

pakowany jest towar w sklepie 
 

ocena C – uczeń wie, jak ważyć przedmioty, zazwyczaj poprawnie używa 

określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, z pomocą nauczyciela różnicuje 

przedmioty lżejsze i cięższe 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela waży przedmioty, myli pojęcia: 

kilogram, pół kilograma, dekagram 
 

c) płynów  
 

ocena A – uczeń zna różne sposoby odmierzania płynów, poprawnie używa 

określeń: litr, pół litra, ćwierć litra, umie dokonać prostych obliczeń i porównuje 

ilości mierzonych płynów  
 

ocena B – uczeń odmierza płyny różnymi miarkami, poprawnie używa określeń: 

litr, pół litra, ćwierć litra, porównuje ilości mierzonych płynów 
 

ocena C – uczeń odmierza płyny różnymi miarkami, zazwyczaj poprawnie 

używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela odmierza płyny różnymi miarkami, myli 

pojęcia: litr, pół litra, ćwierć litra 
 

d) czasu 
 

ocena A – uczeń poprawnie odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 

24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami, zawsze poprawnie 

używa pojęć: godzina, pół godziny, minuta, potrafi odczytać, podać i zapisać 

wybrane daty, bezbłędnie nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, zna zapis 

cyfrowy w systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII, wykonuje obliczenia 

zegarowe w sytuacjach życiowych 
 

ocena B – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela odczytuje wskazania 

zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze 

wskazówkami, poprawnie używa pojęć: godzina, pół godziny, ukierunkowany 

przez nauczyciela potrafi odczytać, podać i zapisać wybrane daty, zazwyczaj 

bezbłędnie nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, zna zapis cyfrowy w 

systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII, niekiedy popełnia błędy, 

wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny) 
 

ocena C – uczeń nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, niekiedy popełnia 

błędy, zazwyczaj poprawnie używa pojęć: godzina, pół godziny, z pomocą 

nauczyciela wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny) 
 



ocena D – uczeń nazywa dni tygodnia i z pomocą nauczyciela nazwy miesięcy 

w roku, myli pojęcia: godzina, pół godziny, z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny) 
 

4. w zakresie obliczeń pieniężnych 
 

a) znajomość banknotów i monet oraz liczenia pieniędzy 
 

ocena A – uczeń zna będące w obiegu banknoty i monety, rozumie pojęcie 

długu i konieczność jego spłaty, umie liczyć pieniądze na zbiorach zastępczych, 

potrafi obliczać koszt zakupów na podstawie ilości i ceny towarów, wie, jak 

obliczyć wartość otrzymanej reszty, umie układać, rozwiązywać i przekształcać 

proste zadania o kupowaniu i płaceniu dziesiątkami w zakresie 100 (wymienia 

liczebniki) 
 

ocena B – uczeń zna będące w obiegu monety, rozumie pojęcie długu i 

konieczność jego spłaty, umie liczyć pieniądze na zbiorach zastępczych, potrafi 

obliczać koszt zakupów na podstawie ilości i ceny towarów, wie, jak obliczyć 

wartość otrzymanej reszty,  
 

ocena C – uczeń zna wartość nabywczą pieniędzy, rozumie pojęcie długu i 

konieczność jego spłaty, wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, 

wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich 

umiejętności 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela wykonuje łatwe obliczenia pieniężne 

(cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających 

takich umiejętności  
 

Zajęcia komputerowe  
 

1. w zakresie posługiwania się komputerem 
 

ocena A – uczeń rozpoznaje i nazywa główne i szczegółowe elementy zestawu 

komputerowego, doskonale posługuje się myszą i klawiaturą, posługuje się 

wybranymi programami i grami edukacyjnymi, posługuje się komputerem w 

zakresie uruchamiania programu 
 

ocena B – uczeń bezbłędnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, 

umie samodzielnie posługiwać się myszą i klawiaturą, posługuje się wybranymi 

programami i grami edukacyjnymi 
 

ocena C – uczeń poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, 

umie posługiwać się myszą i klawiaturą, niekiedy wymaga pomocy 
 

ocena D – uczeń zazwyczaj poprawnie nazywa główne elementy zestawu 

komputerowego, umie samodzielnie włączyć i wyłączyć komputer, uczeń umie 

posługiwać się myszą i klawiaturą, niekiedy wymaga pomocy 
 



2. w zakresie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem 
 

ocena A – uczeń wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z 

komputerem i zawsze ją utrzymuje, wie, jaka jest bezpieczna odległość oczu od 

monitora, wie i potrafi uzasadnić, że praca przy komputerze męczy wzrok, 

nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, rozumie, jak niebezpieczne 

jest podawanie swojego adresu w kontaktach za pomocą multimediów  
 

ocena B – uczeń wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z 

komputerem, wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego 

zdrowia, rozumie i próbuje uzasadnić jak niebezpieczne jest podawanie swojego 

adresu i jakie niebezpieczeństwa wynikają z anonimowości kontaktów, 
 

ocena C – uczeń rozumie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża 

kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, wymaga kontroli podczas korzystania 

z komputera 
 

ocena D – uczeń wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża 

kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, wymaga dużej kontroli podczas 

korzystania z komputera 
 

Zajęcia techniczne 
 

1. w zakresie działalności konstrukcyjnej 
 

ocena A – uczeń wykonuje prace techniczne samodzielnie, estetycznie, zgodnie 

z instrukcją słowną lub pisemną 
 

ocena B – uczeń wykonuje prace techniczne estetyczne, zgodnie z instrukcją, 

ale z pomocą nauczyciela 
 

ocena C – uczeń wykonuje prace niestarannie z pomocą nauczyciela 
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy 
 

2. w zakresie wychowania technicznego (poznanie i obsługiwanie urządzeń) 
 

ocena A – uczeń rozpoznaje i nazywa urządzenia techniczne potrafi obsługiwać 

je zgodnie z instrukcją, szanuje je, wie, że wartość użytkowa urządzenia ma 

ważne znaczenie przy decyzji o nabywaniu i stosowaniu, wie i potrafi wyjaśnić, 

jak ludzie wykorzystywali dawniej i wykorzystują dziś siły przyrody 
 

ocena B – uczeń nazywa urządzenia techniczne, z niewielką pomocą 

nauczyciela obsługuje je zgodnie z instrukcją, potrafi ocenić wartość urządzeń 

technicznych z punktu widzenia cech użytkowych, ekonomicznych, 

estetycznych, szanuje je, wie i ukierunkowany przez nauczyciela potrafi 

wyjaśnić, jak ludzie wykorzystywali dawniej i wykorzystują dziś siły przyrody 
 



ocena C – uczeń nazywa większość urządzeń technicznych, z pomocą 

nauczyciela obsługuje je zgodnie z instrukcją, wie, jak ludzie wykorzystywali 

dawniej i wykorzystują dziś siły przyrody 
 

ocena D – uczeń nie zna większości nazw urządzeń technicznych, nie obsługuje 

ich samodzielnie, wie, jak ludzie wykorzystują dziś siły przyrody 
 

3. w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 
 

ocena A – uczeń zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, właściwie 

używa narzędzi i urządzeń technicznych, wie jak należy bezpiecznie poruszać 

się po drogach, wie jak należy zachować się w razie wypadku 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, wie jak należy bezpiecznie 

poruszać się po drogach, wie jak należy zachować się w razie wypadku 
 

ocena C – uczeń wymaga nadzoru nauczyciela, aby utrzymać ład i porządek w 

miejscu pracy, niewłaściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, wie jak 

należy bezpiecznie poruszać się po drogach, nie wie jak należy zachować się w 

razie wypadku 
 

ocena D – uczeń nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy, niewłaściwie 

używa narzędzi i urządzeń technicznych, nie wie jak należy bezpiecznie 

poruszać się po drogach, nie wie jak należy zachować się w razie wypadku 
 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
 

1. w zakresie kształtowania sprawności fizycznej 
 

ocena A – uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, zawsze zgodnie z 

regułami, z dużym zaangażowaniem współpracuje z partnerem i całym 

zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych, zna zasady wprowadzonych 

gier sportowych i stosuje je w praktyce, z dużym zaangażowaniem bierze udział 

w zespołowych zabawach i grach sportowych 
 

ocena B – uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami, 

chętnie współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań 

gimnastycznych, zna zasady wprowadzonych gier sportowych, ale nie zawsze 

stosuje je w praktyce, zawsze bierze udział w zespołowych zabawach i grach 

sportowych 
 

ocena C – uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie zawsze zgodnie z 

regułami, współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań 

gimnastycznych, bierze udział w zespołowych zabawach i grach sportowych  
 

ocena D – uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie zawsze 

współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań 



gimnastycznych, niechętnie bierze udział w zespołowych zabawach i grach 

sportowych  
 

2. w zakresie treningu zdrowotnego 
 

ocena A – uczeń zawsze przyjmuje właściwe pozycje wyjściowe i ustawienia do 

ćwiczeń, zawsze właściwie chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, 

kozłuje, toczy, odbija i prowadzi ją, potrafi wykonać 6 i więcej skoków 

jednonóż i obunóż przez skakankę, potrafi wykonać różne rodzaje skoków przez 

skakankę, sprawnie wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi 

przeskokami, doskonale wykonuje ćwiczenia rónoważne, doskonale pokonuje 

odległości marszem, biegiem, na czworakach, zawsze bezbłędnie reaguje na 

zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy orientacyjno-porządkowe z 

zastosowaniem sygnałów dźwiękowych)  
 

ocena B – uczeń przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, 

właściwie chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, kozłuje, toczy, odbija i 

prowadzi ją, potrafi wykonać 3-5 skoków jednonóż i obunóż przez skakankę, 

sprawnie wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeskokami, 

wykonuje ćwiczenia rónoważne, wymaga asekuracji, sprawnie pokonuje 

odległości marszem, biegiem, na czworakach, zazwyczaj bezbłędnie reaguje na 

zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy orientacyjno-porządkowe z 

zastosowaniem sygnałów dźwiękowych)  
 

ocena C – uczeń umie przyjmować pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, 

ale wymaga przypominania, chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, 

kozłuje, toczy, odbija i prowadzi ją, ale wymaga dalszych ćwiczeń, potrafi 

wykonać 1-2 skoki jednonóż i obunóż przez skakankę, poprawnie wykonuje 

przeskoki nad niskimi przeskokami, podejmuje próby ćwiczeń równoważnych, 

stara się jak najlepiej pokonać odległości marszem, biegiem, na czworakach, nie 

zawsze prawidłowo reaguje na zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy 

orientacyjno-porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych)  
 

ocena D – uczeń nie przyjmuje pozycji wyjściowych i ustawienia do ćwiczeń, 

nie podejmuje zabaw z piłką, nie podejmuje prób wykonania skoków przez 

skakankę, przeskoków nad niskimi przeszkodami, ćwiczeń równoważnych, 

niechętnie maszeruje, biega, niechętnie bierze udział w zabawach orientacyjno-

porządkowych 
 

3. w zakresie elementów wychowania zdrowotnego 
 

ocena A – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, zawsze 

przyjmuje właściwą postawę, rozumie i potrafi uzasadnić, że nie można 

stosować środków chemicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem, że nie można 

samodzielnie zażywać leków, wie, że należy dbać o zdrowie, zawsze dba o 



higienę osobistą, czystość ubrania, rozumie znaczenie właściwego odżywiania 

dla zdrowia i sprawności fizycznej 
 

ocena B – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, 

przyjmuje właściwą postawę, posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z 

ich przeznaczeniem, rozumie, że nie może stosować środków chemicznych 

niezgodnie z ich przeznaczeniem, że nie może samodzielnie zażywać leków, 

wie, że należy dbać o zdrowie, dba o higienę osobistą, czystość ubrania 
 

ocena C – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, 

zazwyczaj przyjmuje właściwą postawę, zazwyczaj posługuje się przyborami 

sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, wie, że nie może stosować środków 

chemicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem, że nie może samodzielnie 

zażywać leków, wie, że należy dbać o zdrowie, zazwyczaj dba o higienę 

osobistą, czystość ubrania 
 

ocena D – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, ale 

często przyjmują niewłaściwą postawę, posługuje się przyborami sportowymi 

niezgodnie z ich przeznaczeniem, zazwyczaj pamięta numery służb 

ratunkowych, wie, że należy dbać o zdrowie 
 

Kryteria oceniania – Klasa III  
 

Edukacja polonistyczna 
 

1. w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się 

i kulturę języka 
 

ocena A – uczeń formułuje wielozdaniową wypowiedź na określony temat, 

barwnie wypowiada się, stosując odpowiednią modulację głosu, posiada bogate 

słownictwo, potrafi zadać pytania i odpowiada na pytania innych, wyraża w 

czytelny sposób emocje, jakie wywołuje tematyka wypowiedzi, uważnie słucha 

wypowiedzi innych, bezbłędnie recytuje wiersz  z odpowiednią intonacją,  
 

ocena B – uczeń formułuje wielozdaniową wypowiedź, posiada duży zasób 

słownictwa, potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie zdaniem (zdaniami), 

recytuje wiersz z pamięci 
 

ocena C – uczeń formułuje wypowiedź z pomocą nauczyciela, posiada 

przeciętny zasób słownictwa, odpowiada na zadane pytanie jednym wyrazem, w 

recytacji wiersza popełnia drobne błędy 
 

ocena D – uczeń niechętnie wypowiada się na określony temat, posiada ubogie 

słownictwo, wymaga ukierunkowania przy formułowaniu odpowiedzi, w 

recytacji wiersza popełnia liczne błędy 
 



2. w zakresie umiejętności czytania i pisania  
 

a) przestrzeganie zasad kaligrafii 
 

ocena A – uczeń pisze czytelnie i estetycznie, zawsze przestrzega zasad 

kaligrafii, pisze we właściwym tempie 
 

ocena B – uczeń pisze czytelnie, z reguły przestrzega zasad kaligrafii, pisze we 

właściwym tempie 
 

ocena C – uczeń stara się pisać czytelnie z uwzględnieniem zasad kaligrafii, 

pisze w dobrym tempie 
 

ocena D – uczeń nie zawsze dba o czytelność i estetykę pisma, pisze w wolnym 

tempie 
 

Oceniając estetykę pisma bierze się pod uwagę: poprawność i kształt liter, 

płynność połączeń między literami, proporcje pisma, utrzymanie pisma w 

liniaturze oraz rozmieszczenie na stronie. 
  

b) przepisywanie tekstu pisanego i drukowanego, pisanie z pamięci i ze 

słuchu 
 

ocena A – uczeń bezbłędnie pisze tekst 

ocena B – uczeń popełni 1-2 błędy 

ocena C – uczeń popełni 3,4,5 błędów 

ocena D – uczeń popełni 6 i więcej błędów 
 

Za błąd uznaje się:  

- błąd ortograficzny (mylenie u – ó, ż – rz, h – ch, nieprawidłowa realizacja 

zmiękczeń, mylenie samogłosek ą i ę  z zespołem dźwiękowym on, om, en, 

em, błędy w pisowni wyrazów w przypadku utraty dźwięczności, brak 

wielkiej litery na początku zdania i kropki na końcu zdania, nie stosowanie 

wielkiej litery w pisowni nazw własnych) 

- dwa opuszczenia liter 

- trzy błędy interpunkcyjne 

- trzy opuszczenia znaków diakrytycznych (ogonki, kreseczki, kropki np. ć, ą) 

- opuszczenie wyrazu 

- dwa przestawienia liter w wyrazie (np. kra – kar) 
 

Uwaga! Ocena może ulec zmianie w zależności od stopnia trudności i długości 

tekstu pisanego.  
 

c) redagowanie wypowiedzi pisemnych  
 

ocena A – uczeń zawsze samodzielnie redaguje oraz zapisuje: kilkuzdaniową 

wypowiedź, krótkie opowiadanie, opis, list, życzenie i zaproszenie, przestrzega 



poprawności stylistycznej, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i 

interpunkcyjną   
 

ocena B – uczeń zwykle samodzielnie redaguje oraz zapisuje: kilkuzdaniową 

wypowiedź, krótkie opowiadanie, opis, list, życzenie i zaproszenie, przestrzega 

poprawności stylistycznej, stara się o poprawność gramatyczną, ortograficzną i 

interpunkcyjną   
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela i w zespole redaguje oraz zapisuje: 

kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, opis, list, życzenie i 

zaproszenie, wykorzystuje zgromadzone słownictwo 
 

ocena D – uczeń redaguje krótkie wypowiedzi pisemne na podstawie 

zgromadzonego słownictwa i ukierunkowany przez nauczyciela 
 

d) umiejętność czytania 
 

ocena A – uczeń czyta płynnie, bezbłędnie, wyraziście, głośno, z odpowiednią 

intonacją, sprawnie wyszukuje w tekstach i innych źródłach (np. słowniki) 

potrzebne informacje, wykazuje potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci 
 

ocena B – uczeń czyta płynnie, ale zdarza się że popełnia błędy (przekręca 

końcówki, zniekształca wyrazy), samodzielnie wyszukuje informacje w tekście 
 

ocena C – uczeń opracowane teksty, między wyrazami, wyrażeniami robi 

odstępy czasowe, popełnia błędy, radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych 

informacji w tekście 
 

ocena D – uczeń czyta krótki, wyćwiczony wcześniej tekst, czyta sylabami, 

składa głoski, popełnia liczne błędy, z pomocą nauczyciela wyszukuje 

informacje w tekście 
 

e) posługiwanie się w praktyce elementarnymi regułami ortograficznymi  
 

ocena A – uczeń zna i stosuje reguły pisowni: wyrazy z „ó”, „rz” wymiennym, 

„rz” po spółgłoskach,  wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „ch”, 

„h”, stosuje wielką literę zgodnie z poznanymi regułami 
 

ocena B – uczeń zna niektóre reguły pisowni: wyrazy z „ó”, „rz” wymiennym, 

„rz” po spółgłoskach,  wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „ch”, 

„h”, wielka litera w pisowni nazw własnych, ale nie zawsze stosuje je w 

praktyce  
 

ocena C – uczeń  z pomocą nauczyciela wyjaśnia reguły pisowni: wyrazy z „ó”, 

„rz” „ż”, „ch”, „h”, wielka litera w pisowni nazw własnych, popełnia błędy 
 

ocena D – uczeń stosuje wielką literę zgodnie z poznanymi regułami, popełnia 

błędy 
 



f) posługiwanie się w praktyce wiadomościami z nauki o języku 
 

ocena A – uczeń zna alfabet, porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej, 

wskazuje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki w zdaniach, odmienia części 

mowy, rozpoznaje i nazywa zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, 

bezbłędnie różnicuje literę i głoskę, dzieli wyrazy na sylaby 
 

ocena B – uczeń zna alfabet, zazwyczaj prawidłowo porządkuje wyrazy w 

kolejności alfabetycznej, wskazuje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki w 

zdaniach, zazwyczaj odmienia części mowy, rozpoznaje zdania oznajmujące, 

pytające, rozkazujące, zazwyczaj różnicuje literę i głoskę, dzieli wyrazy na 

sylaby 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela porządkuje wyrazy w kolejności 

alfabetycznej, rozpoznaje w zdaniach nazwy ludzi, roślin, zwierząt i rzeczy oraz 

wyrazy oznaczające czynności, z pomocą nauczyciela rozpoznaje zdania 

oznajmujące, pytające, rozkazujące, dostrzega różnicę między literą a głoską, 

dzieli wyrazy na sylaby 
 

ocena D – uczeń dostrzega różnicę między literą a głoską, dzieli wyrazy na 

sylaby, popełnia błędy 
 

Edukacja muzyczna 
 

1) w zakresie odbioru muzyki 
 

ocena A – uczeń śpiewa ze słuchu poznaną piosenkę, hymn narodowy, gra 

proste rytmy i wzory rytmiczne, umie rozpoznać i zareagować ruchem na puls 

rytmiczny i jego zmiany, tańczy podstawowe kroki i figury wybranych tańców 

ludowych, rozróżnia podstawowe elementy muzyki, zna wartości rytmiczne nut 

i pauz, aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy, potrafi rozpoznać utwory 

wykonane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę, rozpoznaje i nazywa głosy 

ludzkie, wybrane instrumenty muzyczne, zna formy muzyczne AB, ABA i 

reaguje ruchem na ich części 
 

ocena B – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, hymn 

narodowy, zazwyczaj gra proste rytmy i wzory rytmiczne, umie zareagować 

ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, tańczy podstawowe kroki i figury 

wybranych tańców ludowych, zazwyczaj rozróżnia podstawowe elementy 

muzyki, zna wartości rytmiczne nut, aktywnie słucha muzyki i zazwyczaj 

określa jej cechy, zazwyczaj potrafi rozpoznać utwory wykonane solo i 

zespołowo, na chór i orkiestrę, rozpoznaje i nazywa podstawowe głosy ludzkie 

(sopran, bas), wybrane instrumenty muzyczne (fortepian, trąbka, skrzypce, flet 

itp.), reaguje ruchem na podstawowe formy muzyczne (AB, ABA) 
 

ocena C – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, hymn 

narodowy, wymaga podpowiedzi; powtarza proste rytmy i wzory rytmiczne, 



umie zareagować ruchem na puls rytmiczny, tańczy podstawowe kroki 

wybranych tańców ludowych, ukierunkowany rozróżnia podstawowe elementy 

muzyki, zna wartości rytmiczne nut (ćwierćnuta i ósemka), słucha muzyki i z 

pomocą nauczyciela określa jej cechy, z pomocą nauczyciela potrafi rozpoznać 

utwory wykonane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę, rozpoznaje i nazywa 

podstawowe głosy ludzkie (sopran, bas), wybrane instrumenty muzyczne 

(fortepian, trąbka, skrzypce, flet itp.), w zespole lub ukierunkowany przez 

nauczyciela reaguje na podstawowe formy muzyczne (AB, ABA) 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela w zespole śpiewa ze słuchu zwrotkę i 

refren poznanej piosenki, hymn narodowy; z pomocą nauczyciela powtarza 

proste rytmy i wzory rytmiczne, w zespole reaguje ruchem na puls rytmiczny, 

zachęcony przez nauczyciela tańczy podstawowe kroki wybranych tańców 

ludowych, ukierunkowany rozróżnia podstawowe elementy muzyki, zachęcony 

przez nauczyciela słucha muzyki i z pomocą nauczyciela określa jej cechy, z 

pomocą nauczyciela potrafi rozpoznać utwory wykonane solo i zespołowo, na 

chór i orkiestrę, rozpoznaje podstawowe głosy ludzkie, wybrane instrumenty 

muzyczne, w zespole lub ukierunkowany przez nauczyciela reaguje na 

podstawowe formy muzyczne (AB, ABA) 
 

2) w zakresie tworzenia muzyki 
 

ocena A – uczeń śpiewa własne piosenki i rymowanki, tworzone samodzielnie 

w obrębie określonej tematyki (rymowanki powitalne, wyliczanki, fraszki 

szkolne itp.), wykonuje ilustracje instrumentalne do tekstów i obrazów, 

improwizuje na instrumentach muzycznych i głosem 
 

ocena B – uczeń w zespole tworzy piosenki i rymowanki, w zespole wykonuje 

ilustracje instrumentalne do tekstów i obrazów, improwizuje na instrumentach 

muzycznych i głosem 

ocena C – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela wykonuje improwizacje 

ruchowe do podanej muzyki, improwizuje na instrumentach muzycznych 

według ustalonych zasad 
 

ocena D – uczeń zachęcony przez nauczyciela wykonuje improwizacje ruchowe 

do podanej muzyki, improwizuje na instrumentach muzycznych według 

ustalonych zasad 
 

Zajęcia plastyczne 
 

1. w zakresie percepcji sztuki 
 

ocena A – uczeń chętnie wypowiada się na temat poznanych dziedzin sztuki w 

różnych formach, wie o istnieniu placówek kultury działających na rzecz jego 

bliższego i dalszego środowiska, bierze udział w wystawach, konkursach, 

imprezach organizowanych na terenie szkoły i w regionie, wykorzystuje 



przekazy medialne w swojej działalności, posiada wiedzę o prawach autora i 

stosuje się do nich 
 

ocena B – uczeń wypowiada się na temat poznanych dziedzin sztuki w różnych 

formach, wie o istnieniu placówek kultury działających na rzecz jego bliższego 

środowiska, bierze udział w wystawach, konkursach, imprezach 

organizowanych na terenie szkoły, ukierunkowany przez nauczyciela 

wykorzystuje przekazy medialne w swojej działalności, posiada elementarną 

wiedzę o prawach autora  
 

ocena C – uczeń niechętnie bierze udział w wystawach, konkursach, imprezach 

organizowanych na terenie szkoły, z pomocą nauczyciela wykorzystuje 

przekazy medialne w swojej działalności 
 

ocena D – uczeń nie bierze udziału w życiu kulturalnym szkoły 
 

2. w zakresie ekspresji przez sztukę 
 

ocena A – uczeń wykonuje pracę plastyczną starannie, estetycznie, zgodnie z 

tematem, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, stosuje 

różne środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), właściwie 

rozmieszcza pracę na stronie 
 

ocena B – uczeń wykonuje pracę plastyczną estetycznie, zgodnie z tematem, ale 

ubogo w szczegóły, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, 

stosuje różne środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), praca jest 

niedokończona 
 

ocena C – uczeń wykonuje pracę plastyczną niestarannie, jest ona  niezgodna z 

tematem, niedokończona  
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy 
 

3. w zakresie recepcji sztuki 
 

ocena A – uczeń odróżnia i nazywa takie dziedziny działalności twórczej 

człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, przekazy 

medialne, rozpoznaje wytwory sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, potrafi 

rozpoznać wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych polskiego 

dziedzictwa kultury 
 

ocena B – uczeń odróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: 

architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, przekazy medialne, rozpoznaje 

wybrane wytwory sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, potrafi rozpoznać 

wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych regionu 
 

ocena C – uczeń w zespole odróżnia takie dziedziny działalności twórczej 

człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, przekazy 



medialne, ukierunkowany przez nauczyciela rozpoznaje wybrane wytwory 

sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, potrafi w zespole rozpoznać wybrane 

dzieła architektury i sztuk plastycznych regionu 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela odróżnia podstawowe dziedziny 

działalności twórczej człowieka, z pomocą nauczyciela rozpoznaje wybrane 

wytwory sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, potrafi rozpoznać wybrane 

dzieła architektury  
 

Edukacja przyrodnicza 
 

1. w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt 
 

a) rozpoznawanie roślin i zwierząt 
 

ocena A – uczeń rozróżnia ekosystemy (las, ogród, park, łąka, zbiornik wodny), 

zna warstwy lasu, podaje nazwy roślin i zwierząt w niej występujące,  nazywa i 

rozpoznaje rośliny zbożowe, zna i nazywa rośliny wodne, dzieli zwierzęta na 

ptaki, ssaki, owady, ryby, z ukierunkowaniem nauczyciela płazy i gady, zna 

podstawowe różnice między budową, sposobem życia i rozmnażaniem ptaków i 

ssaków, rozpoznaje, nazywa i wypowiada się na temat zwierząt domowych i 

egzotycznych, zna i potrafi wskazać części ciała zwierząt i ludzi, wie, jak 

funkcjonują i jak o nie dbać, nazywa charakterystyczne elementy typowych 

krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki życia ludzi, roślin i zwierząt  
 

ocena B – uczeń rozróżnia ekosystemy (las, ogród, park, łąka, zbiornik wodny),  

wymienia rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla danego ekosystemu, dzieli 

zwierzęta na ptaki, ssaki i owady, ukierunkowany przez nauczyciela wyjaśnia 

warunki życia danej grupy zwierząt, rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe i 

egzotyczne, z pomocą nauczyciela zna ich warunki życia, zna i potrafi wskazać 

części ciała zwierząt i ludzi, wie, jak o nie dbać, rozpoznaje typy krajobrazów 

Polski, ukierunkowany przez nauczyciela charakteryzuje typy krajobrazu 
 

ocena C – uczeń rozróżnia ekosystemy i dopasowuje zwierzęta i rośliny do 

ekosystemu (las, ogród, park, łąka, zbiornik wodny), rozpoznaje i nazywa 

zwierzęta domowe i egzotyczne, zna i z pomocą nauczyciela potrafi wskazać 

części ciała zwierząt i ludzi, rozpoznaje typy krajobrazów Polski, dopasowuje 

elementy krajobrazu do konkretnego typu 
 

ocena D – uczeń rozróżnia ekosystemy: las, ogród, park, łąka, zbiornik wodny, 

wymienia najbardziej znane zwierzęta i rośliny danego ekosystemu, rozpoznaje i 

nazywa najbardziej znane zwierzęta domowe i egzotyczne, zna części ciała 

zwierząt i ludzi, rozpoznaje typy krajobrazów Polski: nadmorski, nizinny, górski 
 

b) poznawanie warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt 
 



ocena A – uczeń prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je, 

wiąże przyczynę ze skutkiem, zna wpływ przyrody nieożywionej na życie 

zwierząt i roślin (światło słoneczne, powietrze i woda) 
 

ocena B – uczeń prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je, z 

pomocą nauczyciela wiąże przyczynę ze skutkiem, wie, że na życie zwierząt i 

roślin wpływa światło słoneczne, powietrze i woda 
 

ocena C – uczeń prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, z pomocą 

nauczyciela analizuje je, podaje warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt 

w różnych porach roku  
 

ocena D – uczeń prowadzi w zespole proste doświadczenia przyrodnicze, z 

pomocą nauczyciela podaje warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w 

różnych porach roku  
 

c) poznawanie korzyści, jakie przynoszą środowisku rośliny i zwierzęta 
 

ocena A – uczeń wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, wie, jakie 

korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt, zna niektóre wartości 

lecznicze roślin i potrafi wymienić przykłady roślin ziołowych  
 

ocena B – uczeń wie, że zwierzęta przynoszą pożytek środowisku i 

ukierunkowany podaje przykłady, wie, że ludzie uprawia rośliny i hodują 

zwierzęta, aby czerpać z nich korzyści i ukierunkowany wymienia te korzyści, 

wie, że niektóre rośliny mają wartość leczniczą i wymienia przykłady roślin 

ziołowych 
 

ocena C – uczeń wie, że zwierzęta przynoszą pożytek środowisku i z pomocą 

nauczyciela podaje konkretne przykłady, wie, że ludzie uprawia rośliny i hodują 

zwierzęta, aby czerpać z nich korzyści i z pomocą nauczyciela wymienia te 

korzyści, wie, że niektóre rośliny mają wartość leczniczą i z pomocą 

nauczyciela wymienia przykłady roślin ziołowych 
  

ocena D – uczeń wie, że zwierzęta przynoszą pożytek środowisku, wie, że 

ludzie uprawia rośliny i hodują zwierzęta, aby czerpać z nich korzyści, wie, że 

niektóre rośliny mają wartość leczniczą 
 

d) poznawanie korzyści i zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody 
 

ocena A – uczeń zna i potrafi scharakteryzować wpływ przyrody nieożywionej 

na życie ludzi, wymienia skały i minerały mające znaczenie dla człowieka, 

określa ich znaczenie, określa zagrożenia ze strony roślin i zwierząt, zna 

zagrożenia ze strony przyrody i wie, jak należy się zachować w razie zagrożenia 
 

ocena B – uczeń zna i ukierunkowany przez nauczyciela potrafi 

scharakteryzować wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, wymienia skały 

i minerały mające znaczenie dla człowieka, ukierunkowany określa ich 



znaczenie, ukierunkowany przez nauczyciela określa zagrożenia ze strony roślin 

i zwierząt, zna niektóre zagrożenia ze strony przyrody i wie, jak należy się 

zachować w razie zagrożenia 
 

ocena C – uczeń zna i z pomocą nauczyciela potrafi scharakteryzować wpływ 

przyrody nieożywionej na życie ludzi, wymienia skały i minerały mające 

znaczenie dla człowieka, z pomocą nauczyciela określa ich znaczenie, z pomocą 

nauczyciela określa zagrożenia ze strony roślin i zwierząt, zna niektóre 

zagrożenia ze strony przyrody i wie, jak należy się zachować w razie zagrożenia 
 

ocena D – uczeń wie, że człowiek wykorzystuje niektóre minerały i skały (np. 

węgiel),wie, że istnieją zagrożenia ze strony niektórych roślin i zwierząt (trujące 

owoce, liście, niebezpieczne i chore zwierzęta), wie, że istnieją zagrożenia ze 

strony przyrody (burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź), wie,   jak trzeba 

zachować się w sytuacjach zagrożenia 
 

e) rozumienie i stosowanie w praktyce zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego 
 

ocena A – uczeń zna zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka, rozpoznaje 

i nazywa zachowania człowieka niebezpieczne dla otoczenia przyrodniczego, 

chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, 

wie, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie i rozumie, że należy ją oszczędzać, 

potrafi segregować śmieci  
 

ocena B – uczeń wie, że człowiek może być zagrożeniem dla przyrody i 

ukierunkowany przez nauczyciela wymienia te zagrożenia, chętnie podejmuje 

działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, wie, jak ważna dla 

życia człowieka jest woda i że należy ją oszczędzać, chroni przyrodę, wie i 

rozumie dlaczego należy segregować śmieci 
 

ocena C – uczeń wie, że człowiek może być zagrożeniem dla przyrody i z 

pomocą nauczyciela wymienia te zagrożenia, podejmuje działania na rzecz 

ochrony przyrody w swoim środowisku, wie, jak ważna dla życia człowieka jest 

woda i że należy ją oszczędzać, wie, jak chronić przyrodę, wie, że należy 

segregować śmieci 
 

ocena D – uczeń wie, że człowiek może być zagrożeniem dla przyrody, 

podejmuje w zespole działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, 

wie, że należy oszczędzać wodę, wie, jak chronić przyrodę  
 

2. w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych 
 

a) rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych w różnych porach 

roku 
 



ocena A – uczeń samodzielnie obserwuje pogodę, analizuje zjawiska i wiąże 

przyczynę ze skutkiem, samodzielnie charakteryzuje typowe zjawiska 

atmosferyczne, wie, czym uwarunkowana jest zmiana pory roku (ruch obrotowy 

ziemi) oraz pory dnia (ruch ziemi wokół własnej osi),  samodzielnie 

charakteryzuje daną porę roku i zjawiska w niej występujące 
 

ocena B – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela obserwuje pogodę, wie, 

jakie są typowe zjawiska atmosferyczne, potrafi scharakteryzować daną porę 

roku i zjawiska w niej występujące 
 

ocena C – uczeń w zespole obserwuje pogodę, z pomocą nauczyciela 

charakteryzuje typowe zjawiska atmosferyczne, z pomocą nauczyciela potrafi 

scharakteryzować daną porę roku i zjawiska w niej występujące 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela obserwuje pogodę, z dużą pomocą 

nauczyciela charakteryzuje typowe zjawiska atmosferyczne, zna kolejne pory 

roku i podstawowe cechy danej pory roku 
 

b) obserwowanie pogody i rozumienie jej prognoz 
 

ocena A – uczeń zna i nazywa znaki meteorologiczne, zawsze stosuje się do 

komunikatów podanych w radiu lub telewizji, bezbłędnie dopasowuje części 

ubioru odpowiednio do pogody, wie, że trzeba kontrolować stan zdrowia i 

stosować się do zaleceń lekarza, potrafi wymienić lekarzy i określić ich 

specjalność, wie, że trzeba się prawidłowo odżywiać, wymienia nazwy 

produktów żywnościowych potrzebnych do prawidłowego zdrowia człowieka, 

dokonuje podziału produktów żywnościowych (nabiał, pieczywo itp.), 

samodzielnie układa prawidłowy jadłospis 
 

ocena B – uczeń zna znaki meteorologiczne, stosuje się do komunikatów 

podanych w radiu lub telewizji, dopasowuje części ubioru odpowiednio do 

pogody, wie, że trzeba kontrolować stan zdrowia i stosować się do zaleceń 

lekarza, potrafi wymienić lekarzy różnych specjalności, wie, że trzeba się 

prawidłowo odżywiać, wymienia nazwy produktów żywnościowych 

potrzebnych do prawidłowego zdrowia człowieka, ukierunkowany przez 

nauczyciela układa jadłospis 
 

ocena C – uczeń zna podstawowe znaki meteorologiczne, stosuje się do 

komunikatów podanych w radiu lub telewizji, zazwyczaj dopasowuje części 

ubioru odpowiednio do pogody, wie, że trzeba kontrolować stan zdrowia i 

stosować się do zaleceń lekarza, wie, że trzeba się prawidłowo odżywiać, z 

pomocą nauczyciela wymienia nazwy produktów żywnościowych potrzebnych 

do prawidłowego zdrowia człowieka 
 



ocena D – uczeń wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę  i stosuje się 

do komunikatów, wie, że trzeba kontrolować stan zdrowia i stosować się do 

zaleceń lekarza, wie, że trzeba się prawidłowo odżywiać 
 

c) wpływ warunków pogodowych na życie ludzi i zwierząt 
 

ocena A – uczeń podaje przykłady zachowań ludzi uwarunkowanych 

zmiennością pór roku, wie i potrafi wytłumaczyć, dlaczego należy pomagać 

ptakom i zwierzętom leśnym w czasie zimy i upalnego lata 
 

ocena B – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela podaje przykłady zachowań 

ludzi w zależności od pory roku, wie, dlaczego należy pomagać ptakom i 

zwierzętom leśnym w czasie zimy i upalnego lata 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela podaje przykłady zachowań ludzi w 

zależności od pory roku, z pomocą nauczyciela wyjaśnia dlaczego należy 

pomagać ptakom i zwierzętom leśnym w czasie zimy i upalnego lata 
 

ocena D – uczeń wie, ze życie lucie zmienia się w zależności od pory roku, wie, 

że trzeba dokarmiać zwierzęta zimą 
 

Edukacja matematyczna 
 

1. w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki 
 

a) określanie położenia przedmiotów, dostrzeganie symetrii, wprowadzanie 

kierunków, porównywanie obiektów 
 

ocena A – uczeń zawsze bezbłędnie określa położenie przedmiotów w 

przestrzeni i na kartce, rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała i drugiej 

osoby, dostrzega symetrię i samodzielnie rysuje drugą połowę figury 

symetrycznej, bezbłędnie porównuje obiekty i porządkuje w ciągi malejące i 

rosnące  
 

ocena B – uczeń zazwyczaj bezbłędnie określa położenie przedmiotów w 

przestrzeni i na kartce, rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała i drugiej 

osoby, dostrzega symetrię i z niewielką pomocą nauczyciela rysuje drugą 

połowę figury symetrycznej, porównuje obiekty i porządkuje w ciągi malejące i 

rosnące 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela określa położenie przedmiotów w 

przestrzeni i na kartce, rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała i drugiej 

osoby, dostrzega symetrię i ukierunkowany przez nauczyciela rysuje drugą 

połowę figury symetrycznej, popełnia drobne błędy porównując obiekty i 

porządkując w ciągi malejące i rosnące 
 

ocena D – uczeń popełnia błędy określając położenie przedmiotów w 

przestrzeni i na kartce, popełnia błędy rozróżniając lewą i prawą stronę swojego 



ciała i drugiej osoby, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię i z dużą pomocą 

nauczyciela rysuje drugą połowę figury symetrycznej, z pomocą nauczyciela 

porównuje obiekty i porządkuje w ciągi malejące i rosnące 
 

b) rozpoznawanie figur geometrycznych i tworzenie rytmów 
 

ocena A – uczeń bezbłędnie rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i 

trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy 

figury zachodzą na siebie), rozpoznaje i nazywa wybrane cechy figur 

geometrycznych, rysuje odcinki o podanej długości z dokładnością do 1 mm, 

oblicza obwody trójkątów i prostokątów,  samodzielnie rysuje figury w 

pomniejszeniu i powiększeniu  
 

ocena B – uczeń rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty 

(również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury 

zachodzą na siebie), rozpoznaje wybrane cechy figur geometrycznych, rysuje 

odcinki o podanej długości z dokładnością do 2 mm, zazwyczaj oblicza obwody 

trójkątów i prostokątów, rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu 
 

ocena C – uczeń rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (z 

pomocą nauczyciela również nietypowe, położone w różny sposób oraz w 

sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie), z pomocą nauczyciela rysuje odcinki o 

podanej długości, wie, jak obliczyć obwody trójkątów i prostokątów,  

ukierunkowany rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu 
 

ocena D – uczeń rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, 

rysuje odcinki o podanej długości (w centymetrach), z pomocą nauczyciela 

oblicza obwody trójkątów i prostokątów 
 

2. w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych 
 

a) pojęcie liczby i liczenie obiektów 
 

ocena A – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 10 000 i wyżej, 

potrafi zapisać cyframi i słowami, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 10 

000, bezbłędnie stosuje liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym, 

bezbłędnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII 
 

ocena B – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 1000 i wyżej, potrafi 

zapisać cyframi i słowami, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000, 

zazwyczaj stosuje liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym, 

zazwyczaj odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII 
 

ocena C – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 1000, potrafi zapisać 

cyframi i słowami, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000, 

ukierunkowany stosuje liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym, 



z pomocą nauczyciela odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do 

XII, liczy dziesiątkami do 100 i setkami do 1000 
 

ocena D – uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby do 100, potrafi zapisać 

cyframi i słowami, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 100, z pomocą 

nauczyciela stosuje liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym, z 

dużą pomocą nauczyciela odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I 

do XII, liczy dziesiątkami do 100 i z pomocą nauczyciela do 1000 
 

b) poznawanie i stosowanie działań w praktyce 
 

ocena A – uczeń sprawnie i bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, 

sprawdza wyniki dodawania za pomocą odejmowania, umie obliczać proste 

przypadki sum i różnic w zakresie 10 000, ilustruje formuły działań na grafach, 

oblicza je, doskonale zna tabliczkę mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za 

pomocą mnożenia, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą, umie 

obliczać proste wyrażenia zgodnie z podaną kolejnością działań, podejmuje 

próby obliczania sum i różnic sposobem pisemnym    
 

ocena B – uczeń sprawnie i zazwyczaj bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby w 

zakresie 100, sprawdza wyniki dodawania za pomocą odejmowania, umie 

obliczać proste przypadki sum i różnic w zakresie 1000, ukierunkowany 

ilustruje formuły działań na grafach, oblicza je, zna tabliczkę mnożenia, 

zazwyczaj sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia, zazwyczaj 

bezbłędnie rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą, 

ukierunkowany umie obliczać proste wyrażenia zgodnie z podaną kolejnością 

działań 
 

ocena C – uczeń dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, popełnia błędy, 

zazwyczaj sprawdza wyniki dodawania za pomocą odejmowania, umie obliczać 

proste przypadki sum i różnic w zakresie 100, zazwyczaj podaje prawidłowe 

iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, zazwyczaj sprawdza wyniki dzielenia 

za pomocą mnożenia, z pomocą nauczyciela rozwiązuje równania 

jednodziałaniowe z niewiadomą 
 

ocena D – uczeń dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 na materiale 

manipulacyjnym, popełnia liczne błędy, zazwyczaj sprawdza wyniki dodawania 

za pomocą odejmowania, z pomocą nauczyciela oblicza proste przypadki sum i 

różnic w zakresie 100, popełnia błędy, podaje z błędami iloczyny w zakresie 

tabliczki mnożenia, z pomocą nauczyciela sprawdza wyniki dzielenia za pomocą 

mnożenia, z dużą pomocą nauczyciela rozwiązuje równania jednodziałaniowe z 

niewiadomą 
 

c) zadania tekstowe 
 



ocena A – uczeń rozwiązuje, układa i przekształca zadania jednodziałaniowe, 

potrafi zastosować w ćwiczeniach praktycznych porównywanie różnicowe i 

ilorazowe, potrafi rozwiązywać zadania złożone w kilku etapach, podejmuje 

próby rozwiązywania zadań złożonych w jednym zapisie, potrafi układać i 

przekształcać zadania tekstowe do podanych sytuacji, rysunków i formuł działań 
 

ocena B – uczeń rozwiązuje, ukierunkowany przez nauczyciela układa i 

przekształca zadania jednodziałaniowe, potrafi zastosować w ćwiczeniach 

praktycznych porównywanie różnicowe, z pomocą nauczyciela potrafi 

rozwiązywać zadania złożone w kilku etapach, ukierunkowany podejmuje próby 

rozwiązywania zadań złożonych w jednym zapisie, podejmuje próby układania i 

przekształcania zadań tekstowych do podanych sytuacji, rysunków i formuł 

działań 
 

ocena C – uczeń rozwiązuje łatwe zadania jednodziałaniowe, ukierunkowany 

rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe, umie rozwiązać za 

pomocą równania z niewiadomą oznaczoną okienkiem proste zadania tekstowe 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe zadania 

jednodziałaniowe, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania tekstowe na 

porównywanie różnicowe, z pomocą nauczyciela umie rozwiązać za pomocą 

równania z niewiadomą oznaczoną okienkiem proste zadania tekstowe 
 

3. w zakresie pomiaru 
 

a) długości 
 

ocena A – uczeń dokładnie, samodzielnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru 

długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, porównuje 

wyniki pomiarów, doskonale posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, 

metr, wykonuje obliczenia dotyczące tych miar, używa pojęcia kilometr w 

sytuacjach życiowych 
 

ocena B – uczeń poprawnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, 

szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, poprawnie posługuje się 

jednostkami: milimetr, centymetr, metr, wykonuje łatwe obliczenia dotyczące 

tych miar, poprawnie używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych 
 

ocena C – uczeń zazwyczaj poprawnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru 

długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, zazwyczaj 

poprawnie posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr, zazwyczaj 

poprawnie wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar, poprawnie używa 

pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela mierzy i zapisuje wynik pomiaru 

długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, myli pojęcia: 

milimetr, centymetr, metr, z pomocą nauczyciela wykonuje łatwe obliczenia 



dotyczące tych miar, zazwyczaj poprawnie używa pojęcia kilometr w sytuacjach 

życiowych 
 

b) ciężaru  
 

ocena A – uczeń zna i nazywa różne rodzaje wag, doskonale waży przedmioty, 

używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, potrafi porównać 

ciężar przedmiotów, wskazać lżejsze i cięższe, bezbłędnie wykonuje obliczeń, 

używając tych miar 
 

ocena B – uczeń zna różne rodzaje wag, waży przedmioty, poprawnie używając 

określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, potrafi wskazać przedmioty 

lżejsze i cięższe, zazwyczaj poprawnie wykonuje obliczenia, używając tych 

miar 
 

ocena C – uczeń wie, jak ważyć przedmioty, zazwyczaj poprawnie używa 

określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, wykonuje łatwe obliczenia, 

używając tych miar 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela waży przedmioty, myli pojęcia: 

kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, z pomocą nauczyciela wykonuje 

łatwe obliczenia, używając tych miar 
 

c) płynów  
 

ocena A – uczeń zna różne sposoby odmierzania płynów, poprawnie używa 

określeń: litr, pół litra, ćwierć litra, umie dokonać prostych obliczeń i porównuje 

ilości mierzonych płynów  
 

ocena B – uczeń odmierza płyny różnymi miarkami, poprawnie używa określeń: 

litr, pół litra, ćwierć litra, porównuje ilości mierzonych płynów 
 

ocena C – uczeń odmierza płyny różnymi miarkami, zazwyczaj poprawnie 

używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela odmierza płyny różnymi miarkami, myli 

pojęcia: litr, pół litra, ćwierć litra 
 

d) czasu 
 

ocena A – uczeń zawsze poprawnie odczytuje wskazania zegarów: w 

systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami, 

zawsze poprawnie używa pojęć: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, 

wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny), potrafi obliczać upływ 

czasu z użyciem jednostek: pół godziny, kwadrans 
 

ocena B – uczeń poprawnie odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 

24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami, poprawnie używa 



pojęć: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, wykonuje proste obliczenia 

zegarowe (pełne godziny) 
 

ocena C – uczeń zazwyczaj poprawnie odczytuje wskazania zegarów: w 

systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami, 

zazwyczaj poprawnie używa pojęć: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, 

wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny) 
 

ocena D – uczeń z niewielka pomocą nauczyciela odczytuje wskazania 

zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze 

wskazówkami, myli pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, z pomocą 

nauczyciela wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny) 
 

e) temperatury 
 

ocena A – uczeń wie, do czego służą termometry i jakie są ich rodzaje, zawsze 

prawidłowo odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami 

ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera) 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj poprawnie odczytuje temperaturę (bez konieczności 

posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera) 
 

ocena C – uczeń z niewielką pomocą nauczyciela odczytuje temperaturę (bez 

konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie 

poniżej zera) 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela odczytuje temperaturę (bez 

konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie 

poniżej zera), popełnia błędy 
 

f) z zastosowaniem kalendarza 
 

ocena A – uczeń zawsze bezbłędnie podaje i zapisuje daty, doskonale zna 

kolejność dni tygodnia i miesięcy w roku, bezbłędnie porządkuje 

chronologicznie daty, zawsze wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach 

życiowych 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj bezbłędnie podaje i zapisuje daty, zna kolejność dni 

tygodnia i miesięcy w roku, zazwyczaj bezbłędnie porządkuje chronologicznie 

daty, wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela podaje i zapisuje daty, zna kolejność dni 

tygodnia i miesięcy w roku, popełnia błędy, ukierunkowany porządkuje 

chronologicznie daty, ukierunkowany przez nauczyciela wykonuje obliczenia 

kalendarzowe w sytuacjach życiowych 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela podaje i zapisuje daty, zna 

kolejność dni tygodnia i miesięcy w roku, ale często popełnia błędy, z pomocą 



nauczyciela porządkuje chronologicznie daty, z pomocą nauczyciela wykonuje 

obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych 
 

4. w zakresie obliczeń pieniężnych 
 

a) znajomość banknotów i monet oraz liczenia pieniędzy 
 

ocena A – uczeń zna będące w obiegu banknoty i monety, rozumie pojęcie 

długu i konieczność jego spłaty, umie liczyć pieniądze na zbiorach zastępczych, 

potrafi obliczać koszt zakupów na podstawie ilości i ceny towarów, wie, jak 

obliczyć wartość otrzymanej reszty, umie układać, rozwiązywać i przekształcać 

proste zadania o kupowaniu i płaceniu dziesiątkami w zakresie 100 (wymienia 

liczebniki) 
 

ocena B – uczeń zna będące w obiegu monety, rozumie pojęcie długu i 

konieczność jego spłaty, umie liczyć pieniądze na zbiorach zastępczych, potrafi 

obliczać koszt zakupów na podstawie ilości i ceny towarów, wie, jak obliczyć 

wartość otrzymanej reszty,  
 

ocena C – uczeń zna wartość nabywczą pieniędzy, rozumie pojęcie długu i 

konieczność jego spłaty, wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, 

wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich 

umiejętności 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela wykonuje łatwe obliczenia pieniężne 

(cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających 

takich umiejętności  
 

Zajęcia komputerowe  
 

1. w zakresie posługiwania się komputerem 
 

ocena A – uczeń rozpoznaje i nazywa główne i szczegółowe elementy zestawu 

komputerowego, doskonale posługuje się myszą i klawiaturą, posługuje się 

wybranymi programami i grami edukacyjnymi, posługuje się komputerem w 

zakresie uruchamiania programu 
 

ocena B – uczeń bezbłędnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, 

umie samodzielnie posługiwać się myszą i klawiaturą, posługuje się wybranymi 

programami i grami edukacyjnymi 
 

ocena C – uczeń poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, 

umie posługiwać się myszą i klawiaturą, niekiedy wymaga pomocy, z pomocą 

nauczyciela posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi 
 

ocena D – uczeń zazwyczaj poprawnie nazywa główne elementy zestawu 

komputerowego, umie samodzielnie włączyć i wyłączyć komputer, uczeń umie 

posługiwać się myszą i klawiaturą, niekiedy wymaga pomocy 
 



2. w zakresie poszukiwania informacji i tworzenia własnych dokumentów 
 

ocena A – uczeń potrafi znaleźć wskazane przez nauczyciela strony 

internetowe, samodzielnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne, pisze 

wyrazy i zdania za pomocą klawiatury i wybranych funkcji paska 

narzędziowego, potrafi wykonać rysunki z wykorzystaniem wszystkich narzędzi 

z przybornika, wie, jak zapisać w postaci dokumentu swoje wytwory tekstowe 

lub graficzne, kopiuje i wstawia elementy grafiki w dokumenty tekstowe (np. 

ilustracje do wierszy i opowiadań)  
 

ocena B – uczeń samodzielnie wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne 

znaki, pisze wyrazy i zdania za pomocą klawiatury, potrafi wykonać rysunki za 

pomocą prostego edytora grafiki, umie wybrać informacje ze wskazanej przez 

nauczyciela strony 
 

ocena C – uczeń zazwyczaj poprawnie wpisuje za pomocą klawiatury litery, 

cyfry i inne znaki, pisze wyrazy i zdania za pomocą klawiatury, ukierunkowany 

potrafi wykonać rysunki za pomocą prostego edytora grafiki, z niewielką 

pomocą umie wybrać informacje ze wskazanej przez nauczyciela strony 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela wpisuje za pomocą klawiatury litery, 

cyfry i inne znaki, pisze wyrazy i zdania za pomocą klawiatury, z pomocą 

nauczyciela wykonuje rysunki za pomocą prostego edytora grafiki, z pomocą 

nauczyciela umie wybrać informacje ze wskazanej przez nauczyciela strony 
 

3. w zakresie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem 
 

ocena A – uczeń wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z 

komputerem i zawsze ją utrzymuje, wie, jaka jest bezpieczna odległość oczu od 

monitora, wie i potrafi uzasadnić, że praca przy komputerze męczy wzrok, 

nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, rozumie, jak niebezpieczne 

jest podawanie swojego adresu w kontaktach za pomocą multimediów i jakie 

niebezpieczeństwa wynikają z anonimowości kontaktów, 
 

ocena B – uczeń wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z 

komputerem, wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego 

zdrowia, rozumie i próbuje uzasadnić jak niebezpieczne jest podawanie swojego 

adresu i jakie niebezpieczeństwa wynikają z anonimowości kontaktów, 
 

ocena C – uczeń rozumie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża 

kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, rozumie, jak niebezpieczne jest 

podawanie swojego adresu i jakie niebezpieczeństwa wynikają z anonimowości 

kontaktów, wymaga kontroli podczas korzystania z komputera 
 

ocena D – uczeń wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża 

kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, rozumie, jak niebezpieczne jest 



podawanie swojego adresu, wymaga dużej kontroli podczas korzystania z 

komputera 
 

Zajęcia techniczne 
 

1. w zakresie działalności konstrukcyjnej 
 

ocena A – uczeń wykonuje prace techniczne samodzielnie, estetycznie, zgodnie 

z instrukcją słowną lub pisemną 
 

ocena B – uczeń wykonuje prace techniczne estetyczne, zgodnie z instrukcją, 

ale z pomocą nauczyciela 
 

ocena C – uczeń wykonuje prace niestarannie z pomocą nauczyciela 
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy 
 

2. w zakresie wychowania do techniki (poznanie urządzeń, obsługiwanie i 

szanowanie ich 
 

ocena A – uczeń nazywa urządzenia techniczne (określone w podstawie 

programowej), potrafi obsługiwać je zgodnie z instrukcją, szanuje je, wie, że 

wartość użytkowa urządzenia ma ważne znaczenie przy decyzji o nabywaniu i 

stosowaniu 
 

ocena B – uczeń nazywa urządzenia techniczne (określone w podstawie 

programowej), z niewielką pomocą nauczyciela obsługuje je zgodnie z 

instrukcją, potrafi ocenić wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech 

użytkowych, ekonomicznych, estetycznych, szanuje je 
 

ocena C – uczeń nazywa większość urządzeń technicznych, z pomocą 

nauczyciela obsługuje je zgodnie z instrukcją 
 

ocena D – uczeń nie zna większości nazw urządzeń technicznych, nie obsługuje 

ich samodzielnie 
 

3. w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 
 

ocena A – uczeń zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, właściwie 

używa narzędzi i urządzeń technicznych, wie jak należy bezpiecznie poruszać 

się po drogach, wie jak należy zachować się w razie wypadku 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, wie jak należy bezpiecznie 

poruszać się po drogach, wie jak należy zachować się w razie wypadku 
 

ocena C – uczeń wymaga nadzoru nauczyciela, aby utrzymać ład i porządek w 

miejscu pracy, niewłaściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, wie jak 



należy bezpiecznie poruszać się po drogach, nie wie jak należy zachować się w 

razie wypadku 
 

ocena D – uczeń nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy, niewłaściwie 

używa narzędzi i urządzeń technicznych, nie wie jak należy bezpiecznie 

poruszać się po drogach, nie wie jak należy zachować się w razie wypadku 
 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
 

1. w zakresie sprawności fizycznej 
 

ocena A – uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, zawsze zgodnie z 

regułami, z dużym zaangażowaniem współpracuje z partnerem i całym 

zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych, zna zasady wprowadzonych 

gier sportowych i stosuje je w praktyce, z dużym zaangażowaniem bierze udział 

w zespołowych zabawach i grach sportowych, doskonale realizuje marszobieg 

trwający co najmniej 15 minut 
 

ocena B – uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami, 

chętnie współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań 

gimnastycznych, , zna zasady wprowadzonych gier sportowych, ale nie zawsze 

stosuje je w praktyce, zawsze bierze udział w zespołowych zabawach i grach 

sportowych, realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut 
 

ocena C – uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie zawsze zgodnie z 

regułami, współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań 

gimnastycznych, bierze udział w zespołowych zabawach i grach sportowych, 

realizuje marszobieg w miarę swoich możliwości 
 

ocena D – uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie zawsze 

współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań 

gimnastycznych, niechętnie bierze udział w zespołowych zabawach i grach 

sportowych  
 

2. w zakresie treningu zdrowotnego 
 

ocena A – uczeń zawsze przyjmuje właściwe pozycje wyjściowe i ustawienia do 

ćwiczeń, doskonale wykonuje przewrót w przód, potrafi wykonać 10 i więcej 

skoków jednonóż i obunóż przez skakankę, potrafi wykonać różne rodzaje 

skoków przez skakankę, sprawnie wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad 

niskimi przeskokami, doskonale wykonuje ćwiczenia rónoważne z przyborem 

na przyrządzie 
 

ocena B – uczeń przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, 

wykonuje przewrót w przód, wymaga asekuracji, potrafi wykonać 6-9 skoków 

jednonóż i obunóż przez skakankę, sprawnie wykonuje przeskoki jednonóż i 



obunóż nad niskimi przeskokami, wykonuje ćwiczenia rónoważne z przyborem 

na przyrządzie, wymaga asekuracji 
 

ocena C – uczeń umie przyjmować pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, 

ale wymaga przypominania, podejmuje próbę przewrotu w przód, potrafi 

wykonać 2-5 skoki jednonóż i obunóż przez skakankę, poprawnie wykonuje 

przeskoki nad niskimi przeskokami, podejmuje próby ćwiczeń równoważnych 
 

ocena D – uczeń nie przyjmuje pozycji wyjściowych i ustawienia do ćwiczeń, 

nie podejmuje próby przewrotu w przód, skoków przez skakankę, przeskoków 

nad niskimi przeszkodami, ćwiczeń równoważnych 
 

3. w zakresie sportów całego życia i wypoczynku 
 

ocena A – uczeń zawsze właściwie chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na 

odległość, kozłuje, toczy, odbija i prowadzi ją, jeździ na rowerze i wrotkach, 

zawsze przestrzega zasad poruszania się po drogach, z dużym zaangażowaniem 

uczestniczy w zawodach sportowych, także poza szkołą 
 

ocena B – uczeń właściwie chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, 

kozłuje, toczy, odbija i prowadzi ją, jeździ na rowerze i wrotkach, zazwyczaj 

przestrzega zasad poruszania się po drogach, uczestniczy w zawodach 

sportowych 
 

ocena C – uczeń chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, kozłuje, toczy, 

odbija i prowadzi ją, ale wymaga dalszych ćwiczeń, jeździ na rowerze i 

wrotkach, wymaga kontroli podczas poruszania się po drogach, zachęcony 

uczestniczy w zawodach sportowych 
 

ocena D – uczeń nie podejmuje zabaw z piłką, ma poważne kłopoty z jazdą na 

rowerze i wrotkach, nie zna zasad poruszania się po drogach, niechętnie 

uczestniczy w zawodach sportowych 
 

4. w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej 
 

ocena A – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, zawsze 

przyjmuje właściwą postawę, zawsze posługuje się przyborami sportowymi 

zgodnie z ich przeznaczeniem, rozumie i potrafi uzasadnić, że nie można 

stosować środków chemicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem, że nie można 

samodzielnie zażywać leków, wie, że należy dbać o zdrowie, zawsze dba o 

higienę osobistą, czystość ubrania, rozumie znaczenie właściwego odżywiania 

dla zdrowia i sprawności fizycznej 
 

ocena B – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, 

przyjmuje właściwą postawę, posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z 

ich przeznaczeniem, rozumie, że nie może stosować środków chemicznych 



niezgodnie z ich przeznaczeniem, że nie może samodzielnie zażywać leków, 

wie, że należy dbać o zdrowie, dba o higienę osobistą, czystość ubrania 
 

ocena C – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, 

zazwyczaj przyjmuje właściwą postawę, zazwyczaj posługuje się przyborami 

sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, wie, że nie może stosować środków 

chemicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem, że nie może samodzielnie 

zażywać leków, wie, że należy dbać o zdrowie, zazwyczaj dba o higienę 

osobistą, czystość ubrania 
 

ocena D – uczeń zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole, ale 

często przyjmują niewłaściwą postawę, posługuje się przyborami sportowymi 

niezgodnie z ich przeznaczeniem, zazwyczaj pamięta numery służb 

ratunkowych, wie, że należy dbać o zdrowie 

 
 

 


