
 

Wymagania edukacyjne dla klasy I 

Rok szkolny 2020/2021 

 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających uczenie się w klasie 

programowo wyższej. 

 

Uczeń nie opanował podstawowych wymagań z zakresu: 

Słuchania 

 Uczeń: nie słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób dorosłych z 

otoczenia, kolegów i koleżanek w różnych sytuacjach życiowych, wymagających 

komunikacji i wzajemnego zrozumienia;  

 Uczeń nie słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela w sytuacjach zadaniowych, 

zgłaszając stosownym pytaniem problem braku rozumienia konkretnych fragmentów 

słuchanej wypowiedzi;  nie wykonuje zadania  według usłyszanej instrukcji;  

 Nie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela lub inne osoby dorosłe: zagadek, 

wierszy, prozy, opowiadań, opisów, listów, regulaminów, notatek, tekstów 

informacyjnych, a także tekstów czytanych i napisanych przez kolegów i koleżanki; 

nie wypowiada się na ich temat;  

 Nie słucha uważnie i z powagą wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, 

przedstawień, obchodów, świąt narodowych i innych zdarzeń, przyjmując postawę 

skupienia, samokontroli i szacunku; uczestnicząc w opisanych sytuacjach, nie 

wyczuwa ich nastrój i nie przyjmuje adekwatne do niego zachowania, np. śmieje się z 

usłyszanych dowcipów, zachęcony, włącza się do wspólnego skandowania, śpiewania;  

 Nie panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, nie mobilizuje się do słuchania i 

czekania na własną kolej, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez 

drugą osobę; 

 Nie rezygnuje ze słuchania osoby sobie nieznanej, gdy może być zagrożone jego 

własne bezpieczeństwo. 

 



 

 

Mówienia 

 

 Nie formułuje pytań dotyczących sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych kolegów 

i koleżanek, nauczyciela, czy innych osób z otoczenia. 

 Wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami 

jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając 

liczne błędy językowe. 

Czytania 

 Popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i 

syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na 

zadawane pytania 

Pisania 

 Nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń 

literowych. 

 Myli wielkie litery z małymi. 

Świadomości językowej 

 Nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby. Nie wyróżnia w głosek.  

 

 

Ocena dopuszczająca: 

 

Uczeń opanował część wymagań z zakresu: 

Słuchania 

 Uczeń nie zawsze słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób dorosłych z 

otoczenia, kolegów i koleżanek w różnych sytuacjach życiowych, wymagających 

komunikacji i wzajemnego zrozumienia;  

 Uczeń nie zgłasza stosownym pytaniem problem braku rozumienia konkretnych 

fragmentów słuchanej wypowiedzi;  nie wykonuje zadania  według usłyszanej 

instrukcji;  

 Nie zawsze słucha tekstów czytanych przez nauczyciela lub inne osoby dorosłe: 

zagadek, wierszy, prozy, opowiadań, opisów, listów, regulaminów, notatek, tekstów 



informacyjnych, a także tekstów czytanych i napisanych przez kolegów i koleżanki; 

nie zawsze wypowiada się na ich temat;  

 Nie zawsze słucha uważnie i z powagą wypowiedzi osób podczas uroczystości, 

koncertów, przedstawień, obchodów, świąt narodowych i innych zdarzeń, przyjmując 

postawę skupienia, samokontroli i szacunku; uczestnicząc w opisanych sytuacjach, nie 

wyczuwa ich nastrój i nie przyjmuje adekwatne do niego zachowania. 

 Nie zawsze panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, z trudnością mobilizuje się 

do słuchania i czekania na własną kolej, szczególnie w momencie wskazywania tej 

potrzeby przez drugą osobę; 

 Nie zawsze rezygnuje ze słuchania osoby sobie nieznanej, gdy może być zagrożone 

jego własne bezpieczeństwo. 

Mówienia 

 wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe. 

 Formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych kolegów i 

koleżanek, nauczyciela, czy innych osób z otoczenia dziecka. 

Czytania 

 Głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej. 

 Czyta głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania. 

  Interesuje się książkami. 

Pisania 

 Przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele 

błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym  kształcie, robi błędy 

ortograficzne). 

  Nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.  

Świadomości językowej 

 Z pomocą  nauczyciela dzieli wyrazy na sylaby oraz głoski. 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena dostateczna: 

 

Uczeń  dostatecznie opanował podstawowe wymagania z zakresu: 

Słuchania 

 Uczeń słucha wypowiedzi nauczyciela, innych osób dorosłych z otoczenia, kolegów i 

koleżanek w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i 

wzajemnego zrozumienia;  

 Uczeń  słucha  wypowiedzi nauczyciela w sytuacjach zadaniowych, nie zawsze 

zgłaszając stosownym pytaniem problem braku rozumienia konkretnych fragmentów 

słuchanej wypowiedzi;  stara się samodzielnie wykonywać  zadania  według 

usłyszanej instrukcji;  

 Słucha tekstów czytanych przez nauczyciela lub inne osoby dorosłe: zagadek, wierszy, 

prozy, opowiadań, opisów, listów, regulaminów, notatek, tekstów informacyjnych, a 

także tekstów czytanych i napisanych przez kolegów i koleżanki; nie zawsze 

wypowiada się na ich temat;  

 Zazwyczaj uważnie i z powagą wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, 

przedstawień, obchodów, świąt narodowych i innych zdarzeń, przyjmując postawę 

skupienia, samokontroli i szacunku; uczestnicząc w opisanych sytuacjach 

 Pracuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, nie mobilizuje się do słuchania i 

czekania na własną kolej, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez 

drugą osobę; 

 Rezygnuje ze słuchania osoby sobie nieznanej, gdy może być zagrożone jego własne 

bezpieczeństwo. 

Mówienia 

 Formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych kolegów i 

koleżanek, nauczyciela, czy innych osób z otoczenia dziecka, dotyczące 

wysłuchanych i przeczytanych utworów literackich, obejrzanych plakatów, obrazów w 

książkach. 

 Wypowiada się w na tematy związane z przeżyciami, sytuacjami szkolnymi, 

doświadczeniem życiowym, takim jak: lektura książek i różnych źródeł informacji, 

uczestnictwo w zabawie, wydarzeniach kulturalnych, okazjonalnych, sportowych, 

odbiór dzieł sztuki (np. filmu, przedstawienia teatralnego, obrazu, plakatu, 

słuchowiska);  



 Wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób 

słownictwa, stara się zachować poprawność językową. 

Czytania 

 Czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań. 

  Na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury. 

Pisania 

 Pisze popełniając błędy (literowe i ortograficzne). 

 Przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając 

drobne błędy. 

Świadomości językowej 

 Wyróżnia w wyrazach  sylaby oraz głoski. 

 

 

Ocena dobra: 

Uczeń  dobrze opanował podstawowe wymagania z zakresu: 

Słuchania 

 Uczeń słucha wypowiedzi nauczyciela, innych osób dorosłych z otoczenia, kolegów i 

koleżanek w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i 

wzajemnego zrozumienia;  

 Uczeń  słucha  wypowiedzi nauczyciela w sytuacjach zadaniowych,  zazwyczaj 

zgłaszając stosownym pytaniem problem braku rozumienia konkretnych fragmentów 

słuchanej wypowiedzi;  stara się samodzielnie wykonywać  zadania  według 

usłyszanej instrukcji;  

 Słucha tekstów czytanych przez nauczyciela lub inne osoby dorosłe: zagadek, wierszy, 

prozy, opowiadań, opisów, listów, regulaminów, notatek, tekstów informacyjnych, a 

także tekstów czytanych i napisanych przez kolegów i koleżanki;   zazwyczaj 

prawidłowo wypowiada się na ich temat;  

 Uważnie i z powagą słucha wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, 

przedstawień, obchodów, świąt narodowych i innych zdarzeń.  

 Zazwyczaj panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, mobilizuje się do słuchania i 

czekania na własną kolej, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez 

drugą osobę; 



 Rezygnuje ze słuchania osoby sobie nieznanej, gdy może być zagrożone jego własne 

bezpieczeństwo. 

Mówienia 

 Formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych kolegów i 

koleżanek, nauczyciela, czy innych osób z otoczenia dziecka, dotyczące 

wysłuchanych i przeczytanych utworów literackich, obejrzanych plakatów, obrazów w 

książkach, muzeach, mediach, uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, 

sportowych, historycznych, patriotycznych, narodowych, obchodach świąt, a także 

dotyczące wydarzeń prezentowanych w audycjach radiowych, programach 

telewizyjnych, filmach oraz nowoczesnych źródłach informacji; 

   wypowiada się na tematy związane z przeżyciami, sytuacjami szkolnymi, 

doświadczeniem życiowym, takim jak: lektura książek i różnych źródeł informacji, 

uczestnictwo w zabawie, wydarzeniach kulturalnych, okazjonalnych, sportowych, 

odbiór dzieł sztuki (np. filmu, przedstawienia teatralnego, obrazu, plakatu, 

słuchowiska);  

 w zależności od sytuacji społecznej dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i 

własnego zachowania, wyrażającą szacunek do rozmówcy; 

 buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara się 

zachować poprawność językową 

Czytania 

 Czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania. 

 Interesuje się książkami i ich czytaniem. 

Pisania 

 Pisze z nielicznymi błędami. 

  Stara się zachować prawidłowy kształt liter. 

 Stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne. 

Świadomości językowej 

 Wyróżnia w wyrazach  sylaby oraz głoski. 

 Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych 

 

 

 



Ocena bardzo dobra: 

Uczeń  bardzo dobrze opanował podstawowe wymagania z zakresu: 

Słuchania 

 Uczeń słucha wypowiedzi nauczyciela, innych osób dorosłych z otoczenia, kolegów i 

koleżanek w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i 

wzajemnego zrozumienia;  

 Uczeń  słucha  wypowiedzi nauczyciela w sytuacjach zadaniowych, zgłaszając 

stosownym pytaniem problem braku rozumienia konkretnych fragmentów słuchanej 

wypowiedzi;  stara się samodzielnie wykonywać  zadania  według usłyszanej 

instrukcji;  

 Słucha tekstów czytanych przez nauczyciela lub inne osoby dorosłe: zagadek, wierszy, 

prozy, opowiadań, opisów, listów, regulaminów, notatek, tekstów informacyjnych, a 

także tekstów czytanych i napisanych przez kolegów i koleżanki;  wypowiada się na 

ich temat;  

 Uważnie i z powagą słucha wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, 

przedstawień, obchodów, świąt narodowych i innych zdarzeń, przyjmując postawę 

skupienia, samokontroli i szacunku; uczestnicząc w opisanych sytuacjach 

 Panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się,  mobilizuje się do słuchania i czekania 

na własną kolej, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą 

osobę; 

 Rezygnuje ze słuchania osoby sobie nieznanej, gdy może być zagrożone jego własne 

bezpieczeństwo. 

Mówienia: 

 Formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych kolegów i 

koleżanek, nauczyciela, czy innych osób z otoczenia dziecka, dotyczące 

wysłuchanych i przeczytanych utworów literackich, obejrzanych plakatów, obrazów w 

książkach, muzeach, mediach, uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, 

sportowych, historycznych, patriotycznych, narodowych, obchodach świąt, a także 

dotyczące wydarzeń prezentowanych w audycjach radiowych, programach 

telewizyjnych, filmach oraz nowoczesnych źródłach informacji;  

 Wypowiada się w formie rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, sytuacjami 

szkolnymi, doświadczeniem życiowym, takim jak: lektura książek i różnych źródeł 

informacji, uczestnictwo w zabawie, wydarzeniach kulturalnych, okazjonalnych, 



sportowych, odbiór dzieł sztuki (np. filmu, przedstawienia teatralnego, obrazu, 

plakatu, słuchowiska);  

 W zależności od sytuacji społecznej dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i 

własnego zachowania, wyrażającą szacunek do rozmówcy. 

 Buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, 

ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne 

gramatycznie, nie popełnia błędów językowych. 

Czytania 

 Czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo. 

  Wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń. 

 Interesuje się książkami i chętnie je czyta.  

Pisania: 

 Odręcznie pisze czytelnie, płynnie i kształtnie wyrazy, zdania i tekst ciągły; właściwie 

rozmieszcza tekst ciągły na stronie zeszytu. 

 Zapisując tekst, zazwyczaj przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach 

poznanych i opracowanych podczas zajęć.  

 Stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne. 

 Pisze na jednej linii, utrzymując stosowną proporcję w rozmieszczeniu liter, połączeń 

liter, odstępów pomiędzy literami i wyrazami, zachowując odpowiedni kształt i 

płynność pisma. 

Świadomości językowej: 

 Wyróżnia w wyrazach  sylaby oraz głoski: samogłoski i spółgłoski. 

 Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych.  

 

Ocena celująca: 

Uczeń  celująco opanował podstawowe wymagania z zakresu: 

Słuchania 

 Uczeń zawsze uważnie i w skupieniu słucha wypowiedzi nauczyciela, innych osób 

dorosłych z otoczenia, kolegów i koleżanek w różnych sytuacjach życiowych, 

wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia;  

 Uczeń  słucha  wypowiedzi nauczyciela w sytuacjach zadaniowych, zawsze zgłaszając 

stosownym pytaniem problem braku rozumienia konkretnych fragmentów słuchanej 



wypowiedzi;  stara się samodzielnie wykonywać  zadania  według usłyszanej 

instrukcji;  

 Słucha tekstów czytanych przez nauczyciela lub inne osoby dorosłe: zagadek, wierszy, 

prozy, opowiadań, opisów, listów, regulaminów, notatek, tekstów informacyjnych, a 

także tekstów czytanych i napisanych przez kolegów i koleżanki; zawsze wypowiada 

się na ich temat;  

 Zawsze uważnie i z powagą słucha wypowiedzi osób podczas uroczystości, 

koncertów, przedstawień, obchodów, świąt narodowych i innych zdarzeń, przyjmując 

postawę skupienia, samokontroli i szacunku; uczestnicząc w opisanych sytuacjach 

 Panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, czeka na własną kolej, szczególnie w 

momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę; 

 Rezygnuje ze słuchania osoby sobie nieznanej, gdy może być zagrożone jego własne 

bezpieczeństwo. 

 

Mówienia 

 Formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych kolegów i 

koleżanek, nauczyciela, czy innych osób z otoczenia dziecka, dotyczące 

wysłuchanych i przeczytanych utworów literackich, obejrzanych plakatów, obrazów w 

książkach, muzeach, mediach, uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, 

sportowych, historycznych, patriotycznych, narodowych, obchodach świąt, a także 

dotyczące wydarzeń prezentowanych w audycjach radiowych, programach 

telewizyjnych, filmach oraz nowoczesnych źródłach informacji;  

 Wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z 

przeżyciami, sytuacjami szkolnymi, doświadczeniem życiowym, takim jak: lektura 

książek i różnych źródeł informacji, uczestnictwo w zabawie, wydarzeniach 

kulturalnych, okazjonalnych, sportowych, odbiór dzieł sztuki (np. filmu, 

przedstawienia teatralnego, obrazu, plakatu, słuchowiska); 

 Wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka 

mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu, w zależności od sytuacji 

społecznej dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, 

wyrażającą szacunek do rozmówcy. 



 Ma  bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne 

gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną 

formę teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik. 

Czytania 

 Czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, 

czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania. 

  Wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić 

przeżycia postaci w utworze literackim. 

  Czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego. 

 Odróżnia utwory wierszowane od pisanych prozą.  

Pisania 

 Odręcznie pisze czytelnie, płynnie i kształtnie wyrazy, zdania i tekst ciągły; 

właściwie rozmieszcza tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia 

napisany tekst. 

 Zapisując tekst, przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i 

opracowanych podczas zajęć.  

 Stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne. 

 Pisze na jednej linii, utrzymując stosowną proporcję w rozmieszczeniu liter, 

połączeń liter, odstępów pomiędzy literami i wyrazami, zachowując odpowiedni 

kształt i płynność pisma. 

Świadomości językowej 

 Wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby oraz 

głoski: samogłoski i spółgłoski. 

 Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edukacja matematyczna 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających uczenie się w klasie 

programowo wyższej. 

 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie rozumienia stosunków 

przestrzennych i cech wielkościowych: 

 Nie potrafi porównać przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy; 

 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie rozumienia liczb i ich własności: 

 Nie potrafi liczyć od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;  

 Nie potrafi odczytać i zapisać, za pomocą cyfr, liczby od zera do 10; 

   

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie posługiwania się liczbami:  

 Nie potrafi dodawać i odejmować dodaje od podanej liczby liczbę jednocyfrową; 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie rozumienia pojęć 

geometrycznych:  

 Nie rozpoznaje w naturalnym otoczeniu i na rysunkach – figury geometryczne: 

prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; 

 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: 

 porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy; 

 

Uczeń w zakresie rozumienia liczb i ich własności: 

 1) liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;  

 2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do 10; 

 3) określa kolejność, posługując się liczbą porządkową;  

  

Uczeń w zakresie posługiwania się liczbami:  



 dodaje do podanej liczby i od podanej liczby odejmuje: liczbę jednocyfrową, liczbę 

10; 

 

Uczeń w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych:  

 rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na 

rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury 

spośród innych figur; 

  

Ocena dostateczna: 

Uczeń w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: 

 1) prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; 

prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; 

 2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. 

długości czy masy;  

 

Uczeń w zakresie rozumienia liczb i ich własności: 

 1) liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;  

 2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do 50; 

 3) określa kolejność, posługując się liczbą porządkową;  

 4) porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; 

 

Uczeń w zakresie posługiwania się liczbami:  

 dodaje do podanej liczby i od podanej liczby odejmuje: liczbę jednocyfrową, liczbę 

10; 

 

Uczeń w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych:  

 rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na 

rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury 

spośród innych figur; 

  

Uczeń w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach 

edukacji:  

 1) dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; 



 2) odczytuje godziny na zegarze elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 

24-godzinnym);  

 

Ocena dobra: 

Uczeń w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: 

 1) określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w 

przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie 

przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu; 

 2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. 

długości czy masy;  

 

Uczeń w zakresie rozumienia liczb i ich własności: 

 1) liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;  

 2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do 100; 

 3) określa kolejność, posługując się liczbą porządkową;  

 4) porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; 

 

Uczeń w zakresie posługiwania się liczbami:  

 1) dodaje do podanej liczby i od podanej liczby odejmuje: liczbę jednocyfrową, liczbę 

10; 

 

Uczeń w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych.  

 1) rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na 

rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury 

spośród innych figur; 

 2) dostrzega symetrię w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka obecnych w 

otoczeniu dziecka. 

 

Uczeń w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach 

edukacji: 

 1) klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi 

na wyodrębnione cechy;  

 2) dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; 



 3) odczytuje godziny na zegarze elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 

24-godzinnym); zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą;  

  

Ocena bardzo dobra: 

 

Uczeń w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: 

 1) określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w 

przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie 

przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na 

fotografii czy obrazku);  

 2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. 

długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów;  

 

Uczeń w zakresie rozumienia liczb i ich własności: 

 1) liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;  

 2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do 100; 

 3) określa kolejność, posługując się liczbą porządkową;  

 4) porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; 

 

Uczeń w zakresie posługiwania się liczbami:  

 1) dodaje do podanej liczby i od podanej liczby odejmuje: liczbę jednocyfrową, liczbę 

10; 

 

Uczeń w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych.  

 1) rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na 

rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury 

spośród innych figur; 

 2) dostrzega symetrię w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka obecnych w 

otoczeniu dziecka. 

 

Uczeń w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach 

edukacji.  

 1) klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi 

na wyodrębnione cechy;  



 2) dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; 

 3) odczytuje godziny na zegarze elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 

24-godzinnym); zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą;  

 4) wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania 

umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.  

  

 

Ocena celująca: 

 

Uczeń w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych: 

 1) określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w 

przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie 

przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na 

fotografii czy obrazku);  

 2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. 

długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów;  

 

Uczeń w zakresie rozumienia liczb i ich własności: 

 1) liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;  

 2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do 100; 

 3) określa kolejność, posługując się liczbą porządkową;  

 4) porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; 

 

Uczeń w zakresie posługiwania się liczbami: 

 1)dodaje do podanej liczby i od podanej liczby odejmuje: liczbę jednocyfrową, liczbę 

10; 

 

Uczeń w zakresie czytania tekstów matematycznych: 

 1) analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste; dostrzega problem matematyczny 

opisuje rozwiązanie za pomocą rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób;  

 2) tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie własną aktywność 

artystyczną, techniczną, konstrukcyjną;  

 

Uczeń w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych.  



 1) rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na 

rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury 

spośród innych figur; 

 2) dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych 

wytworach człowieka obecnych w otoczeniu dziecka. 

 

Uczeń w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach 

edukacji.  

 1) klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi 

na wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i 

innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka;  

 2) dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; 

 3) odczytuje godziny na zegarze elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 

24-godzinnym); zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą;  

 4) wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania 

umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; 

 5) wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań 

twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie 

uczenia się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edukacja społeczna 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających uczenie się w klasie 

programowo wyższej. 

 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z rozumienia środowiska społecznego: 

 Nie identyfikuje się z grupą społeczną jaką jest klasa i rodzina; 

 Nie potrafi zachować się godnie, z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania 

 hymnu; 

 Nie respektuje norm i zasad panujących w grupie społecznej. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń w zakresie rozumienia środowiska społecznego: 

1) identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, 

2) uczestniczy w wyborach samorządu uczniowskiego w klasie, w szkole;  

3) zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu, 

  

Ocena dostateczna: 

Uczeń w zakresie rozumienia środowiska społecznego: 

1) identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole,  

drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród;  

2) respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;  

3) przedstawia siebie i grupę, do której należy 

4) wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera 

zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń w zakresie rozumienia środowiska społecznego: 

1) wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i 

obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;  

2) zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; posługuje się 

danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i 



reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach 

nowych i wirtualnych;  

3) rozpoznaje i nazywa wybrane grupy społeczne, do których nie należy, a które 

wzbudzają jego zainteresowanie, np. drużyny i kluby sportowe, zespoły artystyczne, a 

także inne narodowości;  

Uczeń w zakresie orientacji w czasie historycznym: 

1) rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy. 

 

Ocena bardzo dobra: 

 

Uczeń w zakresie rozumienia środowiska społecznego: 

1) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej 

postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;  

2) ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich 

jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, 

życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, 

uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne; 

 

Uczeń w zakresie orientacji w czasie historycznym: 

1) uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej. 

 

Ocena celująca: 

Uczeń w zakresie rozumienia środowiska społecznego: 

1) wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i 

obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu. 

 

Uczeń w zakresie orientacji w czasie historycznym: 

1) rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka, wyjaśnia pojęcie 

„patron”, wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i króla Polski, 

obecnego prezydenta Polski, wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski; 

2) wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich. 

 

 

 



Edukacja przyrodnicza 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających uczenie się w klasie 

programowo wyższej. 

 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z rozumienia środowiska przyrodniczego: 

 Nie potrafi chronić przyrody; 

 Nie stosuje się do zasad higieny; 

 Nie potrafi wymienić nazw miesięcy, ani rozpoznać pór roku; 

 Nie rozpoznaje popularnych gatunków roślin i zwierząt. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego.: 

1) chroni przyrodę  

2) zna kolejność pór roku 

 

Uczeń  w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 

odpoczynku: 

1) dba o higienę.  

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego:  

1) rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka 

się w polskim środowisku przyrodniczym; 

2) segreguje odpady; 

3) Zna kolejność i nazwy miesięcy. 

 

Uczeń  w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 

odpoczynku: 

1) posługuje się numerami telefonów alarmowych; 

2) ubiera się odpowiednio do stanu pogody; 

3) stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole. 

 



 

 

Ocena dobra: 

Uczeń w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego: 

1) rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt; 

2) segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania. 

 

Uczeń  w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 

odpoczynku: 

1) przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca 

zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej; 

2) formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży 

Pożarnej;  

3) reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego 

lub innej osoby; 

4) stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną. 

 

 

Ocena bardzo dobra: 

 

Uczeń w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego:  

1) rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt 

hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;  

2) rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, 

pole, staw, las. 

 

Uczeń  w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 

odpoczynku: 

1) posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i 

medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;  

2) stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, 

rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz 

zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej 

zabawy w różnych warunkach i porach roku; 



 

Ocena celująca: 

Uczeń w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego:  

1) prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, 

domowymi; 

2) wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i 

zjawisk przyrodniczych. 

 

Uczeń  w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 

odpoczynku: 

1) ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego; 

2) ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej, 

publicznej; sprawdza informacje, zadając pytania nauczycielowi, rodzicom, 

policjantowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edukacja plastyczna 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających uczenie się w klasie 

programowo wyższej. 

 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie działalności ekspresji twórczej: 

 Nie potrafi rysować kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, 

 węglem, mazakiem. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń w zakresie  percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń: 

1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na 

fotografiach: barwę,  

 

Uczeń w zakresie działalności ekspresji twórczej: 

1) rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, 

mazakiem; 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń w zakresie  percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń: 

1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na 

fotografiach: a) kształty obiektów  

 

Uczeń w zakresie działalności ekspresji twórczej: 

1) maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli 

 

Ocena dobra: 

Uczeń w zakresie działalności ekspresji twórczej: 

1) wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, 

makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.  

 

 

 



 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń w zakresie  percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń: 

1) określa w swoim otoczeniu kompozycje obiektów i zjawisk, np. zamknięte (mozaiki 

na dywanie), otwarte (chmury, papiery ozdobne, pościel, firany), kompozycje o 

budowie symetrycznej. 

 

Uczeń w zakresie działalności ekspresji twórczej: 

1) modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych. 

 

Ocena celująca: 

Uczeń w zakresie  percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń: 

1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na 

fotografiach: wielkości i proporcje, położenie obiektów i elementów złożonych, 

różnice i podobieństwa w wyglądzie tego samego przedmiotu w zależności od 

położenia i zmiany stanowiska osoby patrzącej na obiekt, cechy charakterystyczne i 

indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy; cechy 

charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach 

poruszania się. 

 

Uczeń w zakresie działalności ekspresji twórczej 

1) tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edukacja techniczna 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających uczenie się w klasie 

programowo wyższej. 

 

Uczeń nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie organizacji pracy: 

 Nie potrafi z korzystać z pomocy nauczyciela w organizacji miejsca pracy ze względu 

 na bezpieczeństwo. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń w zakresie organizacji pracy: 

1) z pomocą nauczyciela organizuje miejsce pracy ze względu na bezpieczeństwo. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń w zakresie organizacji pracy: 

1) z pomocą nauczyciela organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i 

technologię. 

 

Uczeń w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania: 

1) wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń w zakresie organizacji pracy: 

1) rozumie konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze 

względów bezpieczeństwa;  

2) samodzielnie organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i  technologię. 

 

Uczeń w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania: 

1) wykonuje przedmioty użytkowe, w tym  modele techniczne. 

 

 

 



Ocena bardzo dobra: 

Uczeń w zakresie organizacji pracy: 

1) współdziała w grupie realizując własne projekty i prace; 

ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność 

działania, pracowitość,  

 

Ocena celująca: 

Uczeń w zakresie organizacji pracy: 

1) wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji 

miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;  

 

Uczeń w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania: 

1) wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu 

działania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edukacja informatyczna: 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających uczenie się w klasie 

programowo wyższej. 

 

 Uczeń nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie przestrzegania prawa i 

zasad bezpieczeństwa pracy przed komputerem. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów: 

1) z pomocą nauczyciela układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia 

(instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;  

 

Uczeń w zakresie  w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń cyfrowych: 

1) z pomocą nauczyciela tworzy proste rysunku 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów: 

1) układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się 

m.in. na codzienne czynności;  

 

Uczeń w zakresie  w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń cyfrowych: 

1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych  

i samodzielnie tworzy proste rysunki z pomocą nauczyciela zapisuje efekty swojej 

pracy we wskazanym miejscu 

 

 Uczeń w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa:  

1) z pomocą nauczyciela posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z 

ustalonymi zasadami; 

 



 

Ocena dobra: 

Uczeń w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów: 

1) rozwiązuje proste zadania, zagadki  

 

Uczeń  w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera  

i innych urządzeń cyfrowych: 

1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów opracowanych 

wspólnie z innymi uczniami; 

2) tworzy  dokumenty tekstowe,  

3) zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu. 

 

 Uczeń w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa:  

 1) posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów: 

1) rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki  

 

Uczeń  w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera  

i innych urządzeń cyfrowych: 

1) tworzy  dokumenty tekstowe,  łącząc tekst z grafiką, 

 

Ocena celująca: 

Uczeń w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów: 

1) rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; 

2) tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące 

do osiągnięcia celu. 

 

Uczeń w zakresie rozwijania kompetencji społecznych: 

1) współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, 

wykorzystując technologię. 

 

 



 

Edukacja muzyczna: 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających uczenie się w klasie 

programowo wyższej. 

 

Uczeń nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie słuchania muzyki, ekspresji 

muzycznej, oraz improwizacji ruchowej. 

 Nie potrafi zaśpiewać poznanych piosenek; 

 Nie uczestniczy w improwizacjach ruchowych; 

 Nie potrafi powtórzyć prostej sekwencji gestów dźwiękotwórczych (klaskanie, 

 tupanie) 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń w zakresie słuchania muzyki: 

1) reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych. 

 

Uczeń w zakresie ekspresji muzycznej: 

1) śpiewa różne zestawy głosek, sylaby, wykorzystuje poznane melodie i tworzy własne, 

naśladuje odgłosy zwierząt. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń w zakresie słuchania muzyki: 

1) słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi; 

2) klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp.  

 

Uczeń w zakresie ekspresji muzycznej: 

1) rozpoznaje i śpiewa hymn Polski. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń w zakresie słuchania muzyki: 

1) słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową,oraz z towarzyszeniem prostych 

opracowań instrumentalnych. 



 

Uczeń w zakresie ekspresji muzycznej: 

1) śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni; 

 

Uczeń w zakresie improwizacji ruchowej: 

1) tworzy improwizacje ruchowe; 

2) porusza się i tańczy według utworzonych przez siebie układów ruchowych, z 

rekwizytem, bez rekwizytu do muzyki i przy muzyce. 

 

Uczeń w zakresie gry na instrumentach muzycznych: 

1) gra zadane przez nauczyciela i własne schematy rytmiczne. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń w zakresie słuchania muzyki: 

1) rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór, orkiestrę;  

2) rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, wesołą,  

 

Uczeń w zakresie ekspresji muzycznej: 

1) nuci poznane melodie, śpiewa piosenki podczas zabawy, nauki, uroczystości 

szkolnych, świąt w tym świąt narodowych. 

 

Uczeń w zakresie improwizacji ruchowej: 

1) przedstawia ruchem treść muzyczną; 

2) tworzy sekwencje i układy poruszania się do ulubionych przez siebie utworów 

muzycznych. 

 

Uczeń w zakresie gry na instrumentach muzycznych: 

1) wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze (np. tupanie, 

klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda). 

 

Ocena celująca: 

Uczeń w zakresie słuchania muzyki:  

1) rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: skoczną, marszową . 

 



 

Uczeń w zakresie improwizacji ruchowej: 

1) interpretuje ruchem schematy rytmiczne. 

 

Uczeń w zakresie gry na instrumentach muzycznych: 

1) wykonuje instrumenty m.in. z materiałów naturalnych i innych oraz wykorzystuje tak 

powstałe instrumenty do akompaniamentu, realizacji dźwięku podczas zabaw i zadań 

edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wychowanie Fizyczne: 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających uczenie się w klasie 

programowo wyższej. 

 

Uczeń nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie utrzymania higieny osobistej i 

zdrowia oraz sprawności motorycznej. 

 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia: 

1) utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po 

ich zakończeniu; wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie;  

2) z pomocą nauczycieladostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć 

ruchowych odpowiednio na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu. 

 

Uczeń w zakresie sprawności motorycznych: 

1) przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia: 

1) dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć ruchowych 

odpowiednio na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu; 

 

Uczeń w zakresie sprawności motorycznych: 

1) pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne. 

 

Uczeń w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych:  

1) uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych rodzajów 

piłek;  

2) prawidłowo korzysta ze sprzętu sportowego. 

 



Ocena dobra: 

Uczeń w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia:  

1) ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń. 

 

Uczeń w zakresie sprawności motorycznych: 

1) rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i ruchu, oburącz do przodu. 

 

Uczeń w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych:  

1) respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia:  

1) uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej, 

akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej 

formie ruchu.  

 

Uczeń w zakresie sprawności motorycznych: 

1) rzuca małymi przyborami na odległość i do celu,  

2) skacze jednonóż i obunóż ze zmianą tempa, kierunku, pozycji ciała,  

3) skacze w dal dowolnym sposobem,  

4) skacze przez skakankę,  

5) wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoki i zeskoki, skoki zajęcze;  

 

Uczeń w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych:  

1) radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo innej drużyny. 

 

Ocena celująca: 

Uczeń w zakresie sprawności motorycznych: 

1) wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego;  

2) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem np. na ławeczce 

gimnastycznej. 

Uczeń w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych:  

1) organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową z wykorzystaniem przyboru lub bez. 


